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Advies: tijdig inloggen in de ENSIA-tool
Met de implementatie van de BIO is er nogal wat gewijzigd in ENSIA. Neem nu alvast
een kijkje in de tooling en bekijk hoe de vragenlijsten zijn opgebouwd. Dat voorkomt
dat u op het laatste moment voor verrassingen komt te staan en niet op tijd de
antwoorden kunt inleveren.

ENSIA-spreekuur 5 november
Op donderdag 1 oktober hielden we een spreekuur met 10 gemeenten. In dit
spreekuur kwamen aan de orde:


Rollen binnen het ENSIA-stelsel en bijbehorende verantwoordelijkheden;



Aanleiding en grondslagen om de verantwoording over informatieveiligheid nu
op basis van de BIO te laten plaatsvinden;



De BAG/BGT/BRO binnen ENSIA.

Wilt u ook in gesprek met uw collega’s over actuele ENSIA onderwerpen? Het
volgende spreekuur vindt plaats op donderdag 5 november om 13:00 uur. Inschrijven
kan via het inschrijfformulier*, hier kunt u ook aangeven welke onderwerpen u zou
willen bespreken.

*Deze aanmeldlink is gepersonaliseerd, dit betekent dat wij de persoonsgegevens die
van u bij ons bekend zijn alvast voor u hebben ingevuld.

Opvragen TPM’s bij leveranciers
Met enige regelmaat horen wij dat gemeenten moeite hebben met het op tijd verkrijgen
van een TPM (Third Party Mededeling) van hun leveranciers. Het ENSIA-team zoekt
hiervoor aansluiting bij overleggen van VNG Realisatie rondom
leveranciersmanagement. Tijdens sessies met leveranciers benadrukken wij het nut en
de noodzaak van het opleveren van TPM’s.
VNG kan leveranciers natuurlijk niet verplichten om een TPM op te leveren. Het
contract met de leverancier loopt nu eenmaal via de gemeente zelf. Daarom is het
noodzakelijk dat de gemeente het tijdens eigen overleggen met de leverancier (bijv.
servicegesprekken) ook heeft over het tijdig opleveren van de TPM. Ook is het
mogelijk om extra aandacht te vragen via gebruikersoverleggen van uw leverancier.
Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten met leveranciers voor producten of
diensten waar een TPM noodzakelijk is, is het zinvol om de jaarlijkse TPM’s formeel
vast te leggen in het contract. Bij bestaande contracten kan eventueel een addendum
opgesteld worden.

Website opgefrist – twee nieuwe presentaties toegevoegd
De website van ENSIA is opgefrist. De documenten zijn thematisch geordend. Bij de
stelselinformatie zijn links opgenomen naar de websites van de toezichthouders. Ook
de verwijzingen naar de contactpagina’s van de toezichthouders zijn per stelsel
opgenomen. Handig voor het stellen van vragen over normering of
handhavingsactiviteiten. Onder het kopje ‘Informatie voor ENSIA-coördinatoren' zijn
twee presentaties toegevoegd: een overzicht van het ENSIA-proces en een
omschrijving van de rol en het takenpakket van de ENSIA-coördinator. Hiermee krijgen
nieuwe coördinatoren de juiste informatie om snel aan de slag te kunnen.

ENSIA-verantwoording en de brief met het overzicht van Suwinetservices

Naar aanleiding van de brief van BKWI over de Suwinet-services, kreeg BKWI veel
vragen. Zij vroegen ons om het volgende bericht met gemeenten te delen.
Bericht van de toezichthouder BKWI
Begin oktober hebben alle gemeenten een brief gehad met een overzicht van de bij
BKWI bekende Suwinet-services. Die brief heeft veel positieve reacties opgeleverd en
ook een aantal vragen. Positieve reacties, omdat hier en daar ongebruikte services
aan het licht kwamen die konden worden opgezegd, maar ook vragen, omdat het
overzicht niet altijd lijkt te kloppen.
Daarom is het goed om het algemene uitgangspunt voor de verantwoording nog een
keer te benadrukken: Gemeenten dienen zich te verantwoorden over de services
waarop ze op 31/12/2020 een aansluiting hebben en/of die daadwerkelijk door of
namens hen worden gebruikt. Het ontbreken van een service in het overzicht ontslaat
de gemeente dus niet zonder meer van de verantwoordingsplicht.
In sommige gevallen is namelijk gebleken dat de gegevens in de administratie van
BKWI en het Inlichtingenbureau aan de hand waarvan het overzicht is opgesteld niet
volledig waren, en in andere gevallen blijken autorisaties door elkaar te worden
gebruikt. Zo kan ten onrechte de indruk ontstaan dat een bepaalde service niet meer
voor een bepaalde gemeente wordt gebruikt, terwijl dat wel zo is.
Het gebruik van DKD Inlezen is soms lastig te achterhalen, omdat gemeenten zich niet
meer bewust kunnen zijn het gebruik hiervan in het verleden aangevraagd te hebben
of omdat dit "ingebed" is in software-applicaties van derden en daarmee niet direct
zichtbaar. De service-organisatie, gemeenschappelijke regeling of gemeente die de
Participatiewet voor u uitvoert en uw auditor kunnen u hierbij helpen.
Mocht op die manier een in het overzicht ontbrekende aansluiting aan het licht komen,
dan verzoeken we u die te melden bij BKWI of het Inlichtingenbureau.
Mocht u nog vragen hebben op basis van dit bericht, kunt u deze aan de
toezichthouder stellen via ensia@bkwi.nl.

Verbeteringen en wijzigingen in de ENSIA-tool

De afgelopen maand is de volgende verbetering aangebracht in de ENSIA-tool:
Vraag 9.2.1.2 luidt als volgt: “Is het gebruik van groepsaccounts gemotiveerd en
vastgelegd?” Deze vraag is niet eenduidig gesteld. Daarom is aan de toelichting de
volgende zin toegevoegd: ‘Antwoord hier met “Ja” als er geen gebruik wordt gemaakt
van groepsaccounts. Als er wel gebruik wordt gemaakt van groepsaccounts is het
gemeentelijk beleid leidend’.

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

