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Aanleiding voor deze special ‘carve-out Suwinet'
Met ingang van het nieuwe verantwoordingsjaar ENSIA wordt in 2020 voor Suwinet dezelfde
auditmethodiek gehanteerd als nu voor DigiD het geval is: de carve-out methodiek. Deze
wijziging kan tot gevolg hebben dat u opdracht moet verstrekken aan uw serviceorganisatie
Suwinet of aan uw IT-auditor indien uw gemeente SUWI-diensten verleend voor andere
gemeenten.

Wat betekent ‘Suwinet carve-out'
De term “carve-out” betekent dat de auditor volledig steunt op een Third Party Memorandum
(TPM) voor werkzaamheden verricht door een andere auditor bij een serviceorganisatie. Dit
betekent dat de auditor die de collegeverklaring van de gemeente toetst, geen onderzoek
uitvoert naar de juistheid en de oordelen uit de TPM die voor de serviceorganisaties zoals de
(I)GSD of de Belastingsamenwerking zijn afgegeven. De auditor van de collegeverklaring
neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de oordelen die zijn opgenomen in de TPM’s.

De auditor van de collegeverklaring stelt wel vast dat alle van toepassing zijnde controls
betrokken zijn in assurancewerkzaamheden. In eerdere verantwoordingsjaren werd gewerkt
met de all-inclusive methodiek, waarbij de inhoud van de aangeleverde TPM’s van derden
wél tot de verantwoordelijkheid van de eigen auditor behoorde.

Opdrachtverstrekking uitvoering audit
In de afgelopen ENSIA-verantwoordingsjaren is al veel gewerkt met het verstrekken van een
TPM door serviceorganisaties als (I)GSD’s en Belastingsamenwerkingen aan de
aangesloten gemeenten in een samenwerkingsverband. In een aantal gevallen verlenen
gemeenten ook diensten aan andere gemeenten waarbij de gegevens uit Suwinet gebruikt
worden. In dat geval kan de dienstverlenende gemeente een TPM verstrekken aan de
opdrachtverstrekkende gemeenten. De dienstverlenende gemeente (serviceorganisatie)
wordt in dat geval (assertion based) geaudit rond september om voor 15 oktober de TPM
aan de opdrachtvertrekkende gemeenten aan te leveren. Denkt u eraan de opdracht te
verstrekken indien u wilt werken met een TPM? Indien niet gewerkt wordt met een TPM dan
valt de toetsing van de controls onder verantwoordelijkheid van de auditors van de
opdrachtverstrekkende gemeenten.

Richtlijn aanleveren TPM datum 15 oktober 2020
Het is van belang dat de TPM tijdig ontvangen wordt door de opdrachtverstrekkende
gemeente(n). De richtlijn is hiervoor 15 oktober (net als bij de TPM’s voor DigiD). De
opdrachtverstrekkende gemeente heeft de antwoorden uit de TPM nodig voor de ENSIAzelfevaluatie BIO. De deadline hiervoor is 31 december 2020. De richtlijn 15 oktober wordt
gehanteerd om de uitkomsten van de TPM(‘s) tijdig te kunnen analyseren en op te nemen in
de zelfevaluatie BIO 2020.

In de BIO-vragenlijst zijn verplichte vragen opgenomen over zowel de SUWI-taken als nietSUWI-taken (het gebruik van Suwinet door burgerzaken, RMC en gemeentelijk
gerechtsdeurwaarders). U kunt de vragenlijst niet afsluiten zonder antwoord op deze
zelfevaluatie-vragen te geven.

Wat te doen in welke situatie
De colleges van burgemeester en wethouders blijven altijd eindverantwoordelijk voor de
verantwoording over de SUWI-controls uit de BIO. De auditor van de gemeente is
verantwoordelijk voor het vaststellen dat de gemeente aandacht heeft besteed aan alle van
toepassing zijnde controls en dat alle controls betrokken zijn in assurancewerkzaamheden
(of door de auditor van de serviceorganisatie door middel van een TPM dan wel door eigen
werkzaamheden). Het werken met een TPM is dus niet verplicht. In de handreiking carve-out
Suwinet is een aantal veelvoorkomende situaties opgenomen met daarbij een advies om wel
of niet te werken met de verstrekking van een TPM.

Aanmelden webinar Suwinet
Op 2 april vindt een webinar plaatst waarin een toelichting wordt gegeven op de Suwinet
guidance (handreiking voor verantwoorden) en de toetsing van de collegeverklaring door
middel van de carve-out methodiek. U kunt zich hiervoor aanmelden. De Suwinet guidance
wordt voorafgaand aan het webinar gepubliceerd. Wij informeren u hierover via de reguliere
nieuwsbrief ENSIA.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail
naar ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Beheerteam ENSIA

