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Einddatum zelfevaluatie nadert snel, wacht niet met inleveren
De einddatum van 31 december van de fase zelfevaluatie in het ENSIA-proces nadert
snel. Alle vragenlijsten dienen individueel te worden ingeleverd. Dit betekent dat u 6
maal op de button ‘inleveren’ dient te klikken voor het inleveren van de verschillende
vragenlijsten uit ENSIA:


BIO (voor BRP en Reisdocumenten en Suwinet)



DigiD (indien aansluitingen)



BAG



BGT



BRO



WSJG (niet verplicht)

PS: verschijnt de button inleveren niet in uw scherm? Dan hebt u naar alle
waarschijnlijkheid nog niet alle vragen beantwoord. Deze button verschijnt zodra de
voortgangsbalk de 100% heeft bereikt.
VNG adviseert gemeenten de vragenlijsten in te leveren zodra deze ingevuld en
gecontroleerd zijn. Voorkom verrassingen en wacht niet tot het laatste moment met
invullen en inleveren. Mocht iets tegenzitten in het proces, dan heeft u nog tijd om bij te
sturen.

Voorloopvragen SUWI
In ENSIA is het mogelijk om een deel van de vragenlijst uit te zetten naar de persoon
die verantwoordelijk is voor Suwinet. Dit kan nadat eerst de voorloopvragen over
Suwinet zijn beantwoord. Deze vindt u terug onder het kopje “Algemeen” in de
vragenlijst over informatiebeveiliging. Doet u dit niet, dan worden in de uitgezette
vragenlijst niet alle subvragen over het gebruik van Suwinet voor BRP, RMC en
gemeentelijke gerechtsdeurwaarders getoond.

Bouwstenen en format bestuurlijke rapportage ENSIA richting de
Raad
Eerder was het verplicht om de collegeverklaring en het assurancerapport te
verstrekken aan de gemeenteraad. Tijdens de BIO-pilot is nagedacht over een beter
leesbare rapportage over Informatiebeveiliging voor bestuurders.
Gemeenten hebben nu de keuze om de Collegeverklaring en het Assurancerapport
aan te bieden aan de gemeenteraad of om aan de bestuurlijke rapportage
informatiebeveiliging een oplegnotitie/besluitformulier toe te voegen waarin een
duidelijke verwijzing naar/samenvatting van de Collegeverklaring en het
Assurancerapport is opgenomen. Omdat het hier gaat om een verplichting, zal deze
oplegger aan een aantal eisen moeten voldoen.
Om niets te vergeten in deze oplegnotitie, heeft VNG in samenspraak met gemeenten
een overzicht opgesteld waarin de inhoudelijke bouwstenen van deze oplegnotitie
staan beschreven.
Zowel het format voor de BIO-rapportage als het overzicht van bouwstenen voor een
oplegnotitie treft u begin december op www.vngrealisatie.nl/ensia onder het kopje
‘Informatie voor ENSIA-coördinatoren en Update’.

ENSIA-spreekuur 3 december
Op donderdag 5 november hielden we een spreekuur met 10 gemeenten. In dit
spreekuur kwam o.a. aan de orde:


weging van afwijkende antwoorden op dezelfde vraag per afdeling



verschil tussen de hoofdvragen en de subvragen



Suwinet controles bij thuiswerken en de omgang met thuiswerken in het
algemeen



Aandacht management voor verantwoording

Wilt u ook in gesprek met uw collega’s over actuele ENSIA onderwerpen? Het
spreekuur is iedere eerste donderdag van de maand. De volgende editie vindt plaats
op donderdag 3 december om 13:00 uur. Inschrijven kan via het aanmeldformulier.*
Hier kunt u ook aangeven welke onderwerpen u zou willen bespreken.

Aandachtspunt en wijziging ENSIA-tool
Gebruik geen bijzondere tekens in het opmerkingenveld. Bij iedere vraag kan een
opmerking geregistreerd worden in het veld ‘Opmerking’. Wij zijn erop geattendeerd
dat het gebruik van hoekhaken in dit veld leidt tot verlies van informatie. Voorbeeld: de
tekst “Dit staat in de tekst” wordt na opslaan “Dit staat in de tekst”. We adviseren om
alleen platte tekst en eenvoudige leestekens te gebruiken in het opmerkingenveld.
De afgelopen maand is de volgende correctie aangebracht in de ENSIA-tool:


Bij vraag 8.3.3.1 “Beschikt uw organisatie over een vastgestelde procedure voor
het fysieke transport van media?” wordt in de toelichting verwezen naar het
verkeerde artikel van de PUN (art. 92 - Back-up en herstel van gegevens in het
aanvraagsysteem reisdocumenten). Deze vraag verwijst echter naar artikel 93:
“Beveiligingsprocedure en beveiligingsfunctionaris”. De juiste verwijzing is
inmiddels aangebracht.

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

