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ENSIA Nieuwsbrief

Aan de orde in deze nieuwsbrief:


Contact met de toezichthouders/stelselhouders



Stand van zaken aanlevering per 1 mei



ENSIA-tool na 1 mei



Update BIO-pilot ENSIA (incl. verwijzing naar documenten BIO-implementatie)



Veelgestelde vragen vanuit de BIO-pilot ENSIA

Contact met de toezichthouders/stelselhouders
Gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties die niet tijdig hebben ingeleverd,
dienen zelf aanvullende afspraken te maken met de toezichthouder/stelselhouder voor
het aanleveren van de benodigde verantwoordingsdocumentatie en de manier waarop
dit moet gebeuren. Het maken van de aanvullende afspraken doet u rechtstreeks met
de toezichthouder/stelselhouder zelf.


Verantwoording Suwinet (BKWI - Ministerie SZW): mail naar ensia@BKWI.nl.



Verantwoording DigiD (Logius - Ministerie BZK): via de servicedesk van Logius
via 0900-555 45 55 of via het contactformulier op de site van Logius.



Verantwoording BAG, BGT en BRO (DGBRW - Ministerie BZK):
verantwoordelijke bij DGBRW Alex van de Ven - alex.ven@minbzk.nl - 0627020617.

Stand van zaken aanlevering per 1 mei
De uiterste aanleverdatum van 30 april is verstreken. De toezichthouders en
stelselhouders van respectievelijk Suwinet, DigiD, BAG, BGT en BRO hebben een

overzicht gekregen van de gemeenten en niet-gemeentelijke organisaties (voor het
GEO-domein) die geen documentatie hebben ingeleverd via de ENSIA-tooling.
Op 1 mei was de status als volgt:


DigiD: 74% van de gemeenten heeft ingeleverd



SUWI: 93% van de gemeenten heeft ingeleverd



BAG: 88% van de gemeenten heeft ingeleverd



BGT: 88% van de gemeenten heeft ingeleverd



BRO: 38% van de gemeenten heeft ingeleverd

ENSIA-tool na 1 mei
Na 1 mei kunt u onder het tabblad Uploaden alleen nog raadplegen wat u hebt
geüpload, maar u kunt er niets meer uploaden. Dit tabblad is toegankelijk voor de
ENSIA-coördinatoren. U kunt vanuit de beheermodule wel gebruikers autoriseren om
dit tabblad met aangeleverde documenten in te zien.

Update BIO-pilot ENSIA
De conceptvragenlijst voor de BIO is afgelopen week verspreid onder de pilot
gemeenten. De vragen en antwoordcategorieën zijn geformuleerd. Op 22 mei komt de
werkgroep vragenlijsten bijeen om deze te bespreken. Tijdens de bijeenkomst wordt
ook gewerkt aan de vormgeving van het risicomanagement in de vragenlijst van
ENSIA. De werkgroep verantwoordingskader is op 7 mei aangesloten bij het
partneroverleg van ENSIA, waar Frank Heijligers (BZK) de visie op toezicht heeft
toegelicht. Aan de hand van de stellingen is besproken wat het effect van de BIO én
het gegeven dat er meer ruimte is voor risicomanagement voor impact heeft op het
kader van de verantwoording.

Veelgestelde vragen vanuit de BIO-pilot ENSIA
Gemeenten die meedoen aan de pilot BIO voor ENSIA gaan in een versneld tempo de
BIO implementeren. Zij maken hierbij gebruik van ondersteunende documenten en
informatie van de IBD. Soms nog in conceptvorm. De vragen van deze pilotgemeenten
verwerken we in een veelgestelde vragen (FAQ) document op de website van ENSIA
voor de BIO-pilot. De eerste hiervan zijn nu gepubliceerd en in deze fase gaan ze

voornamelijk over de interpretatie en toelichting op de BIO. U kunt ze bekijken op
de website.

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

