
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 
 

 

 

Datum: 22 juni 2015 

 

 

Aan de voorzitter van de raad 

 

 

Steller vragen: Mevrouw A.J. Raijer (PVV) 

 

 

Onderwerp: Systeem met gegevens van alle Nederlanders is lek 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Bent u op de hoogte van het persbericht op nu.nl van 20-06-2015 “ Systeem met gegevens van 

alle Nederlanders is lek”? 

 

2. Kunt u aangeven of Almeerse ambtenaren die daartoe niet bevoegd waren toegang tot Suwinet 

hebben gehad? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Kunt u aangeven of er gegevens van burgers door onbevoegde personen zijn ingezien? Zo nee, 

waarom niet? 

 

4. De gemeente Almere is onlangs over het gebruik van Suwinet op de vingers getikt door de 

inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo ontbrak er een veiligheidsplan en werd er 

niet periodiek een controle uitgevoerd. Dit is volgens de gemeente aangepast. Is  in dit 

veiligheidsplan opgenomen dat onafhankelijke partijen dit plan toetsen? Zo nee, waarom niet? 

 

5. Ambtenaren die niet het recht hebben om in Suwinet te komen, hebben volgens het persbericht 

toch volledige toegang tot het systeem.  Is er in het veiligheidsplan een structurele oplossing om 

te voorkomen dat niet geautoriseerde personen toegang hebben tot Suwinet en hoe is dit 

getoetst?  

 

6. Kunt u aangeven of er periodiek door een onafhankelijke partij gemeente breed een security 

audit  uitgebreid met een pentest (een pentest is een test die door bijvoorbeeld een hacker die 

de plaats inneemt van een kwaadwillende om te kijken of ze in systemen kunnen 

binnendringen) is uitgevoerd? Zo ja, kunt u hiervan de  rapportages aan de raad doen 

toekomen?  

 

7. Bent u  bereid om een ISO 27002 (code voor informatiebeveiliging) aan te vragen door 

geaccrediteerde securitybedrijven, om de veiligheid van de burgers te garanderen? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, op welke termijn  gaat dit plaats vinden? 

 

8. Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de onbevoegde toegang  tot Suwinet door 

Almeerse ambtenaren? Zo nee, waarom niet? 

 

 

  



 

Toelichting:  

Suwinet is het systeem dat gemeenten gebruiken om te kijken of iemand recht heeft op een uitkering. 

Het digitale klantendossier is 13 jaar geleden ingevoerd om het werk voor ambtenaren makkelijker te 

maken. Binnen een paar klikken ziet de ambtenaar het loon, de hypotheek, het huisadres, het 

bankrekeningnummer en eventuele studieschuld van de persoon. Ook de verblijfsgegevens van vrouwen 

die in een blijf-van-mijn-lijfhuis wonen kunnen worden opgezocht met Suwinet. De PVV wil dat privacy 

gevoelige gegevens van de burgers veilig zijn. 

 

http://www.nu.nl/internet/4072329/systeem-met-gegevens-van-alle-nederlanders-lek.html 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/123323/almere-aanscherping-beveiliging-informatiesysteem-

almere 

http://www.gemeente.nu/Bestuurszaken/Nieuws/2015/6/Argos-Suwinet-onveilig-bij-Gemeenten-

1779581W/ 

 

 

Ondertekening en naam, 

 

Mevrouw A.J Raijer (PVV) 

 

 

 

 


