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Stand van zaken aanlevering per 8 april
Het inleveren van de verantwoording vordert gestaag. Op 8 april was de status als
volgt:


DigiD: 17 gemeenten ingeleverd



SUWI: 20 gemeenten ingeleverd



BAG: 39 gemeenten ingeleverd



BGT: 31 gemeenten ingeleverd



BRO: 16 gemeenten ingeleverd

We verwachten dat de komende tijd de aantallen zullen toenemen.

Publicatie op WaarStaatJeGemeente (WSJG)
Wanneer voor uw gemeente voor eind december antwoorden op de vragenlijst voor
WSJG zijn ingeleverd in ENSIA kunt u medio mei verwachten op de website
www.waarstaatjegemeente.nl. Deze website is onlangs overigens in een nieuw jasje

gestoken en bevat een grote hoeveelheid informatie over gemeenten: Vergelijk.
Verbaas. Verbeter.
Zie ook: www.waarstaatjegemeente.nl.

Voorkomen vormfouten bij aanlevering stukken voor Logius +
checklist
De eerste collegeverklaringen en aanvullende stukken zijn ontvangen bij Logius. Graag
attenderen wij u op de ‘veel voorkomende’ vormfouten die worden geconstateerd. Wilt
u in overleg met uw auditor aandacht schenken aan de wijze waarop de stukken
worden gewaarmerkt? Het waarmerk van de auditor inclusief de paraaf dient op iedere
pagina van de verantwoordingsdocumenten (collegeverklaring en bijlage(n) DigiD) te
worden geplaatst. Het waarmerk en de paraaf van de auditor dient ook eenmalig voor
te komen in het assurancerapport. Op deze wijze controleert Logius of de paraaf van
de auditor die het assurancerapport afgeeft, gelijk is aan de persoon die de
collegeverklaring en de bijlage(n) heeft geparafeerd.
Om te voorkomen dat uw stukken na al uw harde werk door Logius worden
teruggestuurd hebben we een checklist gemaakt met 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, etc.) met
de vertaling naar de grote tabel waarin de totaalresultaten zijn verwerkt?



De collegeverklaring is voorzien van een datum.



De collegeverklaring is getekend door het college.



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

Wat gebeurt er met de ENSIA-tool na 1 mei?
Vanaf 1 mei kunnen via de ENSIA-tool geen documenten ten behoeve van de
stelselhouders meer worden aangeleverd. De aangeleverde documenten kunnen nog
wel worden ingezien en geraadpleegd. Wat gebeurt er verder op de achtergrond? De
teksten op de diverse tabbladen van het tool worden aangepast aan de situatie na 1
mei 2019. Parallel worden de voorbereidingen voor de verantwoording 2019 getroffen.
Zo wordt de BIG-vragenlijst 2019 – en de daarmee samenhangende producten, zoals
de rapportages - aangepast, getest en klaargezet. De BIG-vragenlijst 2019 zal door de
gemeenten die zitting hebben in het gebruikersoverleg worden getest. Eventuele
bevindingen zullen in de maand juni worden doorgevoerd, zodat de geactualiseerde
BIG-vragenlijst 2019 op 1 juli 2019 weer beschikbaar is voor het afleggen van
verantwoording over het jaar 2019.

Terugblik webinar Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
In een webinar op 27 maart gaven Jeanne-Marie Langen van ENSIA en Kees
Hintzbergen van de IBD een toelichting op het nieuwe normenkader voor
informatiebeveiliging per 1-1-2020, de Baseline Informatiebeveiliging ofwel BIO. Deze
nieuwe norm wordt uiteraard ook leidend voor de verantwoording via ENSIA, deze
verantwoording over de BIO wordt samen met gemeenten ontwikkeld in de ENSIA Pilot
BIO (zie ook de vorige nieuwsbrief). In het webinar gaan Jeanne-Marie en Kees dieper
in op de GAP-analyse, de methode om de verschillen te duiden tussen de huidige BIG
en de nieuwe BIO.
U kunt dit webinar terugkijken.

Terugblik webinar SUWI
Op donderdag 28 maart vond het webinar plaats over het beoordelingsproces ENSIA
verantwoording na 1 mei en de Suwinet Voorzieningen. Tijdens het webinar stonden
het Suwinet-normenkader, samenwerkingsverbanden in relatie tot ENSIA en het
verantwoordingsproces centraal. Ruim 180 ENSIA-coördinatoren en andere
belangstellenden keken live mee. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de

beantwoording van de vragen. De antwoorden worden uiterlijk half april gepubliceerd
op de ENSIA-website. Tijdens de poll is aangegeven dat er behoefte is aan een
vervolg over het controleren van rapportages Suwinet (logging en autorisatiebeleid).
Dat staat voor begin juni op de planning. Uiteraard ontvangt u hiervoor binnenkort een
uitnodiging.
U kunt ook dit webinar terugkijken.

Autorisaties in de ENSIA-tool regelen
De deadline voor het uploaden van de verantwoordingsinformatie nadert. Denkt u
eraan een collega te autoriseren voor het uploaden? Dan is er altijd een tweede
persoon binnen uw gemeente die verantwoordingsdocumenten kan uploaden.

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

