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De Inspectie SZW heeft in 2015 een onderzoek gedaan naar de beveiliging van Suwinet bij alle gemeenten. Op 9 
februari 2016 heeft de Inspectie SZW een definitief Verslag van bevindingen opgemaakt voor de gemeente 
Goirle. De Inspectie SZW concludeert in haar Verslag van bevindingen dat de gemeente Goirle onvoldoende 
scoort op twee van de zeven onderzochte normen: norm 1.5 en norm 13.1.  
 
Norm 1.5 
Norm 1.5 houdt in dat het college het informatiebeveiligingsbeleid en het beveiligingsplan Suwinet jaarlijks 
evalueert en indien nodig actualiseert. In 2015 heeft het college het beveiligingsplan Suwinet niet geëvalueerd. 
Van de evaluatie is afgezien, omdat op korte termijn een traject op het gebied van organisatiebrede 
informatiebeveiliging zou gaan starten. In dit traject is nadrukkelijk aandacht voor de beveiliging van Suwinet. 
De start van het traject heeft enige vertraging opgelopen. Het traject, gericht op organisatiebrede 
informatiebeveiliging, zal nu op korte termijn van start gaan. Dit houdt in dat er op korte termijn alsnog een 
evaluatie van het beveiligingsplan Suwinet zal plaatsvinden. Daarmee zal de gemeente Goirle automatisch gaan 
voldoen aan norm 1.5. 
 
Norm 13.1 
Norm 13.1 houdt in dat de gemeente gebruikers registreert en autoriseert die toegang hebben tot Suwinet-
inkijk, volgens een formele procedure. Daarnaast houdt norm 13.1 in dat de gemeente periodiek controleert of 
accounts nog actief moeten blijven, of dat intrekking van accounts aan de orde is. Ons college heeft in haar 
besluit van 8 september 2015 besloten de accounts van een aantal medewerkers in te trekken, omdat zij geen 
taken (meer) uitvoeren op het gebied van bijstandsverlening. De feitelijke intrekking van de accounts heeft 
echter pas in een later stadium plaatsgevonden. De accounts zijn pas na het onderzoek van de Inspectie SZW 
ingetrokken.  
 
In onze reactie aan de Inspectie SZW, naar aanleiding van het Conceptverslag van bevindingen van 15 
december 2015, hebben we aangegeven dat de accounts van medewerkers die geen taken op het gebied van 
bijstandsverlening hebben, zijn nu allemaal ingetrokken. We hebben hiervan bewijsstukken overgelegd. De 



Inspectie SZW heeft deze informatie echter niet meegenomen bij het opstellen van het Definitieve verslag van 
bevindingen. Bij de start van het traject gericht op de organisatiebrede informatiebeveiliging zullen we nogmaals 
nadrukkelijk kijken naar de accounts. Dit alles houdt in dat de gemeente Goirle, bij een eventueel nieuw 
onderzoek van de Inspectie SZW naar alle waarschijnlijkheid ook aan norm 13.1 zal voldoen. 
 
Conclusie 
Voor wat betreft de onvoldoende score op norm 1.5 zal het traject, gericht op organisatiebrede 
informatiebeveiliging, ervoor zorgen dat we hierop voldoende zullen gaan scoren. Voor wat betreft de 
onvoldoende score op norm 13.1 geldt dat we inmiddels adequate actie hebben ondernomen. 
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