
Rapportage ENSIA 2021 voor de gemeenteraad

Toelichting:

Met de invoering van de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid) is ook de wijze van rapporteren aan de gemeenteraad gewijzigd. 
Voor gemeente Steenbergen is er voor gekozen om een separate bestuurlijke rapportage informatiebeveiliging op te stellen met een
verwijzing naar de collegeverklaring en het assurancerapport van de IT-auditor.

In dit document treft u nadere informatie aan over de stand van zaken rondom informatieveiligheid (BIO) en de ENSIA 2021. 
Laatstgenoemde bestaat uit de beoordeling van DigiD-audits (3 aansluitingen) en  Suwinet-audits (2 aansluitingen) waarover een externe, 
onafhankelijke IT-auditor een assurance-rapport heeft afgegeven. Ook wordt inzicht gegeven in de stand van zaken rondom de 
zelfevaluaties Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en dit jaar voor het eerst de WOZ (Basisregistratie Waardering
Onroerende Zaken)

Om de rapportage overzichtelijk te houden, worden de gegevens op hoofdlijnen gepresenteerd en worden de resultaten / voortgang in 
smileys uitgedrukt zodat u zich op hoofdlijnen een beeld kunt vormen.

Steenbergen, 17 mei 2022

Johan Klink

Strategisch Informatie(Veiligheids)adviseur / CISO
ENSIA-coördinator



Deze rapportage is opgesteld op basis van ENSIA 2021

De samenvatting is als volgt opgebouwd: 

BIO

• Opbouw BIO in hoofdstukken

STATUS INFORMATIEBEVEILIGING (BIO)  

• Bestuurlijke uitgangspunten

• Samenvatting van 5 hoofdstukken

(consolidatie van 18 BIO hoofdstukken)

VERANTWOORDING AAN HET RIJK UIT ENSIA

• Getoetste collegeverklaring ENSIA – DigiD

• Getoetste collegeverklaring ENSIA – Suwinet

• Status Basisregistratie Personen en Reisdocumenten

• Status basisregistraties BAG, BGT, BRO en WOZ

Buiten de ENSIA

Aanvullende informatie gemeente Steenbergen

Aanvullende informatie Equalit

Leeswijzer



BIO Hoofdstuk Aantal

maatregelen

Consolidatie Totaal aantal

maatregelen

180

H5 Informatiebeveiligingsbeleid 2
1. BELEID EN ORGANISATIE

22H6 Organiseren van informatiebeveiliging 10

H18 Naleving 10

H7 Veilig personeel 8
2. PERSONEEL EN TOEGANG

53H9 Toegangsbeveiliging 25

H11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 20

H16 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten 14
3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN

20
H17 Informatiebeveiligingsaspecten van 

bedrijfscontinuïteitsbeheer

6

H12 Beveiliging bedrijfsvoering 30
4. INFORMATIESYSTEMEN

54
H14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van 

informatiesystemen 

12

H15 Leveranciersrelaties 12

H 8 Beheer van bedrijfsmiddelen 14
5. DATABESCHERMING

31
H10 Cryptografie 4

H13 Communicatiebeveiliging 13

Consolideren: verdeling van maatregelen BIO



1. BELEID EN ORGANISATIE  

H5 / H6 / H18

Actueel beleid en organisatie van 

informatiebeveiliging en controle op 

naleving

• Bestuur, directie en management laten 

zien dat informatiebeveiliging belangrijk 

is

• De informatiebeveiligingsorganisatie is 

geregeld  

• Waar, wanneer houden we ons aan onze 

afspraken en leven we de wet- en 

regelgeving na

Het bestuur en medewerkers zijn actief 

betrokken bij informatiebeveiliging. Er is 

een organisatiebreed beleid dat richting 

en sturing geeft. De organisatie is effectief 

ingericht, waarbij rollen, taken en 

bevoegdheden zijn ondergebracht. 

Verantwoording is structureel ingericht, 

zodat naleving is geborgd.

2. PERSONEEL EN TOEGANG 

H7 / H9 / H11

Juiste toegang voor medewerkers tot 

gebouwen, systemen en gegevens

• Voor, tijdens en na het dienstverband is 

alles goed geregeld 

• Medewerkers gaan bewust om met 

informatie  

• Medewerkers hebben juiste 

toegangsrechten (fysiek en digitaal)

Alleen de juiste personen hebben toegang 

tot de gebouwen, systemen en gegevens 

van de gemeente. Er zijn passende 

organisatorische en technische 

maatregelen getroffen. Dit gaat om 

waarborgen rondom in- en externe 

medewerkers, toegang tot gebouwen en 

omgeving en toegang tot de (digitale) 

informatievoorziening.

Bestuurlijke principes en beleid, 

organisatie van de beveiliging en 

naleving

Het bestuur van deze gemeente:

• Volgt het beleid van de 

informatiebeveiligingsdienst gemeenten 

(IBD)

• Zorgt ervoor dat de juiste activiteiten 

ten aanzien van informatiebeveiliging 

door de gemeentelijke organisatie 

worden uitgevoerd

• Controleert de juiste werking van de 

informatiebeveiliging

Bouwstenen:
Beschrijving voor consolidatie



4. INFORMATIESYSTEMEN

H12 / H14 / H15

Veilige omgang met informatiesystemen en  

afspraken hierover met onze leveranciers

• Wijzigingen in systemen worden op een 

gecontroleerde manier doorgevoerd

• We zijn beschermd tegen malware 

• Back-ups worden volgens beleid uitgevoerd 

en getest  

• De afspraken met leveranciers zijn vastgelegd 

Informatiesystemen zijn een keten van 

mensen, processen en middelen. Hierin zijn 

procedures en maatregelen beschikbaar ter 

bescherming van de omgeving. Het gaat hierbij 

om zowel de interne als de externe 

informatiesystemen (uitbesteding, leveranciers 

en Cloud- toepassingen).

5. DATABESCHERMING 

H8 / H10 / H13

Veilige omgang met data in onze software

• Data wordt op de juiste manier beschermd 

• De gegevens van de burgers worden veilig 

opgeslagen en gecommuniceerd. Binnen en 

buiten de gemeente.

3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN

H16 / H17

Zorgen voor de continuïteit van onze 

dienstverlening en opvolging van 

incidenten

• Wij komen onze afspraken met de burger na

• Bij calamiteiten en incidenten weten we wat 

we moeten doen 

• Continuïteitsplannen zijn actueel en worden 

getest 

• Incidenten worden altijd gemeld 

De diensten van de gemeente worden geleverd 

volgens de afspraken die de gemeente 

daarover maakt met de burger en bedrijven. 

Ook bij incidenten worden de diensten 

geleverd volgens deze afspraken.

Bouwstenen:
Beschrijving voor consolidatie



Informatieveiligheid heeft een plaats verworven in de dagelijkse werkzaamheden. Nog niet 

alles gaat goed, er blijft ruimte voor verbetering, op het ene vlak meer dan op het andere 

vlak. Medewerkers zijn in toenemende mate bewust en ook pro-actief met vragen en 

melden van issues.

1. BELEID EN ORGANISATIE

Actueel beleid en organisatie van informatiebeveiliging en controle op naleving

2. PERSONEEL EN TOEGANG

Juiste toegang voor medewerkers tot gebouwen, systemen en gegevens

3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN

Zorgen voor de continuïteit van onze dienstverlening en opvolging van incidenten

4. INFORMATIESYSTEMEN

Veilige omgang met informatiesystemen en afspraken hierover met onze leveranciers

5. DATABESCHERMING

Veilige omgang met data in onze software

BESTUURLIJKE 

UITGANGSPUNTEN

Bestuurlijke principes en 

beleid, organisatie van de 

beveiliging en naleving

Het bestuur van deze 

gemeente:

• Volgt het beleid van de IBD

• Zorgt ervoor dat de juiste 

informatiebeveiliging door 

de gemeentelijke organisatie 

wordt uitgevoerd

• Controleert de juiste werking 

van de informatiebeveiliging

• Wordt pro-actief

meegenomen indien zich 

potentiële bedreigingen 

voordoen.

Status informatiebeveiliging BIO



Getoetste Collegeverklaring ENSIA - DigiD
Getoetste collegeverklaring ENSIA - DigiD

Van onze ENSIA-zelfevaluatie worden jaarlijks twee onderdelen geaudit door een IT-auditor: DigiD en Suwinet.  De basis voor 

de audit vormt de collegeverklaring. Hierin zijn de uitkomsten van de ENSIA-zelfevaluatie opgenomen. Er wordt getoetst op 

opzet en bestaan (niet op werking). Voor DigiD worden de collegeverklaring en bijlagen als verantwoording verzonden naar 

toezichthouder Logius/BZK.

DigiD:

DigiD is een authenticatiemiddel dat wordt ingezet voor onze digitale dienstverlening. 

WOZ eLoket Digitaal loket voor gemeentelijke belastingen en 

taxatieverslagen (WOZ/OZB)

Loket burgerzaken Digitaal loket voor inwoners om digitaal transacties in gang 

te zetten op gebied van burgerzaken

Algemeen digitaal loket Digitaal loket voor overige digitale dienstverlening

Algemene toelichting op doorvoeren verbetering:

De procedure t.b.v. tussentijdse wijzigingen in autorisaties van medewerkers wordt aangescherpt. De registratie van tussentijdse wijzigingen werd in alle 

gevallen voldoende gedocumenteerd. Hier is een verbeterplan voor opgesteld. 

Niet 
voldaan

voldaan

Voldaan met 
aandachtspunten



Getoetste Collegeverklaring ENSIA - DigiD
Getoetste collegeverklaring ENSIA - Suwinet

Van onze ENSIA-zelfevaluatie worden jaarlijks twee onderdelen geaudit door een IT-auditor: DigiD en Suwinet.  De basis voor 

de audit vormt de collegeverklaring. Hierin zijn de uitkomsten van de ENSIA-zelfevaluatie opgenomen. Er wordt getoetst op 

opzet en bestaan (niet op werking). Voor Suwinet worden de collegeverklaring en bijlagen als verantwoording verzonden naar 

toezichthouder BKWI/SZW.

SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen):

Suwinet is een digitale infrastructuur die is ontwikkeld door de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) om ervoor te zorgen 

dat zij gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Er worden alleen gegevens 

uitgewisseld waar een wettelijke grondslag voor is.  ISD Brabantse Wal gebruikt Suwinet voor de uitvoering van de 

Participatiewet, de uitvoering van de IOAZ en IOAW namens Steenbergen. Zelf maken wij gebruik van het raadplegen van 

adresgegevens bij Burgerzaken. 

Participatiewet/IOAZ/IOAW

- Suwinet Inkijk

- Suwinet Inlezen

- DKD Inlezen

Gebruik van Suwinet door ketenpartner ISD Brabantse Wal Er zijn door de auditor verbeterpunten 

aangereikt die opvolging dienen te 

krijgen binnen de ISD. 

Burgerzaken Gebruik van Suwinet t.b.v. adresonderzoek burgerzaken -

Algemene toelichting op doorvoeren verbetering in relatie tot de mitigerende maatregelen gedurende de periode dat niet voldaan wordt aan de controls en 
maatregelen:
Er zijn inmiddels met de juiste functionarissen van de ISD Brabantse Wal afspraken gemaakt over opvolging, communicatie en terugkoppeling vanuit 
verbeterplannen ISD richting gemeente Steenbergen.

Niet 
voldaan

voldaan

Voldaan met 
aandachtspunten



Getoetste Collegeverklaring ENSIA - DigiD
Status Basisregistratie Personen en Reisdocumenten

Van onze zelfevaluatie ENSIA wordt de verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP) en de wet- en regelgeving 

voor de Reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) afgeleid. De uitkomsten worden verzonden aan de Rijksdienst voor de 

Identiteitsgegevens (RvIG). De zelfevaluatie voor informatiebeveiliging vindt via de ENSIA systematiek plaats. De 

verantwoording over de kwaliteit van de registraties komt voort uit de zelfevaluatie in de Kwaliteitsmonitor. 

De zelfevaluaties over informatiebeveiliging en de kwaliteit leiden tot scores. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de scores 

op BRP en Reisdocumenten hoger liggen dan op de relevante ENSIA-criteria. Gemiddeld wordt ruim voldaan aan de gestelde 

eisen.

Basisregistratie Personen (BRP)

De zelfevaluatie BRP over het jaar 2020 is afgerond met een score van 1319 van maximaal 1450, zijnde 91%

Wet- en regelgeving voor Reisdocumenten

De zelfevaluatie Reisdocumenten over het jaar 2020 is afgerond met een score van 2337 van maximaal 2550, zijnde 92%

Algemene toelichting op doorvoeren verbeteringen:

Aan de kant van de BIO  zijn een aantal acties te ondernemen (opgenomen in verbeterplannen) om volgend jaar een aantal zaken nog beter geborgd te 

hebben. Op de domeinspecifieke inhoud zijn nog een aantal kleine verbeteringen mogelijk.

0% - 80%

80% - 90%

90% - 100%



Getoetste Collegeverklaring ENSIA - DigiD
Status basisregistraties

Wij verantwoorden ons aan het ministerie van BZK/Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW) over drie 

basisregistraties in het geografische domein. De rapportages zijn tot stand gekomen op basis van door ons uitgevoerde 

zelfevaluaties. De zelfevaluaties betreffen de kwaliteit van de registraties (geen informatiebeveiliging). 

De zelfevaluaties over informatiebeveiliging en de kwaliteit leiden tot scores. Gemeenten worden geacht de volgende score te 

behalen voor 

• BAG 75%

• BGT 73%

• BRO 50%

• WOZ

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De zelfevaluatie BAG over het jaar 2021 is afgerond met een van 85% 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De zelfevaluatie BGT over het jaar 2021 is afgerond met een score 90%

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De zelfevaluatie BGT over het jaar 2021 is afgerond met een score van 100%

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
De zelfevaluatie WOZ kent geen score, alleen aanbevelingen. Deze zijn opgenomen in het integrale verbeterplan waarin alle 
verbeterpunten van de verschillende zelfaudit onderdelen zijn opgenomen.

0% - 65%

75% - 100%

65% - 75%



Deze informatie valt buiten de scope van de ENSIA-audit maar wordt u 

verstrekt om u zo volledig mogelijk te informeren.

Bewustwording

• Door de gemeente is geïnvesteerd in een 
LeerManagementSysteem (LMS). Hierin worden eLearnings
aangeboden op het gebied van informatieveiligheid en 
privacy. Nieuwe medewerkers dienen deze eLearnings
verplicht te volgen. Voor ‘zittende’ medewerkers wordt nu 
een periodieke herhaling en verdieping uitgewerkt.

• Op basis van actuele berichtgeving wordt op de schermen in 
de servicecorners ingespeeld op informatieveiligheid. Denk 
daarbij aan hacks (gemeente Buren), phishingsmails.

• Er is een phishingmailcampagne uitgevoerd binnen de share 
van Equalit rond de Kersttijd. Hoewel de scores aantoont dat 
er nog te gemakkelijk wordt doorgeklikt, geeft het enige 
moed dat Steenbergen in de betere regionen scoort van alle 
deelnemers.

ISMS

• Samen met Equalit en andere deelnemers zijn we een 

Information Security Management System (ISMS) aan het 

inrichten. Via een PDCA-cyclus zal (na initiële vulling en 

finetuning) periodiek uitvraag naar de voortgang gedaan 

worden bij stakeholders.

Gemeente Steenbergen



Deze informatie valt buiten de scope van de ENSIA-audit maar wordt u 

verstrekt om u zo volledig mogelijk te informeren.

SSC Equalit

• Het aantal cyberdreigingen is het afgelopen jaar enorm 

toegenomen, met name phishing en ransomware aanvallen 

(gijzelsoftware) zijn aan de orde van de dag. Ook gemeenten 

blijven hiervan niet gevrijwaard, denk aan Hof van Twente 

en heel recent de kwetsbaarheid in een door heel veel 

leveranciers over de hele wereld gebruikt JAVA component.

• Door adequaat te investeren in mensen, kennis en 
apparatuur weet het SSC Equalit ons te beschermen tegen 
deze cyberdreigingen, maar garanties dat onze gemeente 
volledig gevrijwaard blijft van een cybercrisis, zijn nooit te 
geven. Specialisten zeggen hier over: ”Het is niet de vraag ‘of’ 
maar ‘wanneer’ je wordt getroffen door een cyberaanval”. 
De beste beveiligingsmaatregel hier tegen zijn, voortdurend 
aandacht hebben voor informatiebeveiliging, alert te blijven 
en onze verantwoordelijkheid hiervoor te blijven nemen.

ISAE3402-assurancerapport

• Equalit heeft het ISAE3402 type 2 assurance rapport over de 

periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 gedeeld t.b.v. 

de accountant. Met deze verklaring wordt door een 

onafhankelijke partij (BDO) aangetoond dat Equalit binnen 

de scope van deze audit een kwalitatief goede en 

betrouwbare dienstverlening levert. De scope van dit 

ISAE3402 rapport is de dienstverlening van Equalit met 

betrekking tot het beheer van de IT-omgeving die relevant is 

voor de jaarrekeningcontrole bij de deelnemers. BDO heeft 

binnen deze scope de opzet, bestaan en werking van 

beheersmaatregelen getoetst. 

• Onder beheer van de omgeving valt dus ook 

informatieveiligheid (BIO)

Equalit


