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ENSIA verantwoording: BRP en PUN
(T2018-087)

Geachte raadsleden,

Tijdens het bespreken van de ENSIA verantwoording (Eenduidige Normatiek Single Information Audit), op
14 november in de commissie Algemeen Bestuur, werd gevraagd of de informatie omtrent
Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoort Uitvoeringswet Nederland (PUN) is opgeleverd aan de raad.
Met deze brief beantwoorden we de gestelde vraag en geven daarmee invulling aan toezegging
T2018-087.
Verantwoordingsinformatie BRP en PUN is niet aan de raad opgeleverd om de volgende redenen:
1. Dit is geen onderdeel van ENSIA;
2. Uitgevoerde zelfevaluaties zijn gericht op verticale verantwoording aan het Ministerie van BZK.
De resultaten zijn gedeeld met het college van B&W. Uit de resultaten blijkt dat we goed scoren
en voldoen aan de gestelde normen.
Hieronder lichten we dit verder toe.
ENSIA
De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) richt zich op de gemeentelijke verantwoording
rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG). ENSIA helpt
gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG.
In 2017 bestond ENSIA uit de volgende onderdelen:
- Vragenlijst over informatieveiligheid (BIG);
- Domeinspecifieke vragenlijsten voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en DigiD;
- Audit op gebied van DigiD en Suwinet.
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De vragenlijst over informatieveiligheid raakt meerdere domeinen, waaronder BRP en PUN; er wordt
echter niet op domeinniveau gerapporteerd en/of verantwoording afgelegd.
Zelfevaluaties
Omdat ENSIA alleen verantwoording aflegt over vragen met betrekking tot informatieveiligheid, blijven
de huidige zelfevaluaties bestaan1 2. Deze verplichte zelfevaluaties voor BRP en PUN zijn, in het kader
van verticale verantwoording aan het Ministerie van BZK, uitgevoerd. De resultaten zijn gedeeld met het
college van B&W. Uit de resultaten blijkt dat we goed scoren en voldoen aan de gestelde normen.
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https://www.rvig.nl/brp/zelfevaluatie-brp/ensia-en-de-zelfevaluatie-brp
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https://www.rvig.nl/reisdocumenten/zelfevaluatie-paspoorten-en-nederlandse-identiteitskaarten-voor-gemeenten/ensia-

en-de-zelfevaluatie-pnik
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