
De scope van ENSIA 2018 is als volgt: 
 Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 

 Basisregistratie Personen (BRP)

 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) 

 Digitale persoonsidentificatie (DigiD) 

 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

 Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

 Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
(GeVS/Suwinet). 

Hierbij treft u de collegeverklaring ENSIA inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet 2018 aan. Het betreft de 
verklaring  waarin  door  het  college  van  burgemeester  en  wethouders  verantwoording  wordt  afgelegd  over 
geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet. Uit de collegeverklaring ENSIA blijkt dat de 
gemeente Leusden aan alle normen voor DigiD en Suwinet voldoet.  Deze verklaring is getoetst  en akkoord 
bevonden door een gecertificeerd auditor, deze heeft assurance afgegeven over de uitkomst. Dit betekent dat er 
aankomend jaar zonder gevolgen en aanpassingen gebruik gemaakt kan worden van zowel DigiD als Suwinet. 

De  rapportages  voor  de  BAG  en  BGT  geven  inzicht  in  de  kwaliteit  en  betrouwbaarheid  over  de 
informatieveiligheid  van  deze  basisregistraties  en  geven  input  voor  verbetermaatregelen.  Voor  beide 
basisregistraties scoort de gemeente in totaal boven de gestelde norm maar met betrekking tot de BAG is er  
ruimte voor  verbetering.  In  dit  geval  worden de  uitkomsten niet  getoetst  met  een IT-audit  maar  hebben de 
gemeenten de tijd om met de verbetermaatregelen aan de slag te gaan.

Hieronder geven wij een verkorte weergave van de resultaten per ENSIA-stelsel: 

Basisregistratie Personen (BRP)

Voldoet aan de normen

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN)

Voldoet aan de normen

Digitale persoonsidentificatie (DigiD)

Voldoet aan de normen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Voldoet in totaal aan de normen maar scoort op het deelgebied “Tijdigheid” niet voldoende

Er worden verbetermaatregelen getroffen ten aanzien van Borging proces

Er worden verbetermaatregelen getroffen ten aanzien van de borging van (ziekte)vervanging 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Voldoet aan de normen

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Geen oordeel (verplicht vanaf het jaar 2019)

Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet)

Voldoet aan de normen


