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Checklist verantwoordingsdocumenten
Het afgelopen jaar heeft er veel herstelwerk plaatsgevonden op vormvereisten van de
verantwoordingsdocumenten. In de uitgebreide instructie voor het opstellen van de
collegeverklaring en de bijlagen, is onderstaande checklist opgenomen. Denkt u aan
onderstaande aandachtspunten bij het definitief maken van uw
verantwoordingsdocumenten?


In de collegeverklaring zijn geen normen opgenomen. Voor eventuele
afwijkingen voor DigiD en/of Suwinet, dient in de collegeverklaring te worden
opgenomen dat er afwijkingen zijn, maar niet welke afwijkingen of voor welke
normen. Deze details worden opgenomen in de bijlagen bij de collegeverklaring
(bijlage 1 voor DigiD en bijlage 2 voor Suwinet).



Corresponderen de leveranciers in de DigiD-bijlage (leverancier 1, 2) met de
vertaling naar de grote tabel waarin de totaal resultaten zijn verwerkt?



De collegeverklaring is voorzien van een datum.



De collegeverklaring is getekend door het college.



De collegeverklaring en de bijlage(n) zijn elk voorzien van een handtekening of
paraaf van de auditor.



De collegeverklaring en de bijlage(n) zijn elk voorzien van een gemeentelijk
kenmerk.



Het kenmerk van het assurancerapport van de auditor is opgenomen in de
DigiD-bijlage.



Alle documenten (de collegeverklaring en de bijlage(n)) zijn voorzien van een
waarmerk van de auditor, dat leesbaar is in een witte ruimte, niet over
tekst/briefhoofden heen.



De auditor heeft u voorzien van de volgende set gewaarmerkte op zichzelf
staande documenten in PDF/A:
o

Collegeverklaring

o

Bijlage Suwinet

o

Bijlage DigiD

o

Assurancerapport

ENSIA Pilot BIO van start: gemeenten optimaal voorbereiden op
de BIO
Door middel van een pilot in 2019 werken gemeenten, stelselhouders, toezichthouders
en de auditors de verantwoording over de BIO uit. Op 7 maart jl. startte deze pilot met
13 deelnemende gemeenten. Het startschot werd gegeven door Linda Goedhart van
de gemeente Amsterdam. "De komst van de BIO is een moment om met elkaar
stappen te zetten. We willen af van te gedetailleerde afvinklijstjes. Het is belangrijk om
onze eigen raad jaarlijks op hoofdlijnen te informeren over de status van de
informatiebeveiliging. Dat doen we op hoofdlijnen. Wanneer verticaal op horizontaal
steunt is dat ook de lijn die we willen volgen richting de stelselhouders." De
werkgroepen zijn op 7 maart geformeerd en kunnen aan de slag.
De gemeenten zullen starten met een GAP-analyse tussen BIG en BIO. Rijk en
toezichthouders zullen huidige wetgeving en normen gaan mappen op de BIO. VNG
Realisatie gaat starten met het opstellen van een conceptvragenlijst op basis van de
BIO. De pilot levert een aantal concrete producten op: een notitie
verantwoordingsstelsel ENSIA-BIO 2020, inclusief Collegeverklaring en bijlagen, en
rapportages, een ENSIA-vragenlijst BIO, een ondersteuningsaanpak en een set aan

technische en functionele specificaties voor de verantwoordingsinstrumenten. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang.

Aankondiging webinar SUWI-verantwoording
Er zijn veel vragen gesteld over het beoordelingsproces van de SUWI/ENSIAverantwoording na 1 mei door BKWI. Gezien het aantal vragen organiseren we een
webinar op donderdag 28 maart. U krijgt de mogelijkheid om via uw computer in te
loggen om deel te nemen aan het webinar. U kunt uw vragen stellen die tijdens of het
webinar beantwoord zullen worden. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Even voorstellen: Rianne Zivali
Mijn naam is Rianne Zivali-de Kievit en ik ben begin maart gestart als de nieuwe
projectleider Beheer ENSIA bij VNG Realisatie. De afgelopen 10 jaar heb ik bij de
Rijksoverheid gewerkt. Een jaar of 7 geleden rolde ik het beveiligingsvak in en
sindsdien heb ik in de rollen van beveiligingscoördinator, CISO en privacycoördinator
bij de Justitiële Informatiedienst (regelt de keteninformatie binnen het ministerie van
Justitie en Veiligheid) en Rijkswaterstaat gewerkt. Sinds januari werk ik als senior
consultant informatieveiligheid en privacy bij Berenschot en vanuit die rol ben ik nu
gestart als projectleider bij ENSIA.

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

