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I. Inleiding  

ENSIA ondersteunt en faciliteert het afleggen van verantwoording over 
informatieveiligheid aan de gemeenteraad. Diezelfde verantwoording gaat - op 
onderdelen voorzien van een assurance-rapportage - naar de stelselhouders. Gemeenten 
vinden het huidige auditarrangement specifiek, arbeidsintensief en duur (volgens opgave 
van de gemeenten kosten voornoemde assurance rapportages  minstens 20.000 euro per 
gemeente, waardoor alleen de gemeenten samen al jaarlijks zo’n 7 miljoen euro  kwijt 
zijn aan deze DigiD en Suwinet onderzoeken). Doordat de huidige ENSIA systematiek 
arbeidsintensief en duur is, zeggen gemeenten onvoldoende aandacht te kunnen 
schenken (en onvoldoende resources beschikbaar te kunnen stellen), aan de overige 
risico’s van informatieveiligheid binnen en rondom andere processen. Denk hierbij aan de 
processen van het Sociale Domein in het kader van de participatiewet, jeugdwet en WMO 
en het facturatieproces. 
 
De resultaten van de audits zijn voor college- en raadsleden nauwelijks te begrijpen als 
gevolg van het sterk technisch georiënteerde jargon en de vaktechnische opzet van 
collegeverklaringen en assurance-rapportages over enkele onderdelen van ENSIA, zoals 
DigiD en Suwinet. Het gemeentelijk bestuur stuurt in veel gevallen  op basis van de 
huidige ENSIA-rapportages onvoldoende  op de beheersing van de risico’s van 
informatiebeveiliging als geheel binnen en rondom haar processen en op de 
implementatie van de BIO om deze risico’s te minimaliseren. Ook is de opzet van een 
deel van de audits volgens de gemeenten (te) sterk gericht op de individuele behoefte 
van enkele stelselhouders. Het ENSIA stelsel faciliteert hiermee een gemeente te weinig 
om de risico’s bij andere  processen met een verhoogd risico en de actuele dreigingen 
van cybercriminaliteit te kunnen minimaliseren. De vanuit ENSIA gevraagde inspanning 
van de gemeente is hierdoor niet passend bij  de risico’s die hiermee dienen te worden 
afgedekt. 
  
Onderzoeksvraag:  Voer een quick scan uit op basis een stakeholderanalyse, die duidelijk 
maakt wat de assurance behoefte is, welke mogelijkheden bestaan om de assurance 
efficiënter en effectiever te organiseren en welke ruimte de stakeholders daartoe zien.  
 
 
II. De huidige situatie  
Gemeenten 
De implementatie, inrichting en het functioneren van informatieveiligheid is een 
verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Centraal zijn kaders gesteld in de vorm van 
de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en een verantwoordingskader vanuit 
ENSIA. De gemeenten maken hiervan gebruik en zijn (mede) bronhouder van landelijke 
basisregistraties (BAG,BGT, BRO en BRP) en overheidsbrede centrale systemen zoals 
DigiD, Suwinet en reisdocumenten. Overigens werd al voor de komst van ENSIA 
assurance gevraagd voor DigiD en Suwinet. 
 
Veiligheidsproblemen bij deze overheidsbrede centrale systemen kunnen gevolgen 
hebben voor andere gebruikers. Vandaar dat stelselhouders elk hun eigen eisen stellen 
aan de beveiliging, het gebruik en het decentrale beheer van deze systemen. Nu wordt 
met ENSIA-onderzoeken de opzet en het bestaan van maatregelen gericht op deze 
beveiligingseisen vastgesteld. De stelselhouders willen zekerheid over het voldoen aan de 
aansluitvoorwaarden van bijvoorbeeld DigiD en Suwinet. Daartoe worden de onderdelen 
van de collegeverklaring, die betrekking hebben op DigiD en Suwinet door IT-auditors 
(RE’s) voorzien van assurance. Vanwege deze assurance moeten de collegeverklaring en 
het assurance-rapport voldoen aan vaktechnische voorschriften van de 
beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA), die gebaseerd zijn op internationale 
standaarden. Deze vaktechnische voorschriften leiden tot aanpakken en rapportages, die 
niet aansluiten op de taal van de gemeenteraad en het college van B&W. Voor het 
gemeentelijk bestuur bevatten deze rapportages daardoor te veel technisch-inhoudelijke 
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informatie en ontbreken instrumenten (bijvoorbeeld een dashboard) om te sturen. Mede 
hierdoor dragen deze rapportages (te) beperkt bij aan het op een hoger 
volwassenheidsniveau brengen van informatieveiligheid. Voor gemeenten is het niet 
duidelijk welke risico-analyse ten grondslag ligt aan de aan het gebruik gestelde eisen en 
het decentrale beheer van de overheidsbrede centrale systemen. Het is niet alleen nodig 
dat gemeenten aansluiten op de centrale voorzieningen en dus moeten zorgen voor een 
veilige aansluiting, maar het is voor gemeenten ook belangrijk dat de landelijke 
beheerder de beveiliging van het geheel op orde heeft. In lijn met de BIO zou het 
volgens de gemeenten daarom voor de hand liggen dat zij  assurance krijgen vanuit de 
landelijke beheerder over de mate van beveiliging. Dit is tot op heden niet ingeregeld. 
Bij gemeenten worden naast audits gericht op ENSIA ook jaarrekeningcontroles 
uitgevoerd. Bij de jaarrekeningcontroles schenkt de accountant aandacht aan de 
belangrijkste generieke beheersmaatregelen (GITC) van de ICT-processen, die vooral 
voor de financiële stromen relevant zijn. Door geïnterviewden is aangegeven dat deze 
GITC’s veelal niet robuust genoeg zijn om hierop bij de jaarrekeningcontroles te steunen. 
Met als gevolg dat de accountants overwegend gegevensgericht controleren, waarbij er 
nauwelijks aandacht wordt besteed aan wijzigingenbeheer en logische 
toegangsbeveiliging. 
  
Zoals eerder vermeld, stelt de gemeente een collegeverklaring op over de ENSIA-
onderwerpen. Dit is een vorm van horizontaal toezicht. Ook wordt de collegeverklaring 
gebruikt om verantwoording af te leggen aan de stelselhouders. Dit in het kader van 
verticaal toezicht. 
 
In de volgende figuur is de relatie tussen horizontaal en verticaal toezicht weergegeven.  
 

 
 
Stelselhouders 
Zoals hiervoor aangegeven wordt de collegeverklaring ook gebruikt om verantwoording 
af te leggen aan de stelselhouders voor DigiD en Suwinet. Door stelselhouders is het 
volgende aangegeven.  
 
 



4 
 

“DigiD is een voornamelijk technische audit op een webapplicatie met een eigen vooral 
technisch normenkader, gebaseerd op de NCSC beveiligingsrichtlijnen voor 
webapplicaties, dat afwijkt van de BIO. Daarbij zijn pentesten een belangrijk onderdeel 
en mogelijk daarmee voor bestuurders technisch lastig leesbaar.” Hetgeen hiervoor door 
de stelselhouder DigiD is aangegeven, betekent dat de inrichting van de IT-infrastructuur 
die DigiD ondersteunt, in vergelijking met de andere onderdelen van ENSIA, 
nadrukkelijker binnen de scope van het onderzoek valt.    

“De beoordeling van de pentest resultaten worden voor 98% van de Gemeenten getoetst 
bij een leverancier en in een Third Party mededelingen (TPM) gerapporteerd. Met de TPM 
wordt gemiddeld 85% van de normen van het kader afgedekt. De resterende normen 
worden bij de Gemeenten zelf getoetst en vallen in de categorie “governance”. 
Voorwaarden voor het gebruik van DigiD betreft een jaarlijkse verklaring van de IT-
auditor, die veelal tot stand komt door een TPM en een toetsing van de overgebleven 
normen bij de gemeente zelf. Het betrekken van een College wordt zinvol geacht al is het 
alleen al voor de betrokkenheid. Het afgeven van een collegeverklaring waarbij we weten 
dat bestuurders moeite hebben deze te interpreteren en waarbij we weten dat het 
overgrote deel van de Gemeenten gebruik maakt van een leverancier kan buiten 
beschouwing gelaten worden. Hiermee blijf je voldoen aan de DigiD voorwaarden en zorg 
je ervoor dat de agility bij Gemeenten wordt vergroot. In dit laatste punt schuilt de 
grootste winst”. De stelselhouder DigiD geeft hiermee aan dat omdat het beheer van de 
DigiD-infrastructuur door de gemeente veelal is uitbesteed aan een externe leverancier 
de collegeverklaring zich kan richten op de regie van de uitbestede dienstverlening 
zonder alle technische details te behandelen.   

 

“Gemeenten laten zich toetsen middels een “assertion based” methode. Hierbij geven de 
bestuurders een verklaring af waarbij de auditor vervolgens aangeeft of die het hier mee 
eens is. In de praktijk weten we dat de auditor nog steeds de betreffende normen toetst, 
je zal dan kunnen spreken van een “direct reporting” en daarmee feitelijk aangeeft 
weinig waarde te hechten aan het oordeel van het college. Daarnaast maakt bijna elke 
gemeente gebruik van een leverancier die jaarlijkse een TPM oplevert, die weer een 
“direct reporting” methodiek heeft ondergaan. Geconstateerde verbetering bij gemeenten 
worden vervolgens niet meer langs het college gehaald. Het gebruik van verschillende 
methodieken dient onderzocht te worden”. Dit advies van de stelselhouder DigiD wordt 
overgenomen. De samenhang tussen het object van onderzoek, de rol van de IT-auditor 
en de rol van het college moet duidelijk zijn. Zie hiervoor actie 11hoofdstuk IV.  

“Vanaf dit verantwoordingsjaar zal voor de verantwoording Suwinet gebruik gemaakt 
worden van de zogenaamde ‘carve-out’ methodiek. Deze werkwijze vertoont 
overeenkomsten met die voor de verantwoording op DigiD. De auditor van de 
Collegeverklaring steunt op de ontvangen TPM's van dienstenleveranciers. De auditor 
geeft assurance op de Collegeverklaring en de TPM’s, maar voert geen inhoudelijk 
onderzoek uit naar de juistheid en de beoordeling in de TPM’s en neemt dus ook geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de beschikbaar gestelde TPM’s”. In relatie tot 
voorgaande opmerking van de stelselhouder DigiD merken wij op dat NOREA de carve-
out methodiek en de verantwoordelijkheid van de IT-auditor daarbij heeft uitgewerkt.  

 
Om een oplossing te bieden voor de hierboven door de gemeenten en stelselhouders 
aangegeven knelpunten en constateringen worden in het volgende hoofdstuk van deze 
notitie op basis van interviews met vertegenwoordigers van gemeenten, stelselhouders, 
beroepsverenigingen en de wetenschap verbeteringen, in de vorm van 
oplossingsrichtingen, voorgesteld.  
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III. Oplossingsrichtingen  
Ons uitgangspunt bij de oplossingsrichtingen is dat het op een hoger 
volwassenheidsniveau brengen van informatieveiligheid een continu proces is. Daarom 
hebben wij de (Deming)beleidscyclus (Plan Do Check Act) als uitgangspunt genomen bij 
het beschrijven van de gewenste situatie.   
 
Plan  
In de planfase brengen de gemeenten hun complexe en mede door andere betrokkenen 
(waaronder stelselhouders, departementen, leveranciers) ingevulde en of afgedwongen 
IT-landschap in kaart en voeren zij daarop een risico-analyse uit.  Deze risico-analyse is 
breed en omvat governance, informatiebeveiliging, privacy, informatiebeheer, 
informatievoorziening en Business Continuity Management. Op deze wijze identificeren zij 
de kritieke onderdelen (ook wel kroonjuwelen genoemd).  
  
Stelselhouders werken aan een visie inzake toezicht op overheidsbrede systemen. 
Elementen van deze visie zijn: 

- een risico-analyse; 
- het vereiste volwassenheidsniveau van informatieveiligheid (concreet gemaakt 

met behulp van de eisen uit de BIO) dat nodig is om de risico’s te beheersen; 
- de duiding bij welke onderdelen van het stelsel assurance en nodig is en dan 

aansluitend met welke diepgang (bestaan en/of ook werking).  
De visies vanuit de stelselhouders voegt  BZK samen tot één samenhangende visie vanuit 
de stelselhouders, die met onder andere de VNG wordt afgestemd. 
 
Gemeenten bepalen voor de samenstellende onderdelen van hun informatiehuishouding  
het gewenste volwassenheidsniveau van informatieveiligheid. De gemeenteraad en het 
college van B&W stelt dit gewenste volwassenheidsniveau vast, concreet gemaakt met 
behulp van eisen uit de BIO en rekening houdend met het door stelselhouders 
voorgeschreven volwassenheidsniveau van informatieveiligheid voor de overheidsbrede 
systemen. Volwassenheidsniveau 3 kan als minimum worden gehanteerd.  Ook houden 
gemeenten rekening met hun andere doelstellingen op het gebied van informatie-
beveiliging. Veel gemeenten willen hun ICT-processen inrichten op basis van bijvoorbeeld 
ITIL. Gemeenten moeten voldoen aan de AVG, in het sociale domein is NEN7510 nodig 
en systemen in de cloud moeten voldoen aan specifieke eisen. Het definiëren van het 
volwassenheidsniveau van informatieveiligheid gebeurt op basis van een voorgeschreven 
volwassenheidsmodel (een voorbeeld van een model is het NBA/LIO/NOREA maturity 
model voor informatiebeveiliging). BZK en VNG selecteren of ontwikkelen het voor de 
overheid en in het bijzonder voor gemeenten meest passende volwassenheidsmodel. 
Gemeenten sturen op het verhogen van informatieveiligheid aan de hand van het 
voorgeschreven maturity model.  
 
Do  
De gemeenten ontwerpen en implementeren op basis van het overeengekomen 
volwassenheidsniveau van informatieveiligheid en de daarbij behorende eisen vanuit de 
BIO de informatiebeveiligingsmaatregelen. Door middel van een jaarlijkse selfassessment 
stellen gemeenten vast in hoeverre zij aan de eisen voldoen en daarmee welk 
volwassenheidsniveau van informatieveiligheid op dat moment voor hen geldt. Het 
selfassessment omvat ook de uitbestede diensten, dus de gehele keten. Voor wat betreft 
de uitbestede diensten bundelen gemeenten hun verzoeken om assurance (TPM) richting 
de leveranciers waar zij gezamenlijk gebruik van maken. Verplicht onderdeel van de 
selfassessment is een penetratietest op de kroonjuwelen van de gemeente. Bij deze 
penetratietest wordt de feitelijke veiligheid getoetst bij gemeenten.  
 

In het voorgeschreven maturity model wordt op de hogere maturity levels de werking 
van informatiebeveiligingsmaatregelen geraakt. Ook kan de werking van informatiebe-
veiligingsmaatregelen worden geraakt door voorschriften van stelselhouders. 
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Het integraal toetsen van de werking is omvangrijk en vraagt om een groeipad. De 
werking richt zich in eerste instantie op generieke ICT beheersmaatregelen. Dit zijn 
logische toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer, back-up en recovery. Logische 
toegangsbeveiliging waarborgt dat toegang tot systemen is beperkt en geautoriseerd op 
basis van bedrijfsmatige en beveiligingseisen. Wijzigingsbeheer betreft het 
gestructureerd plannen, uitvoeren en documenteren van wijzigingen in systemen. Back-
up en recovery is een van de maatregelen om business Continuity te bevorderen. 
Hierdoor kan aansluiting worden gevonden bij de systeemgerichte controles voor de 
jaarrekeningcontrole door de accountant. Dit is een aandachtspunt voor de gemeenten. 

De gemeente rapporteert de bevindingen van het selfassessment in een uniforme vorm, 
waarbij het gewenste volwassenheidsniveau overzichtelijk wordt geconfronteerd met het 
geconstateerde volwassenheidsniveau. De bevindingen van de selfassessment worden 
voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit betreft in ieder geval de controles ten 
behoeve van ENSIA en de jaarrekeningcontroles gericht op de GITC.  Gemeenten 
gebruiken  de resultaten van hun selfassessment te zijner tijd voor de brede 
rechtmatigheidsverantwoording, welke bij BZK in ontwikkeling is.  

Check  
VNG ontvangt van de gemeenten de rapportages met de resultaten van de 
selfassessment. Onderdelen (niet de details van de kwetsbaarheden) van deze 
rapportages worden gedeeld op het VNG-dashboard (Waar Staat Je Gemeente.nl). 
Random en/of gericht selecteert de VNG jaarlijks gemeenten waarbij zij de juistheid, 
volledigheid en onderbouwing van het selfassessment beoordeelt. Ook ondersteunt de 
VNG gemeenten met kennis en/of voorzieningen en/of awareness activiteiten aan de 
hand van de rode draden uit de rapportages over de selfassessment.  
 
Aan de door de gemeenten en/of stelselhouders gewenste assurance geven IT-auditors, 
die de gemeenten inhuurt, invulling. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld jaarlijks één of 
meerdere thema’s maar ook de gehele BIO voor assurance selecteren. Gemeenten 
verkrijgen op hun beurt assurance van de landelijke beheerder over de mate van 
beveiliging van het centrale deel van de overheidsbrede centrale systemen.  
  
De door de gemeenten opgestelde rechtmatigheidsverantwoording dan wel afgegeven 
rechtmatigheidsverklaring is onderwerp van de jaarlijkse accountantscontrole. Met het 
volwassener worden van de rechtmatigheidsverantwoording/rechtmatigheidsverklaring 
en het verhogen van het volwassenheidsniveau van informatieveiligheid bij gemeenten 
kan worden gewerkt aan meer samenhang met de hiervoor genoemde assurance van de 
IT-auditor.  
   
Act  
De gemeenten nemen de bevindingen uit hun selfassessment, de toetsingen door VNG en 
audits op in een statusrapportage en verbeterplan. Gemeenten sturen op de afhandeling 
van de bevindingen in het verbeterplan. De realisatie van het verbeterplan is onderdeel 
van de reguliere P&C cyclus en wordt bij de selfassessment beoordeeld.  
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IV. Acties in de tijd  
De uit de oplossingsrichtingen voortvloeiende acties om de ENSIA assurance effectiever 
en efficiënter te organiseren zijn voor een belangrijk deel al gerealiseerd of  kunnen  
binnen één jaar worden gerealiseerd. Enkele acties vragen een langere doorlooptijd. 
Hieronder een beschouwing over de acties in de tijd.  
 
 

Acties Actiehouder 

1. Gemeenten beschikken over inzicht in hun IT-landschap 
en het belang van ICT-componenten in hun landschap 
(risico-analyse), rapportages over de uitkomsten van 
uitgevoerde selfassessments, assurance rapportages over 
overheidsbrede systemen en een verbeterplan. 

De Gemeenten 
Al gerealiseerd of binnen 1 jaar 

2. Publicatie van de resultaten van de selfassessment op het 
VNG-dashboard. 

De VNG in samenspraak met de 
gemeenten 
Al gerealiseerd of binnen 1 jaar  

3. Het ontwikkelen c.q. selecteren van een 
volwassenheidsmodel. 

VNG in samenspraak met de 
gemeenten. 
Binnen 2 jaren 

4. Het bepalen van het gewenste volwassenheidsniveau van 
informatieveiligheid.  

De VNG in samenspraak met de 
gemeenten en BZK 
Binnen 2 jaren 

5. Het opstellen van een risicoanalyse van alle gemeenten 
samen.  

De VNG 
Binnen 2 jaren 

6. Het samenvoegen van de visies vanuit de stelselhouders 
tot één samenhangende visie en de afstemming daarvan 
met onder andere VNG.  

BZK en VNG 
Binnen 2 jaren 

7. Het inrichten van de ondersteuningsfaciliteiten bij VNG. VNG 
Binnen 2 jaren 

8. Het inrichten van een assurance verstrekking door de 
landelijke beheerder over de mate van beveiliging van het 
centrale deel van de overheidsbrede centrale systemen. 

BZK en SZW 
Binnen 2 jaren 

9. Bundelen door gemeenten van de vraag om assurance 
aan leveranciers.  

VNG in samenspraak met de 
gemeenten. 
Binnen 2 jaren 
 

10. Vergroten van de samenhang tussen de controles ten 
behoeve van ENSIA en de jaarrekeningcontroles gericht op 
de GITC. 

BZK en VNG (in samenwerking 
met de Commissie BBV) 
Binnen 3 jaren 

11. Vaststellen van de reikwijdte van de collegeverklaring en 
de wijze (direct reporting of assertion based) van het 
verstrekken van de gewenste assurance.  

BZK, stelselhouders, VNG en de 
Gemeenten 
Binnen 3 jaren 
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V. Onderzoeksverantwoording  
 
Opdracht  
Op 14 juli 2020 kregen we de opdracht  van de VNG en van het ministerie van BZK/DO 
om een quick scan uit te voeren naar aanleiding van het eindrapport ‘Evaluatie en 
versterking ENSIA-Stelsel’.  
 
Opdrachtbeschrijving  
Uitvoeren van een quick scan op basis een stakeholderanalyse, die duidelijk maakt wat 
de assurance behoefte is, welke mogelijkheden bestaan om de assurance efficiënter en 
effectiever te organiseren en welke ruimte de stakeholders daartoe zien.  
Het doel van de opdracht was ook te verkennen hoe ENSIA meer geschikt te maken zou 
zijn voor gemeentelijk gebruik en meer gemeentelijk gerichte assurance.  
 
Onderkende stakeholders  
De onderkende stakeholders zijn de stelselhouders, gemeenten, beroepsorganisaties, 
wetenschap. (Zie bijlage 1 voor een lijst van geïnterviewde personen). Met 
vertegenwoordigers van  deze partijen zijn interviews gehouden, waarbij hun ervaringen, 
verbeterpunten en aanbevelingen zijn verzameld. De rode draad ervan verwerkten we   
in deze notitie.  
 
Onderzoekers  
De opdracht is uitgevoerd door Jan Roodnat en San Emmen van MinFin/ADR, Herman 
Baars in opdracht van VNG en Rob Ramdjielal (Projectleider) van BZK/Flex.  
 
Hoor/wederhoor op concept rapportage  
Om de juistheid van onze bevindingen vast te stellen en onze voorstellen te toetsen op 
haalbaarheid voerden wij hoor/wederhoor met de stakeholders uit en vroegen wij  naar 
de haalbaarheid van oplossingen. Aan de reacties deden wij zoveel als passend in onze 
ogen recht in deze notitie dan wel in de begeleidende brief erbij. 
 
Wij willen alle geïnterviewden bedanken. Onze ervaring was dat zij  op een open en 
transparante wijze met ons van gedachten wisselden en de nodige informatie met ons 
deelden.  
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Bijlage 1 Lijst van geïnterviewde organisaties:  
 

 

Geinterviewde 
Organisaties 
 
Min BZK , DIGID 
Min SZW, SUWI 
Min BZK, BAG. BGT& BRO 
Min BZK, BRP & PUN 
 
VNG 
 
Gemeenten 
Amsterdam 
Almere 
Haarlem 
Apeldoorn 
Hilvarenbeek/Goirle/Oisterwijk 
Gemeentelijke 
Accountantsdienst Den Haag 
 
Beroepsorganisaties 
NOREA 
NBA 
 
Wetenschap 
ESAA 
TIAS 
Nijenrode 
UVA 
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