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Privacy dreigt gemeenten lelijk op te breken

'SUWINETSLECHTS
TOPJEVANDEIJSBERG
De meerderheid
vande gemeenten
heeftde beveiliging
van
persoonsgegevens
nietop orde. Grotekansdat uwgemeente
er
daareenvanis. DangaathetnietalleenomSuwinet
, maarom
állesystemen
waarmeepersoonsgegevens
wordenverwerkt.De
risico's
: rondzwervende
gegevens,
hogeboetes,reputatieschade
en afsluitingvanSuwinet.
TEKST
: DORINEVANKESTEREN,
BEELD:HAJODE REIJGER

uwine t is al vijftien
jaar lang een bron van
onrust. In dit digitale
systeem staat gevoelige
informa tie over burgers,
bijvoorbeeld over arbeidsverleden,
opleiding, alime ntatie, uitkering en
boetes . Gegevens die niet in verkeerde handen moeten vallen, daarover
is iedereen het een s. Toch slagen
gemeenten, UWV en SVB er niet in
om Suwinet structureel afdoende te
beveiligen. D66 -Kamerlid Steven
van Weyenberg kwam vorig jaar juni
dan ook m et een concreet actieplan
met harde deadlines . Als voorbeeld
van de falende beveiliging noemde
hij vrouwen die door hun partner
werden gevonden in een blijf-vanm ijn-lijf-huis, nadat die hun adres in
Suwinet had opgezocht.
Onderdeel van het aanvalsplan is
een uitgebreid onderzoek van de
Inspec tie SZW (zie kader), waarbij
alle gemeente n worden doorgelicht.
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Als daaruit blijkt dat de boel nog
steeds niet op orde is, geldt afsluiting
van Suwinet als ultimum remedium.
"Het laat zich raden wat daarvan
de gevolgen zijn voor de bedrijfs voering. Of het daadwerkelijk tot
afsluiting gaat komen, is nog onbe ken d. Feit is wel dat staatssecretaris
Klijnsma van SZW de hete adem van
de Tweede Kamer in haar nek voelt",
zegt Wiljan de Jong van Stimu lansz,
die een platform heeft opgericht
van gemeente lijke koplopers op het
gebied van privacy (zie kader).
GIGANTISCHE BOETES
Niet alleen de Inspectie SZW, maar
ook de Autoriteit Persoonsgegevens
(voorheen College Bescherming Persoonsgegevens} dreigt met sancties .
Deze autoriteit heeft een zelfstandige
onderzoeksbevoegdheid (zie kader}
en handhaaft de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Bij overtredingen kan de autoriteit sinds

1 januari 2016 boetes opleggen die
oplopen tot 820.000 euro . De Boetebeleidsregels 2016 van de Autoriteit
Persoonsgegevens somt verschillende categorieën boetes en tekort komingen op. De Jong: "Er geldt
bijvoorbeeld een meldplicht voor
datalekken. Als je je daar niet aan
houdt, kan de boete 500.000 euro
bedragen. Dergelijke boetes zijn nog
niet opgelegd, maar het wachten is
tot het moment dat het wel gebeurt .
En maar weinig ambtenaren weten
dat zijzelf ook financieel aansprake lijk geste ld kunnen worden, althans
de verantwoordelijke directeur of
wethouder."
Ook de Europese regelgeving wordt
strenger. Op de bescherm ing van
persoonsgegevens is op dit moment
nog de Europese Privacyrichtlijn van
toepassing . De EU is echter druk
bezig om deze verouderde richtlijn
te vern ieuwen en te vervangen door
de zogenoemde Algemene Verorde-

·'

ning Gegevensbescherming.
Deze voorziet bijvoorbeeld
in boetes tot maxim aal r
m iljoen euro of 2 procen t van
de wereld,vijde omzet bij overtreding
van de regels.
Naast de dreiging van sancties is het
voorkomen van reputatieschade een
reden om Suwinet goed te beveiligen . De Jong: "Het is zeer vervelend
als in de kran t komt te staan dat een
gemeente niet in staat is om de privacy van haar burge rs te waarborgen.
Dat is nooit het héle verhaal, maar
dat is wel de boodschap die blijft
hangen bij de mensen."

BEVE
iLIGI NGSPLAN
De Inspectie SZW verwacht dat
iedere gemeente een plan opstelt
met concrete maatregelen om
Suwinet te beveiligen ; maatr egelen
die ertoe leiden dat mede werkers
louter gegevens kunnen inzien die
ze voor hun werk nodig hebben.

>

'Een beveiligingsp lan
van tienta llen pagina 's
met tig verboden schiet
zijn doel voorbij'

Renze Zijlstra is informatiemanager
bij een gemee nschappelijke regeling
voor zeven gemeente n in NoordwestFriesland . Hij schreef het informatiebeveiligingsplan voor de organisatie.
"Daarin staat bijvoorbeeld dat elk
halfjaar steekproefsgewijs de logfiles
van Suwinet word en gecheckt: welke
medewerke r heeft op welk moment
welke gegevens opgevraagd? Vervolgens controlere n we of er een directe
link is met een zaak van die bewuste
medewerker. Bij een onrech tmatige
opvraging volgt een waarschuwing,
bi j herhaling volgen disciplinaire

Het koplopersplatform
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Bewustwording,
onderzoek
enbeleidsontwikkeling
ophet
gebiedvanprivacy
en informatiebeveiUging
, datzijnde
hoofddoelen
vanhetkoplopersplatform
datStimufansz
heeftopgericht.
Hetplatform
wilsnelslagenmaken,
want
gemeenten
lopeneigenlijk
alverachter.
Bijhetplatform
zijn
regionale
samenwerkingsverbanden
en zowelgrotealskleine
gemeenten
aangesloten
, waaronder
degemeente
Utrecht
ende
tweesamenwerkingsverbanden
ISOBrabantse
WalendeDienst
SocialeZaken
enWerkgelegenheid
Noordwest
Fryslän
.

*

Meerinformatie?
wiljan.dejong@stimulansz.nl.

sancties . De medewerkers weten dat
er over hun schouder wordt meegekeken. Dat is geen wantrouwen,
maar een logische, noodzakelijke
waarborg als er met persoonsgegevens wordt gewerkt."
Een andere maatregel is dat slechts
een zeer beperkt aantal medewerkers
in Suwinet kan zoeken op andere
sleutels dan het burgerservicenummer. Zijlstra: "Zoeken op adres of
geboorteda tum is veel laagdrempeliger. Denk aan een medewerker die
net gesch eiden is en het adres kent
van de nieuwe vrien d bij wie zijn ex
is ingetrokken. Die verleiding moet
er niet zijn. "
OPSTRAAT
Suwinet is niet de enige database
met persoon sgegevens waarover gemeenten beschikken. Dat zijn er veel
meer: registraties van kenteken scanners en camera's - bijvoorbeeld uit
parkeergar ages of onveilige buurten
- en de applicaties met gegevens
over personeel ofleveranciers. Daarom verplicht de Wbp gemeenten om
organisatie breed een beveiligings plan op te stellen. De Jong: "Maar
weinig gemeenten zijn zich ervan
bewust dat Suwinet het topje van de
ijsberg is." Zijlstra: "Niet alleen voor

Suwinet, maar voor álle applicaties
en databron n en zijn toegangsbevei liging en veilig verzenden de pijlers
van onze beveiliging."
Ook de harde schijven van compu ters, laptops en kopieera pparaten
verdienen spe ciale aandacht. Formeel moeten deze door de shredder
voordat een externe partij - een
reparateur of softwarespecialist bijvoorbeeld - toegang tot de appar aten
krijgt. Zijlstra: "Na de m igratie naar
een shared service center hebben wij
alle hardwar e die werd afgeschaft
ontdaan van de datadragers die we
vervolgens gecertificeerd hebben
laten shredde ren. En voordat we
kopieerapparaten en printers vervangen, verwijderen we daarvan alle
gegevens." Smartphones zijn een
andere risicofactor. "Talloze mede werkers ontvangen de werkmail op
hun mobiele telefoon of tablet. Als
ze dat apparaat verliezen, liggen de
persoon sgegevens letterlijk op straat.
Hetzelfde geldt natuurli jk voor usb sticks", zegt De Jong.
DISCIPLINE
Een beveiligingsplan schrijven is een
ding , ernaar handelen een tweede.
Dat \·ergt discipline en permanente
aandacht, weet Zijlstra. "Ook van het

Autoriteit
Persoonsgegevens
DeAutoriteitPersoonsgegevens
legde
vorigjaardertiengemeentenlangsde
privacymeetlat
Delft, Eindhoven
, Enschede
,
Nunspeet
, Zutphen,Baarle-Nassau,
Brielle
,
Brummen
, Heerenveen,
Midden-Drenthe
,
Moerdijk,
Werkendam
en Woudenberg.
Afgelopen
januarivolgdede conclusie
: de
beveiliging
vanpersoonsgegevens
is verbeterd, maareenaantalgemeentenvoldoet
nognietaanallenormen.Dekomendetijd
beoordeelt
de AutoriteitPersoonsgegevens
ofde gemeentenin kwestieverbeteringen
hebbendoorgevoerd
. Devicevoorzitter
noemdehetonacceptabel
dat nietalle
gemeentendezakenop ordehebben."Als
ditnietverandert
, is hetonvermijdelijk
dat
wijgaanhandhaven."
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mana gement. Ondanks dat er bij ons
niet gevraagd werd om een rapportage van de logfiles, heb ik die toch
opgesteld. Zo kwam het onderwerp
onder de aandacht." Medewerkers
ervaren privacy weleens als een
belem mering, mer kt hij. "Het kost
tijd als je voor iedere applicatie apart
moet inloggen in plaats van dat je
met één wachtwoord overal toegang
tot hebt. Het kost ook tijd als het
systeem na tien of vijftien minuten
geen gebruik automati sch uitlogt.
En niet alle medewerkers hebben
toegan g tot elke applicatie. Daardoor
ontstaat spannin g tussen de beveiligingseisen en de wens om snel en efficiënt te kunnen werken; een wens
die gezien de werkdruk legitiem
is." Niet iedere maatr egel hoeft veel
tijd te kosten, werpt De Jong tegen.
"Het is bijvoorbeeld heel simpe l om
altijd als je even wegloopt, je scherm
te loeken met de toetscombinatie
windowstoets + L."
Bewustwording is een belangrijk
doel van het koplopersplatform
van Stimulans z. De Jong: "Pas als
gemeenten zich bewust zijn van
de gevaren en risico's rond privacy
kunnen zij een beveiligin gsplan
opstellen. De tweede stap is om de
organisatie hi erop in te richten . En

daarna mo eten ze zorgen dat ze in
control blijven, door het plan en de
uitvoering daarvan te verbeteren met
behulp van de 'plan, do, check, act'·
cyclus . Daarvoor bestaan handig e
hulp midd elen , zoals een beveiligingsmonitor om het beveiligin gsplan door te lichten en een
bewu stwording smo nitor om het
pr ivacybewustzijn van de m edewerkers in beeld te br engen ."
Gemeen ten ho even niet allemaal
zelf het wiel uit te vinden en moge n
best hun voordeel doen met goede
praktijkvoorbeelden, maar Zijlstra - zelf ook aangesloten bij het
platform - vindt h et niet verstan<lig om blind het beveiligingsp lan
van een and ere organisatie over te
nem en . "Iedere gemeente moet zelf
nadenken over haar eigen valkuilen
en de oplossingen die daar in de
eigen praktijk h et beste bij passen." Hij waarschuwt ook voor een
wedstr ijdje 'Wie is de strengs te?'.
"Een beveiligingsplan van tiental Jen pagina's met tig verboden schiet
zijn doel voorbij . Het is nu eenmaal
niet mogelijk om alles YOOrroo
procent te be\·eiligen. En d2t hoe:':
ook niet. De \~·bp j:ed: :-.r:::: e · oo:
\·ers:a--:ë.:ge z...'7.
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Onderzoek Inspectie SZW
DeInspectieS'ZW
onderzoektde beveiliging
vanSuwinet
bijgemeenten.In2013 en 2014 deedzijditsteekproefsgewijs.Daaruitbleekdat respectievelijk
96 en 83procent
vande onderzochte
gemeentenniet aande zevenessen•
tiëlebeveiligingsnormen
voldeed.Tussen1 september
2015 en 1 januari2016 heeftde Inspectie
állegemeenten
aaneenonderzoek
onderworpen.
Deuitkomstenhiervan
wordenin aprilverwacht.
Dezevenessentiëlebeveiligingsnormen
zijn:
• Heeftde gemeenteeenbeveiligingsbele
id en eenplan
metmaatregelen
ter bescherming
vande beschikbaarheid, integriteit,vertrouwelijkheid
encontroleerbaarheidvanpersoonsgegevens
en informatiesystemen
,
waaronderSuwinet?
• Draagtde gemeentehetbeveilig
ingsbeleiden plan
actiefuitbinnende organisatie?
• Wordenhet beveiligingsbeleid
en planregelmatig
geëvalueerden geactualis
eerd?
• Zijndetaken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden
tenaanzienvanSuwinetbeschreven
en neergelegd
bij
de juistepersonen?
• Heeftde gemeenteiemandaangestelddieeindveran
twoordelijk
isvoorde beveiliging
vanSuwinet?
• Heeftde gemeente eenproceduremetcriteriaom
toegangte krijgentot Suwinet?
• Controleert
degemeentemeerderekerenperjaarde
verleendetoegangsrechten?
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