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Afsluiting ENSIA-tool tussen 10 juni en 1 juli
Om alle zelfevaluaties productiegereed te krijgen wordt de ENSIA-tool geheel
afgesloten in de periode van 10 juni tot 1 juli. U kunt dan niet inloggen. Op 1 juli
wordt de tool opengesteld voor de ENSIA-coördinatoren. De omgeving is dan
ingericht voor uitvoering van de verantwoording over 2019.
Tip: uitdraai ENSIA 2018

Wilt u alle antwoorden uit de zelfevaluatie nog eens overzichtelijk na kunnen kijken,
maak dan voor de sluitingsdatum in juni een uitdraai van een uitgebreide Excel via
ensia.nl voor uw archief.
Wijzigingen ENSIA 2019 per 1 juli

Op 1 juli wordt de vragenlijst met de zelfevaluaties over het verantwoordingsjaar
2019 opengesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. De verantwoording over de BRO over 2019 is verplicht.
2. De antwoorden over informatieveiligheid met betrekking tot de BRP en de
reisdocumenten worden niet langer overgeheveld naar de kwaliteitsmonitor. De
rapportage voor RVIG over de zelfevaluatie informatieveiligheid kunt u na 1
januari 2020 opstellen vanuit ENSIA. De rapportage uit de kwaliteitsmonitor
(kwaliteit & ontwikkeling) en de rapportage uit ENSIA (informatieveiligheid)
worden vastgesteld, waarna beide geüpload worden via de kwaliteitsmonitor.
Meer informatie over dit proces volgt.

Update BIO-pilot
De conceptvragenlijst om een zelfevaluatie uit te voeren over hoofdstuk 5 tot en met
hoofdstuk 18 van de BIO is gereed en opgeleverd aan de deelnemende

pilotgemeenten. Op 22 mei werkt de werkgroep Vragenlijsten aan 'de omlijsting'. In
de vragenlijst dienen ook vragen opgenomen te worden over mogelijk aanvullende
maatregelen die u opstelt en controls die u niet van toepassing verklaart. Hiernaast
wordt een afweging gemaakt of de tien bestuurlijke principes een rol krijgen in de
vragenlijst. En wordt gekeken naar de relatie tussen de verantwoordingsinformatie
van de toezichthouders in relatie tot de BIO-zelfevaluatie.
De werkgroep Verantwoordingskader en de werkgroep Assurance zijn op 7 mei
aangesloten bij het partneroverleg ENSIA. Hier heeft Frank Heijligers van het
ministerie van BZK een toelichting gegeven op de toekomst van toezicht. Hierin
stelde hij dat zo lang de Baseline geen wetgeving is, de huidige wetten prevaleren.
Daarmee kunnen stelselhouders niet vertrouwen op uitsluitend de uitkomsten van de
zelfevaluatie BIO. Het goede nieuws is dat het ministerie van BZK eraan werkt om de
BIO tot wet te verheffen. Hiermee zouden onderliggende wetten en normenkaders
ook kunnen opgaan in de BIO. Gestart wordt met het ontdubbelen of plotten van
huidige wet- en regelgeving. In het overleg is ook vastgesteld dat gemeenten meer
verbinding zoeken tussen de uitvoering van de zelfevaluatie BIO en de
verantwoordingsinformatie voor de stelselhouders.

Status BIG-vragenlijst 2019
Zoals al eerder aangegeven wordt de BIG-vragenlijst 2019 alleen aangepast als dit
noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving. De (binnengekomen) wijzigingen in de
BIG-vragenlijst 2019 zijn doorgevoerd en de bevindingen worden momenteel getest.
Zodra deze bevindingen akkoord zijn bevonden, zal de BIG-vragenlijst 2019 zijn
definitieve vorm krijgen. Oplevering van de definitieve BIG-vragenlijst 2019 is
voorzien per half juni, zodat zij per 1 juli 2019 in de ENSIA-tool beschikbaar is voor
het verantwoordingsjaar 2019.

Bericht uit het gebruikersoverleg ENSIA
In het gebruikersoverleg van 9 mei jl. hebben de aanwezigen aan de toezichthouders
gevraagd om de uitgangspunten van ENSIA (eenduidige verantwoording, minder
formats, één normenkader en gelijke verantwoordingstermijnen) verder te
harmoniseren. Laatstgenoemden hebben daarop aangegeven dat zij deze aspecten
bij de implementatie van de BIO meenemen en dat er wetswijzigingen voor
noodzakelijk zijn. De samenwerking tussen gemeenten en toezichthouders draagt bij
aan een efficiënter verantwoordingstraject en hiermee aan de doorontwikkeling van

de informatieveiligheid bij gemeenten. Het volgende gebruikersoverleg ENSIA vindt
plaats op 20 juni a.s.

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

