
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Gemeenteraadsfractie D66 

      Breda 
 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders Van Breda 

          per mail verzonden 
 
Datum: 5-12-2013 

Betreft:   Art. 41-vragen naar aanleiding van het rapport “De burger bediend in 2013” 
 

De ontwikkelingen op IT-gebied roepen een groeiende vraag op naar dataregistratie. D66 wil de privacy van burgers 

beschermen door de opslag van persoonlijke informatie te onderwerpen aan een ‘privacy impact analyse’. 

Rechtsbescherming en controle moeten een integraal onderdeel zijn van elk informatiesysteem. 

8 november jl. heeft de Inspectie SZW een rapport uitgebracht over de manier waarop gemeenten omgaan met 
persoonsgegevens binnen de keten van werk en inkomen. Dat heeft betrekking op het SUWI-net, waarmee 
ambtenaren van gemeenten onder meer gegevens van het UWV, de Belastingdienst en het Kadaster kunnen inzien. 
Dat gaat bijvoorbeeld om uitkeringsgegevens, inkomensgegevens en opleidingsgegevens, maar ook zelfs om het 
banksaldo dat bekend is bij de Belastingdienst. Er is getoetst op 7 normen. 

Van de 80 onderzochte gemeenten voldeden slechts 3 aan alle 7 door de Inspectie SZW getoetste normen. 36 van de 
80 gemeenten voldeden aan 0 of 1 van de 7 normen. Bij 30% van de gemeenten is bijvoorbeeld voldoende duidelijk 
wie er wel en niet gebruik mag maken van SUWI-net. Ook werden van 100 willekeurig gekozen bekende 
Nederlanders bij 13 van de 80 onderzochte gemeenten gegevens geraadpleegd, zonder dat daarvoor een goede 
reden werd gegeven. 

 
Vragen aan het college,  

-Is het college bekend met het onderzoek “De burger bediend in 2013” en de uitkomsten hiervan?  
-In hoeverre voldoet de bescherming van persoonsgegevens in de gemeente Breda aan de normen die hiervoor zijn 
gesteld?  
-Heeft het college aanwijzingen dat er binnen de gemeente Breda op ongeoorloofde wijze gegevens van bekende 
inwoners zijn geraadpleegd? Zo nee, is daar een gedragscode voor?  
-Wat gaat het college doen om de bescherming van persoonsgegevens, indien nodig, te verbeteren? 
-Tot slot, graag willen wij u vragen om de antwoorden op deze vragen terug te koppelen aan de raad. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Philip Bos, Raadslid D66 Breda                email; philip.bos@live.nl         tel: 06- 10885857 
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