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General IT Controls – even inzoomen
In de handreiking van NOREA is een paragraaf opgenomen over IT General
Controls (ITGC). Deze ITGC’s vormen een randvoorwaardelijke onderlaag om de
collegeverklaring voor Suwinet te kunnen auditen. Een IT General Control is van
toepassing op alle onderliggende processen. De ITGC’s hebben voor 2018
betrekking op de processen van Suwinet en DKD inlezen. De ITGC voor logische
toegangsbeveiliging refereert aan de eisen die worden gesteld aan het monitoren
van de logging. Zodat zeker wordt gesteld dat de ‘enige gebruiker’ ook die
gebruiker is waarvoor toegang is gegeven. De ITGC voor changemanagement richt
zich op het borgen van een gecontroleerd proces op het doorvoeren van
wijzigingen in de inleesapplicatie.
Bij het proces van het doorvoeren van wijzigingen moet zijn geborgd dat er geen
onbedoelde (lees ongeautoriseerde) wijzigingen plaatsvinden die van invloed
kunnen zijn op de veilige werking van de inleesapplicatie. Zo zou een
systeembeheerder met hele ruime bevoegdheden in de general omgeving
aanpassingen kunnen doen die van invloed zijn op de specifieke omgeving van
Suwinet. Daarmee kan de effectiviteit van de processen worden ondermijnd als de

ITGC niet op orde is. Alleen met de basis op orde kan een goede toetsing op de
collegeverklaring plaatsvinden.

Verzoek tot deelname aan enquête verantwoorden
Op 13 november hebben ENSIA-coördinatoren een uitnodiging ontvangen via de
ENSIA-tool tot deelname aan de evaluatie van de fase verantwoording. De enquête
wordt langer opengesteld, tot aanstaande dinsdag 13 december.
Het zijn drukke tijden, dat realiseren we ons terdege. Wanneer u nog een gaatje in
uw agenda ziet, zou het heel fijn zijn om input te krijgen over deze fase van het
verantwoordingsproces. Dat helpt om het ENSIA-proces verder te verbeteren. Voor
degenen die al hebben deelgenomen – hartelijk dank voor uw bijdrage!

Alle vragenlijsten apart inleveren
Om de ENSIA-zelfevaluatie volledig af te ronden dient u álle vragenlijsten in te
leveren.
Dit betekent dat u bij elke vragenlijst op de knop ‘inleveren’ dient te klikken. De
vragenlijsten die worden ingeleverd zijn:


BIG-ENSIA-zelfevaluatie



DigiD-vragenlijst



BAG-vragenlijst



BGT-vragenlijst

En dit jaar facultatief:


BRO-vragenlijst



WSJG-vragenlijst

U levert daarmee maximaal 6 vragenlijsten in, waarbij u 6 keer op de button
inleveren klikt.

Dankzij oplettende gebruiker: check routering hoofdstuk 6
In de BIG-vragenlijst bij vraag 6.2.1.a is de routering naar de drie vervolgvragen
aangepast. Op de eerste drie antwoordmogelijkheden dienen de vervolgvragen te
worden getoond. Bij de vierde antwoordmogelijkheid routeert vraag 6.2.1.a. direct
naar vraag 6.2.1.f. Heeft u de vragen voor hoofdstuk 6 al helemaal ingevuld?
Check dan alstublieft of de routering op uw antwoord juist is en of u op alle
benodigde subvragen antwoord hebt gegeven.

Collegeverklaring en bijlagen DigiD en Suwinet
In de Notitie Verantwoordingstelsel op ensia.nl vindt u de tekst van de
collegeverklaring en de bijlage(n) DigiD en/of Suwinet. De in te vullen formats
worden beschikbaar gesteld als rapportage in ENSIA. Er zijn binnenkort drie
formats te downloaden: de collegeverklaring voor de verantwoording DigiD én
Suwinet, een format voor enkel de verantwoording Suwinet en een format voor
alleen de verantwoording DigiD. Een deel van het format is al vooraf ingevuld,
zoals uw gemeentenaam, het DigiD-aansluitnummer en de aansluitnaam van de
DigiD-koppeling. Er is een instructie opgenomen bij de collegeverklaring en de
bijlage(n). Zodra de formats in januari 2019 in de tool worden gepubliceerd, zullen
we u hiervan op de hoogte stellen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de
procesbegeleiders van VNG Realisatie.

ENSIA-coördinator en op vakantie?
Heeft u vakantieplannen? Zorg ervoor dat een collega over gelijke rechten
beschikt. Dan kan uw collega ook vragenlijsten inleveren en beheer op de
gebruikersorganisatie uitvoeren als dit nodig is.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over ENSIA? Stel ze gerust aan onze
procesbegeleiders. Dat kan via 070 250 2400 of stuur een mail aan ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Edith van Ruijven
Projectleider Implementatie ENSIA

