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Focusgroep
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan onder de gemeenten om deel
te nemen aan een focusgroep, die geraadpleegd wordt bij de ontwikkeling van het
nieuwe platform. Wij hebben veel enthousiaste aanmeldingen ontvangen. Voor de
efficiëntie willen we graag werken met een niet al te grote groep (max 10). We hebben
hierbij gekeken naar de samenstelling van de groep (deelnemers uit verschillende
regio's en uit gemeenten van verschillende omvang. Inmiddels heeft iedereen van ons
een reactie ontvangen, en is de kick-off van deze focusgroep ingepland.

Aanpassing in de bijlage van de Collegeverklaring Suwinet
Een passage in de bijlage collegeverklaring Suwinet roept verwarring op. Het gaat om
de volgende passage die op de eerste pagina van de bijlage staat:
Suwinet wordt ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers [wel][niet] door
serviceorganisaties gebruikt. [[Indien ‘wel’: [Het gebruik van Suwinet door
serviceorganisaties valt buiten de reikwijdte van de verklaring.]] [[Indien niet alle
Suwinet voorzieningen waar de gemeente gebruik van maakt, zijn opgenomen in de
collegeverklaring: [Het college is zich ervan bewust dat de Suwinet voorziening voor
[vul type SUWI-taak/niet-SUWI-taak] door [organisatie] niet is opgenomen in deze
collegeverklaring.]]

Hierover is overleg geweest met de toezichthouder BKWI en de beroepsorganisatie
van IT-auditors NOREA en er is besloten dat deze alinea als volgt wordt gewijzigd:
‘Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers
[wel][niet] door serviceorganisaties verwerkt. Hierbij dient de eventuele aanwezigheid
van IT-serviceorganisaties in aanmerking genomen te worden.’
De collegeverklaring dient namelijk een volledig overzicht geven van de (bevindingen
op het gebied van) de informatiebeveiliging, dus ook het gedeelte dat is uitbesteed. De
gemeente en de auditor kunnen zich daarbij baseren op TPMs van serviceorganisaties
(inclusief IT-serviceorganisaties - carve-out). Eventuele bevindingen moeten in de
collegeverklaring en bijlage vermeld zijn.
In de inleiding op de collegeverklaring zijn eveneens enkele toevoegingen opgenomen
in paragraaf 5 (alinea 1 en 4) om de toelichting hierop aan te scherpen.
De tekst van de collegeverklaring in de ENSIA-tooling is hierop met ingang van 15
januari aangepast. Indien u de collegeverklaring al heeft gedownload, kunt u de
betreffende alinea handmatig vervangen door de bovengenoemde tekstpassage of de
tekst van de collegeverklaring opnieuw downloaden.
Vergeet niet het gemeentelijk kenmerk op te nemen in de Suwinet-bijlage
In de Collegeverklaring DigiD en Suwinet staat in de “Bijlage 2. Gebruik van Suwinet”
niet expliciet vermeld dat ook hier een gemeentelijk kenmerk op de eerste pagina
vermeld moet worden. Dat is wel het geval. De tooling is inmiddels hierop aangepast
zodat de ENSIA-coördinator hierop geattendeerd wordt.
RMC-taken verantwoorden als niet-centrumgemeente
Alleen de aangewezen centrumgemeente verantwoordt zich ten aanzien van RMCtaken over de gebruikte Suwinet-service (hier worden ook de autorisaties beheerd voor
gebruikers op andere locaties). Voor uitvoerende gemeenten/steunpunten is een TPM
dus niet noodzakelijk. Zij kunnen bij de verantwoording ‘niet van toepassing’ invullen.
Kolom 3 van de tabel voor niet-SUWI-taken bij n.v.t of eigen beheer
De vraag is naar voren gekomen hoe in de collegeverklaring de derde kolom van de
voor niet-SUWI-taken in te vullen als de vragen niet van toepassing zijn of de taken
door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Door de (helaas in de huidige tooling niet
aan te passen) Word-download blijken gemeenten op het verkeerde been te worden

gezet. In de online preview van het document is beter te zien dat bij de antwoordopties [Niet van toepassing] en [Binnen de gemeente] in de derde kolom niets hoeft te
worden ingevuld.
Voor de overige opties is er de keuze ja/nee. Deze keuze hoeft slechts een maal te
worden ingevuld, de uitlijning van het Word-document wekt de suggestie dat dit twee
keer moet worden ingevuld.
Aansluitingen Suwi – DKD-inlezen
Alle gemeenten zijn door BKWI aangeschreven. De brief bevat informatie over de
Suwi-aansluitingen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen en die
bij BKWI en Inlichtingenbureau bekend zijn.
Voor een aantal gemeenten betekent dit dat zij geconfronteerd worden met
aansluitingen waarvan zij zich niet gerealiseerd hadden dat deze bestonden. Het
betreft dan veelal aansluitingen die integraal onderdeel uitmaken van de software die
zij voor de betreffende bedrijfsprocessen gebruiken.
In een aantal gevallen gaat het om aansluitingen waarvoor de gemeenten (en
samenwerkingspartners) expliciet kunnen kiezen om de betreffende aansluiting actief
te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in software van PinkRoccade en
Centric.
Indien een gemeente een DKD-inlezen aansluiting niet actief gebruikt verdient het
aanbeveling om dit expliciet af te stemmen met BKWI en waar mogelijk door BKWI
schriftelijk te laten bevestigen.
Indien de gemeente kiest om de aansluiting niet te gebruiken dient dit eenduidig
gedocumenteerd en vastgelegd te worden door de gemeente (o.a, zelfevaluatie) en de
betrokken IT-auditor (uitvoering ENSIA-audit). Indien dit zo is, is opname in de
Collegeverklaring van de betreffende aansluiting niet noodzakelijk en zijn geen verdere
auditwerkzaamheden noodzakelijk.

Reminder ENSIA-spreekuur 4 februari
Wilt u ook in gesprek met uw collega’s over actuele ENSIA-onderwerpen? Wij
organiseren iedere eerste donderdag van de maand een spreekuur. Het spreekuur is

bedoeld om vragen vanuit het werkveld gezamenlijk te bespreken. U kunt bij het
aanmelden voor dit spreekuur uw vragen meegeven zodat deze tijdens het spreekuur
behandeld kunnen worden. De vragen vormen de agenda van het spreekuur. Het
volgende spreekuur vindt plaats op donderdag 4 februari om 13:00 uur. Heeft u zich
nog niet aangemeld dan kan dat nog via het aanmeldformulier.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze update? Stuur een e-mail
naar ensia@vng.nl.
Hartelijke groet,
Beheerteam ENSIA

