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Resultaten verantwoording 2019
Met een maand uitstel kunnen we melden dat met de volgende percentages de
verantwoording aan de toezichthouders van het Rijk aangeleverd zijn:
Vragenlijst Aantal gemeenten Percentage
DigiD

ingeleverd 300

Niet van toepassing

SUWI

ingeleverd 337

95%

BAG

ingeleverd 334

94%

BGT

ingeleverd 335

94%

BRO

ingeleverd 331

93%

Vragenlijst ENSIA – BIO 2020
De vragen voor de zelfevaluatie op de BIO voor het verantwoordingsjaar 2020 sturen
we u hierbij als Excelbestand toe. Deze vragen ziet u terugkomen wanneer u op 1 juli
de ENSIA-tooling opent. Er zijn een paar punten waar u rekening mee dient te houden:

1. De BIG-vragenlijst is vervangen door de BIO-vragenlijst.
2. De vragen zijn opgesteld op maatregelniveau.
3. Bij enkele controls zijn richtinggevende maatregelen opgesteld voor de
verantwoording aan de rijkstoezichthouders.
4. Er is meer ruimte voor specifieke antwoorden voor SUWI, BRP en
Reisdocumenten.
5. Het is niet mogelijk om gemeentebreed controls en/of maatregelen ‘niet-vantoepassing’ te verklaren. De nieuwe tooling zal hier wel ruimte voor geven.

Nieuw in ENSIA in het verantwoordingsjaar 2020


Het normenkader Suwinet is vervangen door de verantwoordingsrichtlijn
Suwinet. Deze is volledig op basis van de BIO opgesteld en in te zien via de site
van BKWI.



Het is belangrijk dat de TPM’s van mogelijke samenwerkingsverbanden
(ISD/RSD, belastingsamenwerking) op 15 oktober ontvangen zijn, anders kunt u
de BIO-vragenlijst voor uw gemeente niet voor 31 december afronden. Voor
Suwinet geldt namelijk vanaf dit jaar de carve-out-methodiek voor de audit van
de collegeverklaring. Meer informatie hierover volgt.



In de toelichting bij de vragenlijst BIO zijn links opgenomen naar de BIO,
Suwinet-guidance en wetsartikelen en regelgeving. Op deze manier kunt u
direct vanuit de zelfevaluatie de onderliggende wetteksten en regelgeving
raadplegen.



De defaultinrichting voor de beheerdersomgeving is gewijzigd. Wanneer u een
nieuwe gebruiker aanmaakt in ENSIA staan alle rechten nu standaard uit in
plaats van aan.



Er is een nieuwe rapportage beschikbaar waarmee de score voor de BRP en
Reisdocumenten op vraag/antwoord-niveau getoond wordt. Deze verschijnt na
1 januari 2021 wanneer de zelfevaluatie op de BIO is afgesloten.



De Waarstaatjegemeente (WSJG) vragenlijst is aangepast. De BIG-vragen zijn
vervangen door BIO-vragen. De publicatie van deze antwoorden worden in
2021 prominenter op waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd.



De BAG, BGT en BRO rapportages worden in het volgend verantwoordingsjaar
grondig aangepast. Dit is het laatste jaar dat gewerkt wordt met de bestuurlijke
rapportages in deze vorm. DGBRW werkt met haar kwaliteitsgroepen aan een
nieuw beter aansluitende vragenlijst en aanpassingen aan het sjabloon voor de
bestuurlijke verantwoording 2021.

Inzien BIG-antwoorden 2019
Met de wijziging van BIG naar BIO is het niet mogelijk om de gegeven antwoorden van
2019 naast die van de te geven antwoorden voor de BIO-zelfevaluatie te tonen in de
BIO-vragenlijst 2020. U kunt de gegeven antwoorden over het verantwoordingsjaar
2020 wel terugzien in ENSIA. Dit doet u door de historische vragenlijst van de BIG
2019 te raadplegen via ‘Kies een andere vragenlijst’ en in het pull down menu te
kiezen voor de vragenlijst ‘ENSIA zelfevaluatie – informatiebeveiliging BIG 2019’.

Update nieuwe tooling
De aanbesteding voor nieuwe tooling is uitgezet in de markt. Donderdag 25 juni sluit
de inschrijvingsperiode. Dit betekent dat we voor het verantwoordingsjaar 2020 het
laatste jaar in de huidige tooling werken. Voor het verantwoordingsjaar 2021 zullen we
gaan werken met de tooling vanuit de gunning van de aanbesteding. De huidige tooling
kent te weinig flexibiliteit voor de inrichting van de interne verantwoording en het
risicomanagement dat u kunt toepassen.

Herinnering werkzaamheden aan ENSIA-tooling
Het is in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd. Wij maken ons op voor de livegang op
1 juli. Er wordt in de ENSIA-tooling gewerkt van 8 juni tot en met 30 juni. U kunt nog
wel inloggen en de historie raadplegen. Vanaf woensdag 1 juli staat alles gereed voor
het nieuwe verantwoordingsjaar ENSIA.

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

