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Informatie vanuit het gebruikersoverleg
Donderdag 11 april vond het gebruikersoverleg ENSIA plaats. Hieraan nemen
stelselhouders/toezichthouders (Logius, BKWI en DBBRW), ICTU, gemeenten en VNG
Realisatie (VNGR) deel. Rianne Zivali (Projectleider ENSIA vanuit VNG Realisatie)
leidt het overleg. Het gebruikersoverleg startte met een update op het ENSIA-proces
vanuit elke deelnemer. Gemeenten zijn volop bezig met de afronding van de verticale
verantwoording die uiterlijk 30 april gereed dient te zijn. De toezichthouders ontvangen
de eerste verantwoordingen over 2018. RVIG is volop bezig met het verwerken van de
interviews op basis van de verantwoording over 2018 en aan het voorbereiden op het
nieuwe verantwoordingsjaar. Hierna stond het overleg grotendeels in het teken van de
ophanden zijnde testwerkzaamheden voor de BIG-vragenlijst 2019. Erik Steijn van
VNG Realisatie gaf een toelichting op de werkzaamheden en het tijdpad van
totstandkoming naar 1 juli 2019. Het gebruikersoverleg is eveneens op de hoogte
gesteld van de voortgang en activiteiten van de ENSIA-pilot BIO. Het volgende
gebruikersoverleg vindt plaats op 9 mei.

Stand van zaken aanlevering per 23 april
Het inleveren van de verantwoording vordert gestaag. Op 23 april was de status als
volgt:



DigiD: 85 gemeenten ingeleverd



SUWI: 93 gemeenten ingeleverd



BAG: 119 gemeenten ingeleverd



BGT: 114 gemeenten ingeleverd



BRO: 53 gemeenten ingeleverd

Let a.u.b. op de uiterste aanleverdatum 30 april ofwel vóór 1 mei 2019. Na 30 april
2019 kunnen verantwoordingsdocumenten niet meer worden geüpload en ingeleverd
via de ENSIA-tool.
Wat gebeurt er op 1 mei 2019?
Op 1 mei 2019 krijgen de stelselhouders van respectievelijk Suwinet, DigiD, BAG, BGT
en BRO een overzicht van de gemeenten en niet-gemeentelijke organisaties (voor het
GEO-domein) die geen documentatie hebben ingeleverd via de ENSIA-tool.
Wat moet u doen als het niet is gelukt alles voor 1 mei 2019 te uploaden?
Gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties, die niet tijdig hebben ingeleverd,
moeten dan zelf aanvullende afspraken maken met de toezichthouder/stelselhouder
voor het aanleveren van de benodigde verantwoordingsdocumentatie en de wijze
waarop dit moet gebeuren. Het maken van de aanvullende afspraken doet u
rechtstreeks met de toezichthouder/stelselhouder zelf.

Uploaden in ENSIA
In ENSIA kunt u maximaal 20 MB uploaden aan totale bestandsgrootte per DigiDaansluiting. In de uploadmodule in ENSIA (tabblad uploaden) is voor deze 20 MB een
verdeling aangehouden over de maximaal 5 documenten die u per aansluiting kunt
uploaden. Dit betreft per aansluiting één bijlage DigiD (van de collegeverklaring) en
maximaal 4 TPM's van leveranciers. Er is een onderlinge verdeling aangebracht om de
20 MB te spreiden. Hierbij heeft u bij TPM1 de meeste ruimte om de grootste TPM in
omvang van data te uploaden. Mocht het nodig zijn bestanden willen verkleinen dan is
het scannen in zwart/wit met een DPI van 300 een goede optie om de bestandsgrootte
te minimaliseren.
Mocht u vragen hebben over het uploaden van uw documenten neemt u dan contact
op met de ENSIA-telefoon via 070-250 2400 of via mail ensia@vng.nl.

Verbeteringen ENSIA-tool
De afgelopen maand is de volgende verbetering aangebracht in de ENSIA-tool:


In de uploadpagina voor de DigiD-verantwoording is de verhouding van
bestandsgrootte per DigiD-aansluiting gedifferentieerd. Hierdoor is het mogelijk
om een TPM van meer dan 4 MB te uploaden.

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

