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Aan de Raad,

In het kader van de ENSIA dient iedere gemeente jaarlijkse een zelfevaluatie op verschillende 
onderdelen te doorlopen.

De ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel om zo effectief en efficiënt 
mogelijk een verantwoordingsstelsel te vormen op het gebied van informatieveiligheid. Het is 
ontstaan uit een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 
het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (l&M) en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Het project is het resultaat van de resolutie 'Informatieveiligheid, 
randvoorwaarde voor de professionele gemeente' die in november 2013 tijdens Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering van de VNG is aangenomen.

De zelfevaluaties binnen de ENSIA hebben betrekking op:
- BIO, Baseline Informatieveiligheid Overheid, als raamwerk voor het informatieveiligheidsbeleid van 
gemeente Steenbergen.

- BRP, Basisregistratie Personen;
- Reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten);
- DigiD-aansluitingen (3 stuks);
- Suwinet-aansluitingen (1 vanuit ISD Brabantse Wal en 1 voor adresonderzoek door burgerzaken);
- BAG, Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
- BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie;
- BRO, Basisregistratie Ondergrond.

Het college stelt een collegeverklaring ENSIA op over de geselecteerde beveiligingsdoelstellingen.
Een externe, onafhankelijke IT-auditor controleert deze (met specifiek aandacht voor DigiD- en 
Suwinet-normen) en stelt een assurance-rapport op.

De uitvoering van de ENSIA leidt tot het beschikbaar stellen van de bestuurlijk vastgestelde 
rapportages aan de toezichthouders vanuit het rijk, de verticale verantwoording. Deze 
verantwoording gaat met name over de aansluitingen DigiD en Suwinet en de basisregistraties waar 
de gemeente bronhouder van is.

Daarnaast kennen we ook de horizontale verantwoording. Dit is de verantwoording binnen de 
gemeente zelf. Deze heeft betrekking op de informatieveiligheid op basis van de BIO. Dit is met name 
voor u van belang in het kader van de toezichthoudende en kaderstellende rol die u vervult.
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Verantwoording over BRP, Reisdocumenten,
Suwìnet, DigiD, BAG, BGT en BRO aan toezichthouders

- Informatiebeveiliging BRP Sc Reisdocumenten en Suwìnet (BIO)

- Informatiebeveiliging DigiD

- Informatiebeveiliging BAG. BGT en BRO 

Zelfevaluatie afronden en vastieggen m ENSIA

- Rapportage BRP en Reisdocumenten *

- Collegeverklaring over Suw.net en DigiD

- Rapportage BAG. BGT en BRO door college B&W

- Ondertekenen uittreksels BRP en Reisdocumenten.

- Audit door gecertificeerde ľT-auditor over collegeverklaring 

Suwìnet en DigiD

- College B&W stelt rapportage BAG, BGT en BRO vast

Gemeentebestuur verstuurt collegeverklaring en bijlagen, 

assurance rapport. TPM. rapportage BAG, BGT en BRO

* uiterlifk 14 februari 2021 aanfeveren via kwaliteitsmonitor

Op 16 maart 2021 hebben wij van de IT-auditor met positief resultaat de assurancerapportage 
mogen ontvangen.

In de bijlage 'Rapportage ENSIA 2020 voor de gemeenteraad' wordt u op de verschillende genoemde 
onderdelen nader geïnformeerd over de behaalde resultaten en de stand van zaken. Allereerst wordt 
u meegenomen in de opbouw van de BIO. U treft op hoofdlijnen de Ínhoud aan van een aantal 
geconsolideerde hoofdstukken. Daarin wordt verwoord waar we naar toe werken op het gebied van 
informatieveiligheid. Op een groot aantal onderdelen hebben we al slagen gemaakt, op andere 
onderdelen zijn we nog onderweg. Ook leidt de gewijzigde ICT-omgeving tot verschillende 
aanpassingen. Om de doelen te bereiken wordt er gewerkt met jaarplannen welke periodiek 
gemonitord worden.

Daarna treft u op één pagina een totaaloverzicht op hoofdniveau aan over de status van 
informatieveiligheid. Vervolgens treft u een rapportage aan over de behaalde resultaten van de 
verschillende onderdelen van de ENSIA (DigiD, Suwìnet, BRP en Reisdocumenten en tenslotte de geo- 
basisregistraties).

Vanuit de ENSIA zijn er de nodige leer- en verbeterpunten meegenomen welke in 2021 opgepakt 
zullen worden om zo tot verbetering en verfijning te komen op het gebied van informatieveiligheid.
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Verantwoording over informatiebeveiliging 
aan gemeenteraad

- informatiebeveiliging binnen gemeente volgens 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Zeifevaiuatie afronden en vastleggen in ENSIA

- Rapportage informatiebeveiliging

- Paragraaf verantwoording informatiebeveiliging 

voor jaarverslag

- Rapportage informatiebeveiliging naar gemeenteraad

- Verantwoording informatiebeveiliging m jaarverslag

- College B&W stelt jaarverslag vast

- Gemeenteraad keurt jaarverslag goed.

Het college van B&W stuurt het gemeentelijk 

jaarverslag aan het ministerie van BZK

1 juli 2020
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