Aanpassing in de bijlage van de Collegeverklaring Suwinet
Een passage in de bijlage collegeverklaring Suwinet roept verwarring op. Het gaat om de
volgende passage die op de eerste pagina van de bijlage staat:

Suwinet wordt ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers [wel][niet] door
serviceorganisaties gebruikt. [[Indien ‘wel’: [Het gebruik van Suwinet door
serviceorganisaties valt buiten de reikwijdte van de verklaring.]] [[Indien niet alle Suwinet
voorzieningen waar de gemeente gebruik van maakt, zijn opgenomen in de
collegeverklaring: [Het college is zich ervan bewust dat de Suwinet voorziening voor [vul type
SUWI-taak/niet-SUWI-taak] door [organisatie] niet is opgenomen in deze collegeverklaring.]]
Hierover is overleg geweest met de toezichthouder BKWI en de beroepsorganisatie van ITauditors NOREA en er is besloten dat deze alinea als volgt wordt gewijzigd:
‘Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers [wel][niet]

door serviceorganisaties verwerkt. Hierbij dient de eventuele aanwezigheid van ITserviceorganisaties in aanmerking genomen te worden.
De collegeverklaring dient namelijk een volledig overzicht geven van de (bevindingen op het
gebied van) de informatiebeveiliging, dus ook het gedeelte dat is uitbesteed. De gemeente
en de auditor kunnen zich daarbij baseren op TPMs van serviceorganisaties (inclusief ITserviceorganisaties - carve-out). Eventuele bevindingen moeten in de collegeverklaring en
bijlage vermeld zijn.
In de inleiding op de collegeverklaring zijn eveneens enkele toevoegingen opgenomen in
paragraaf 5 (alinea 1 en 4) om de toelichting hierop aan te scherpen.
De tekst van de collegeverklaring in de ENSIA-tooling is hierop met ingang van 15 januari
aangepast. Indien u de collegeverklaring al heeft gedownload, kunt u de betreffende alinea
handmatig vervangen door de bovengenoemde tekstpassage of de tekst van de
collegeverklaring opnieuw downloaden.
Bijlage: Documentatie
De hiervoor genoemde teksten treft u aan op de website van VNG-Realisatie:
a. Suwinet guidance 2020: Suwinet-Guidance 2020
b. Handreiking Carve-out Suwinet: Handreiking carve-out Suwin
c. Voor tekst Collegeverklaring zie download uit ENSIA-tool (i.s.m. gemeente).

