Gemeente Bloemendaal – rapportage voor verantwoording
over de Informatiebeveiliging aan de Raad over 2021
De gemeente moet de informatiebeveiliging inrichten conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is verplicht sinds 1-1-2020 voor
alle overheidslagen. Dit is een normenkader gebaseerd op de internationele ISO 270001/270002 normen.
Jaarlijks wordt een zelf audit uitgevoerd volgens de Eenduidige Normatiek Singel Information Audit (ENSIA). Met de uitkomsten van deze zelfaudit legt het
college verantwoording af aan de gemeenteraad en aan diverse ministeries.
Naast het voldoen aan de BIO worden er ook informatiebeveiligingseisen gesteld aan de Basisregistratie Personen, de verwerking van Reisdocumenten, het
gebruik van Suwinet, het gebruik van DigiD inlog voor burgers, de basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie (BGT),
Registratie Ondergrond (BRO) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Deze rapportage betreft de verantwoording van het college aan de raad over de al deze onderdelen.

Gemeente Bloemendaal – rapportage voor verantwoording
over de Informatiebeveiliging aan de Raad over 2021
Deze rapportage is opgesteld op basis van de zelfevaluatie ENSIA 2021
en is als volgt opgebouwd:

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 GEO basisregistraties (BAG, BGT, BRO)

Er is uitgegaan van een schaal met 3 categorieën:
Groen, oranje en rood.
Bij de samengevatte 5 hoofdstukken zijn twee teksten met toelichting
opgenomen:
a. Puntsgewijze toelichting
b. Uitgeschreven toelichting
Er zijn bestuurlijke uitgangspunten opgenomen in de overzichtspagina.
Deze kennen geen score.

Bouwstenen: 180 maatregelen
Consolidatie BIO-maatregelen
1. BELEID EN ORGANISATIE
(22 maatregelen)

2. PERSONEEL EN TOEGANG
(53 maatregelen)

3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN
(20 maatregelen)

• H5: Informatiebeveiligingsbeleid (2)
• H6: Organiseren van informatiebeveiliging
(10)
• H18: Naleving (10)

• H7 :Veilig personeel (8)
• H9 : Toegangsbeveiliging (25)
• H11 : Fysieke beveiliging en beveiliging van
de omgeving (20)

• H16: Beheer van
informatiebeveiligingsincidenten (14)
• H17: Informatiebeveiligingsaspecten van
bedrijfscontinuïteitsbeheer (6)

4. INFORMATIESYSTEMEN
(54 maatregelen)

5. DATABESCHERMING
(31 maatregelen)

• H12: Beveiliging bedrijfsvoering (30)
• H14: Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud
van informatiesystemen (12)
• H15: Leveranciersrelaties (12)

• H8: Beheer van bedrijfsmiddelen (14)
• H10: Cryptografie (4)
• H13: Communicatiebeveiliging (13)

Bouwstenen
Beschrijving voor consolidatie
Bestuurlijke principes en beleid, organisatie
van de beveiliging en naleving

1. BELEID EN ORGANISATIE
H5 / H6 / H18

2. PERSONEEL EN TOEGANG
H7 / H9 / H11

Het bestuur van deze gemeente:
• Volgt het beleid van de
informatiebeveiligingsdienst gemeenten
(IBD)

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

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)

• Zorgt ervoor dat de juiste activiteiten ten
aanzien van informatiebeveiliging door de
gemeentelijke organisatie worden
uitgevoerd
• Controleert de juiste werking van de
informatiebeveiliging

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.

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.

Bouwstenen
Beschrijving voor consolidatie
3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN
H16 / H17

4. INFORMATIESYSTEMEN
H12 / H14 / H15

5. DATABESCHERMING
H8 / H10 / H13

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

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

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

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.

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).

Status informatiebeveiliging BIO
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

<60% =

> 60% en < 80% =

> 80% =

De score is gebaseerd op de antwoorden uit de ENSIA zelfevaluatie, niet alle normen zijn
opgenomen vanuit de BIO in de ENSIA, dus dit is een beeld van voldoen aan de ENSIA
zelfaudit.
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

70%

Status: goed

1. BELEID EN ORGANISATIE
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 en hoe: altijd werken wij veilig
• Wij houden ons aan onze afspraken en leven de wet- en regelgeving na
Onderdelen:

88%

onvoldoende

voldoende

goed

H5 - Informatiebeveiligingsbeleid

100%

H6 - Organiseren van informatiebeveiliging

78%

H18 - Naleving

88%

Bevindingen en verbeteracties
Op basis van een risico analyse zijn verbeteracties voor 2022 bepaald, voor deze onderwerpen zijn geen acties in het actieplan 2022 opgenomen.

Risico’s
Er zijn geen grote of middelgrote risico’s voor deze onderwerpen.

Status: goed

2. PERSONEEL EN TOEGANG
Juiste toegang voor medewerkers tot gebouwen, systemen en gegevens

82%
Onderdelen:

onvoldoende

voldoende

goed

H7 - Veilig personeel

75%

H9 - Toegangsbeveiliging

70%

H11 - Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

100%

Bevindingen en verbeteracties
Op basis van een risico analyse zijn verbeteracties voor 2022 bepaald, dit betreft de volgende actie:
H7-verbeteractie 2022 – medewerkers beter instrueren over de eigen verantwoordelijkheden betreffende informatiebeveiliging
H9-verbeteractie 2022 – autorisatiematrixen controleren en functiescheiding hierin opnemen, wachtwoordmanager gemeentebreed beschikbaar maken,
Multi Factor authenticatie op alle systemen en applicaties toepassen (meest bedrijfskritische zijn in 2021 al aangepakt)

Risico’s
H7 en H9 - Alle basismaatregelen zijn genomen (uitgezonderd een wachtwoordmanager) waarmee de meeste risico’s zijn weggenomen. Het betreft dus
vooral verdiepingsslagen die nog nodig zijn.

Status:
onvoldoende

3. CONTINUÏTEIT EN INCIDENTEN
Zorgen voor de continuïteit van onze dienstverlening en het opvolgen van incidenten

58%
Onderdelen:

onvoldoende

voldoende

goed

H16 - Beheer van beveiligingsincidenten

66%

H17 - Bedrijfscontinuïteitsbeheer & informatiebeveiliging

50%

Bevindingen en verbeteracties
H17-verbeteracties 2022 – Calamiteitenplan en Business Continutietsplan opstellen

Risico’s
H16 - Bij beheer beveiligingsincidenten speelt het nog niet aanwezig zijn van een SIEM/SOC een rol in ontbreken van een aantal belangrijke maatregelen,
beter lering kunnen trekken uit incidenten, opslaan van logs bij incidenten en doormelden naar externe instanties van incidenten om bij te dragen aan
algehele informatieveiligheid. Dit betreft vooral acties achteraf, niet in het primaire proces van afhandelen incidenten en heeft dus geen hoog risico.
H17 - Het ontbreken van een Calamiteitenplan en Business Continutietsplan is wel een redelijk risico. De kans dat er een ernstig incident plaatsvindt waarbij
dit nodig is, is niet groot, maar als het zich voordoet is de impact wel groot.

Status:
onvoldoende

4. INFORMATIESYSTEMEN
Veilige omgang met informatiesystemen en afspraken hierover maken met onze leveranciers

57%
Onderdelen:

onvoldoende

voldoende

goed

H12 - Beveiliging van de bedrijfsvoering

58%

H14 - Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatie systemen

82%

H15 - Leveranciersrelaties

32%

Bevindingen en verbeteracties
H12 – verbeteractie 2022 – zelf software installeren op mobiele apparatuur inperken, restore testen, offline backup regelen, SIEM/SOC inrichten (was
project voor 2021 vanuit VNG/GGI Veilig, opgehouden door contractproblemen)
H15-verbeteracties 2022 – Bij nieuwe contracten alle expliciete BIO contractvoorwaarden opnemen, bestaande contract aanpassen waar nodig
Risico’s
H12- Het ontbreken van gestructureerde restoretesten en een offline backup kunnen een grote impact hebben als zich een grootschalig incident voordoet.
De kans daarop is niet heel groot. Restore’s worden wel succesvol uitgevoerd maar niet gestructureerd. Een offline backup is er wel, maar inmiddels redelijk
verouderd.
Een SIEM/SOC moet vooral 24x7 actieve monitoring opleveren, nu vind monitoring, detectie en preventie geautomatiseerd plaats en kan niet altijd meteen
gereageerd worden als handmatige actie vereist is. Dit kan een risico zijn bij gerichte kwaadaardige acties.
H15 - Gezien er steeds meer oplossingen als hosting of SAAS oplossing komen, wordt het steeds belangrijker goede contractafspraken te maken en te
monitoren op die afspraken. Voor de outsourcing van de ICT (met het grootste risico) is dit goed geregeld, bij alle andere contracten moet dit nog in beeld
gebracht worden.

Status:
voldoende

5. DATABESCHERMING
Veilige omgang met data in onze software

60%
Onderdelen:

onvoldoende

voldoende

goed

H8 - Beheer van bedrijfsmiddelen

55%

H10 - Cryptografie

62%

H13 - Communicatiebeveiliging

62%

Bevindingen en verbeteracties
H8-verbeteractie 2022- Configuratiemanagement verbeteren, Procedures voor verwijderen en hergebruik van mobiele apparatuur verbeteren

Risico’s
H8 - het ontbreken of onvoldoende op orde hebben op dit vlak heeft vooral een risico op lekken van data wat een inbreuk kan zijn op de privacy van burgers
en daardoor imagoschade voor de gemeente. Het risico is niet heel groot maar wel aanwezig.
H10 - betreft ontbreken van het beleid, de uitvoer is wel op orde, hierdoor is er niet echt sprake van een risico.
H13 - betreft het ontbreken van gebruik van elektronische handtekeningen en een doormeldprocedure bij incidenten naar overheidsinstantie’s, beide zijn
een klein risico.

Getoetste collegeverklaring
ENSIA - DIGID ENSIA - DigiD
Getoetste
Collegeverklaring
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.
Niet voldaan

voldaan

Gemeente Bloemendaal 1002551

DigiD toegang voor afhandelen diverse producten van
Burgerzaken.

controle op autorisaties is niet
voldoende

Gemeente Bloemendaal Sigmax 1002449

DigiD toegang voor aanvragen/wijzigen van
parkeervergunningen.

controle op autorisaties is niet
voldoende

DigiD productie SAML Gemeente
Belastingen Kennemerland Zuid 1003011

DigiD toegang voor bezwaar maken, kwijtschelding
aanvragen en automatische incasso regelen. Aan 4
maatregelen is niet voldaan.

Zeer kleine kans op mogelijkheid van
foute invoer en controle op autorisaties
is niet voldoende

DigiD productie SAML Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid – 1003011 voldoet niet aan 4 normen. Dit betreft 3 normen waarbij de technische
aspecten wel op orde zijn maar de procedurele kant niet voldoet aan hetgeen op orde moet zijn en het betreft 1 norm aan de invoerkant op de website
waar een configuratie verbeterd moet worden. Dit betreft allemaal kleine risico’s

Getoetste collegeverklaring
ENSIA - Suwinet ENSIA - DigiD
Getoetste
Collegeverklaring
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. Wij gebruiken Suwinet voor de uitvoering van de
Participatiewet, de uitvoering van de IOAZ en IOAW, raadplegen van adresgegevens bij Burgerzaken en het raadplegen van
gegevens door gemeentelijk gerechtsdeurwaarders wanneer er een getekend dwangbevel is.
Niet voldaan

voldaan

Participatiewet/IOAZ/IOAW
- Suwinet Inkijk
- Suwinet Inlezen
- DKD Inlezen

Bij het samenwerkingsverband Intergemeentelijke
Afdeling Sociale Zaken wordt gebruik gemaakt van
Suwinet Inkijk voor de uitvoer van de
Participatiewet/IOAZ en IOAW.

Controles van autorisaties en logging
niet voldoende

Burgerzaken

Bij Burgerzaken wordt gebruik gemaakt van Suwinet inkijk
bij adresonderzoeken. Aan alle maatregelen is voldaan.

Geen risico

Gerechtsdeurwaarders

Niet van toepsasing

Risico’s
Controles op autorisatie en logging zijn vooral interne beheersmaatregelen en zijn een klein risico

Status Basisregistratie
Personen en Reisdocumenten
Getoetste
Collegeverklaring
ENSIA - DigiD
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. Gemeenten worden binnen ENSIA geacht de
volgende score te behalen voor:
• BRP 1200 punten = 100%
• Reisdocumenten 1200 punten = 100%
0% - 60 %

60 % - 80 %

80 % - 100%

Basisregistratie Personen (BRP)
De zelfevaluatie BRP over het jaar 2021 is afgerond met een score van 1025 van maximaal 1200 punten = 85 %

Wet- en regelgeving voor Reisdocumenten
De zelfevaluatie Reisdocumenten over het jaar 2021 is afgerond met een score van 1110 van maximaal 1200 punten = 92 %
Verbeteringen betreffen vooral contractmanagement met de applicatieleverancier en een paar jaarlijkse controle’s op uitvoer.

Status GEO-basisregistraties
Getoetste
Collegeverklaring ENSIA - DigiD
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:
• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 75 %
0% - 75%
75% - 100%
• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 75%
• Basisregistratie Ondergrond (BRO) 60%
0% - 60%
60% - 100%

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De zelfevaluatie BAG over het jaar 2021 is afgerond met een score van 140 van maximaal 140 punten = 100 %
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De zelfevaluatie BGT over het jaar 2021 is afgerond met een score van 79 van maximaal 110 punten = 72 %
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De zelfevaluatie BRO over het jaar 2021 is afgerond met een score van 75 van maximaal 90 punten = 83 %
De BAG scoort maximaal. De BGT scoort net niet boven de norm, dit komt door een te kort aan personele capaciteit gedurende een periode in 2021, dit is
inmiddels opgelost. De BRO scoort met 83% ruim boven het minimale maar wel lager dan het vorige jaar. Dit komt door nieuwe aanvullende vragen die in
de ENSIA controle over 2021erbij zijn gekomen en die gaan over contractuele afspraken.

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
Gemeente Bloemendaal
Doel en achtergrond verklaring
Met deze verklaring geven wij, het college van burgemeester en wethouders, aan in welke mate
Gemeente Bloemendaal voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet.
Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels

ENSIAf en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen. De inhoud

wordt getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

De verklaring is bestemd voor de stelselhouders van DigiD en Suwinet, te weten het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring
De toetsing gaat over de opzet en het bestaan van de beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen
aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2021.
De beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet die zijn uitbesteed aan dienstverlener(s) worden
niet getoetst door de auditor. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverlener(s)
dekken tezamen de normen inzake DigiD en Suwinet af. Het overzicht van normen en eventuele
afwijkingen en waar deze belegd zijn, is opgenomen in de bijlagen:
e Bijlage 1 DigiD met kenmerk Zaaknr 984492/Docnr 2949936
e Bijlage 2 Suwinet met kenmerk Zaaknr 984492/Doenr 2949937
Verklaring college
Het college verklaart dat voor DigiD en Suwinet niet aan alle normen wordt voldaan. Wij hebben

verbeterplannen opgesteld om aan de normen te voldoen, de acties zijn belegd en worden

gemonitord.

Î ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en derijksoverheid.

ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit
Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO),
de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet) en de Wet
Onroerende Zaken (WOZ).

Gemeentelijkkenmerk collegeverklaring ENSIA: Zaaknr 984492/Docnr 2949935

Samenvattend beeld

DigiD 1003011
DigiD 1002551
DigiD 1002449
Suwinet voor SUWI-taken
Suwinet voor niet-SUWl-taken
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Niet van toepassing
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Gemeentelijk kenmerk bijlage 1 DigiD: Zaaknr 984492/Docnr 2949936

Bijlage 1 DigiD – Parkeer Vergunningen Bloemendaal - 1002449
Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment
DigiD-aansluiting Parkeer Vergunningen Bloemendaal met aansluitnummer 1002449
Gemeente Bloemendaal biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Parkeer
Vergunningen Bloemendaal voor authenticatie wordt gebruikt:
• Parkeervergunningen aanvragen/wijzigen/verlengen
Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:
• Citypermit
Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Sigmax Law
Enforcement BV.
Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: parkeren.bloemendaal.nl
DigiD-aansluiting Parkeer Vergunningen Bloemendaal bevindt zich in de Demilitarized Zone
(DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Sigmax Law Enforcement
BV in de vorm van SaaS.
Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Parkeer Vergunningen
Bloemendaal. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee
deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en
een aantal ondersteunende processen conform de “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” van
Logius.
Gemeente Bloemendaal heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Sigmax Law
Enforcement BV. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het
onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze
serviceorganisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel
uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.
Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor
DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s)
van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM /
assurancerapportage van de leverancier:
SaaS-leverancier
Naam serviceorganisatie:

Sigmax Law Enforcement BV

Referentie/rapportnummer:

2109R.AH63

Afgiftedatum:

21-09-2021

Naam RE-auditor:

3angles B.V.

Ondertekend door RE-auditor:

drs. A.J.A. Hassing RE RA

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze
leverancier het gehele normenkader afdekt. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een
leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).
De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van
de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2022-319.
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Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die
getoetst zijn bij leverancier(s).
DigiD-norm

Getoetst bij
gemeente

Getoetst bij SaaSleverancier

Totaaloordeel
norm

Voldoet

Voldoet

Voldoet

B.05

Contractmanagement

U/TV.01

Identificatie en authenticatie

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet niet

U/WA.02

Webapplicatiebeheer proces

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/WA.03

Automatische data-invoercontrole

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/WA.04

Normaliseren uitvoer

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/WA.05

Cryptografie/ Privacybevordering

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/PW.02

Garanderen webprotocollen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/PW.03

Configureren webserver

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/PW.05

Toegang tot beheermechanismen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/PW.07

Hardening van platformen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.03

DMZ

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.04

Protectie- en detectiemechanismen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.05

Scheiding beheer- en productieomgeving

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.06

Hardening van netwerken

Voldoet

Voldoet

Voldoet

C.03

Vulnerability-assessments

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.04

Penetratietesten

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.06

Signaleringsfuncties

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.07

Monitoringfuncties

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.08

Wijzigingenbeheer

Voldoet

Voldoet

Voldoet

C.09

Patchmanagement

N.v.t.

Voldoet

Voldoet
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Bijlage 1 DigiD - Gemeente Bloemendaal - 1002551
Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment
DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal met aansluitnummer 1002551
Gemeente Bloemendaal biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Gemeente
Bloemendaal voor authenticatie wordt gebruikt:
• Verhuizing doorgeven
• Aangifte geboorte / overlijden
• Uittreksel BRP
• Bewijs van in leven zijn
• Akte Burgerlijke Stand
• Aanvraag reisdocument
• Aanvraag rijbewijs
Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:
• iBurgerzaken
Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door PinkRoccade BV.
Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: iburgerzaken.bloemendaal.nl
DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De
infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door PinkRoccade BV in de vorm van
SaaS.
Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Gemeente Bloemendaal. De
zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden
benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal
ondersteunende processen conform de “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” van Logius.
Gemeente Bloemendaal heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan PinkRoccade BV.
Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken
van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De
normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie,
tenzij sprake is van een gedeelde norm.
Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor
DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier
van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM /
assurancerapportage van de leverancier:
SaaS-leverancier
Naam serviceorganisatie:

PinkRoccade B.V.

Referentie/rapportnummer:

20211026 DBA-PRLG

Afgiftedatum:

26-10-2021

Naam RE-auditor:

Duijnborgh Audit B.V.

Ondertekend door RE-auditor:

F. Kossen RE
Drs. M. El Aarbaoui RE

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze
leverancier het gehele normenkader afdekt. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een
leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).
De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van
de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2022-319.
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Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die
getoetst zijn bij leverancier(s).

DigiD-norm

Getoetst bij
gemeente

Getoetst bij SaaSleverancier

Totaaloordeel
norm

Voldoet

Voldoet

Voldoet

B.05

Contractmanagement

U/TV.01

Identificatie en authenticatie

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet niet

U/WA.02

Webapplicatiebeheer proces

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/WA.03

Automatische data-invoercontrole

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/WA.04

Normaliseren uitvoer

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/WA.05

Cryptografie/ Privacybevordering

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/PW.02

Garanderen webprotocollen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/PW.03

Configureren webserver

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/PW.05

Toegang tot beheermechanismen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/PW.07

Hardening van platformen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.03

DMZ

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.04

Protectie- en detectiemechanismen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.05

Scheiding beheer- en productieomgeving

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/NW.06

Hardening van netwerken

Voldoet

Voldoet

Voldoet

C.03

Vulnerability-assessments

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.04

Penetratietesten

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.06

Signaleringsfuncties

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.07

Monitoringfuncties

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

C.08

Wijzigingenbeheer

Voldoet

Voldoet

Voldoet

C.09

Patchmanagement

N.v.t.

Voldoet

Voldoet
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Bijlage 1 DigiD - GBKZ digitale loket - 1003011
Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment
DigiD-aansluiting GBKZ digitale loket met aansluitnummer 1003011
Gemeente Bloemendaal biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting GBKZ
digitale loket voor authenticatie wordt gebruikt:
•
•
•

Bezwaar maken tegen verschillende soorten aanslagen
Kwijtschelding aanvragen
Automatische incasso regelen

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:
• Het zaaksysteem Mozard
Deze applicatie betreft een geheel standaardpakket en wordt onderhouden door Mozard BV.
Deze applicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres: www.eloket.gbkz.nl
DigiD-aansluiting GBKZ digitale loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur
waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Operator Group Delft BV in de vorm van fysieke
hosting.
Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting GBKZ digitale loket. De
zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen waarmee deze kan worden
benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal
ondersteunende processen conform de “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” van Logius.
Gemeente Bloemendaal heeft een deel van de DigiD web-omgeving uitbesteed aan Operator Group
Delft BV.
Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken
van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie. De
normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie,
tenzij sprake is van een gedeelde norm.
Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor
DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier
van de gemeente valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM’s /
assurancerapportages van de leverancier(s):
ICT-leverancier
Naam serviceorganisatie:

Operator Group Delft BV

Referentie/rapportnummer:

2C-2021-295

Afgiftedatum:

31-12-2021

Naam RE-auditor:

2-Control B.V.

Ondertekend door RE-auditor:

J. de Klerk RE

Applicatieleverancier
Naam serviceorganisatie:

Mozard B.V.

Referentie/rapportnummer:

IAS1040_21_A

Afgiftedatum:

09-11-2021

Naam RE-auditor:

Inergy Auditservices

Ondertekend door RE-auditor:

ir. Drs. D.J.A. Koot RI RE
R. Driehuis RE CISA
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Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM’s / assurancerapportages van
onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij
een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).
De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van
de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk 2C-2022-319.
Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die
getoetst zijn bij leverancier.

DigiD-norm
B.05

Contractmanagement

U/TV.01

Identificatie en authenticatie

Getoetst bij Getoetst bij
Getoetst bij
ICTapplicatiegemeente leverancier leverancier

Totaaloordeel
norm

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/WA.03 Automatische data-invoercontrole

N.v.t.

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

U/WA.04 Normaliseren uitvoer

N.v.t.

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/WA.02 Webapplicatiebeheer proces

U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering
U/PW.02 Garanderen webprotocollen

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

Voldoet

U/PW.03 Configureren webserver

N.v.t.

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet niet

U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

U/PW.07 Hardening van platformen

N.v.t.

Voldoet niet

N.v.t.

Voldoet niet

U/NW.03 DMZ

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen

N.v.t.

Voldoet niet

N.v.t.

Voldoet niet

U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

U/NW.06 Hardening van netwerken

Voldoet

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

C.03

Vulnerability-assessments

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

C.04

Penetratietesten

N.v.t.

Voldoet

Voldoet

Voldoet

C.06

Signaleringsfuncties

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

C.07

Monitoringfuncties

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet

C.08

Wijzigingenbeheer

Voldoet

Voldoet

Voldoet

Voldoet

C.09

Patchmanagement

N.v.t.

Voldoet

N.v.t.

Voldoet
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Bijlage 2 Gebruik van Suwinet
Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2021 van Gemeente
Bloemendaal. Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Deze verklaring heeft
betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020 welke is gebaseerd op geselecteerde controls
uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening aan onze burgers wel door
serviceorganisaties verwerkt. Hierbij is de eventuele aanwezigheid van IT-serviceorganisaties in
aanmerking genomen.
Het college van B en W is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van het
gebruik van Suwinet en legt hierover verantwoording af. Gemeente Bloemendaal heeft een deel van
de Suwinet taken uitbesteed aan de gemeente Heemstede door de gemeenschapelijke regeling
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ). Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen
belegd bij gemeente Heemstede. In de navolgende tabellen is opgenomen of het onderzoeken over
het al dan niet voldoen aan deze maatregelen is uitgevoerd door de IT-auditor van deze
serviceorganisaties. De controls die betrekking hebben op de taken die belegd zijn bij de
serviceorganisatie(s) maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie van onze gemeente, tenzij
sprake is van een gedeelde norm. De zelfevaluatie ENSIA voor Suwinet is toegepast op dat deel van
het gebruik en normenkader dat niet onder uitbesteding aan onze serviceorganisatie[s] valt. De
overige normen worden afgedekt door onderstaande Third Party Mededelingen (TPM) /
assurancerapportage (AR) van de gemeente Heemstede.

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken
Voor de volgende taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:
Taak

Organisatie

TPM/AR

Participatiewet (Pw)

Gemeente Heemstede

Nee (voor IASZ, inclusive
audit)

Inkomensvoorziening voor Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
Werknemers (IOAW)

Gemeente Heemstede

Nee (voor IASZ, inclusive
audit)

Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente Heemstede

Nee (voor IASZ, inclusive
audit)

Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken
Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:
Taak

Organisatie

TPM/AR

Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters
door
Regionaal Meld- en
Coördinatiecentrum (RMC)

Niet van toepassing

Onderzoek loonbeslag door
Niet van toepassing
Gemeentelijke Belastingdeurwaarders
Adresonderzoek door Burgerzaken

Binnen de gemeente

Naleving BIO-maatregelen
Met uitzondering van de volgende maatregelen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de
SUWI-taken en niet SUWI-taken op 31 december 2021 in opzet en bestaan aan de doelstellingen uit
de verantwoordingsrichtlijn GeVS 2020:
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Organisatie

SUWI-taak

BIO-maatregel

Gemeente Heemstede

Participatiewet (Pw)

9.2.5 controle autorisatie Suwinet-Inkijk
12.4.1 controle logging

Gemeente Heemstede

Inkomensvoorziening
voor Oudere en
gedeeltelijk
Arbeidsongeschikte
Werknemers (IOAW)

9.2.5 controle autorisatie Suwinet-Inkijk
12.4.1 controle logging

Gemeente Heemstede

Wet
9.2.5 controle autorisatie Suwinet-Inkijk
inkomensvoorziening
12.4.1 controle logging
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)
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Applicatie

Verantwoordingsrapportage 2021
Basisregistraties adressen en gebouwen
(BAG), grootschalige topografie (BGT) en
ondergrond (BRO)
Datum vaststelling door College van B&W Bloemendaal:

25 april 2022
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Managementsamenvatting
In ons land worden geobasisgegevens jaarlijks meer dan 5 miljard keer gebruikt via de landelijke
voorzieningen. Indirect gebruik, via bijvoorbeeld de doorlevering van geodata door fabrikanten van
navigatiesoftware, komt daar nog bovenop. Het gebruik blijft jaarlijks stijgen en het maatschappelijk
belang van deze gegevens, als onderdeel van de geo-informatie infrastructuur, is daarmee groot.
Het is daarom cruciaal om de gegevenskwaliteit landelijk op peil te houden.

Afbeelding: nationale geo-informatie infrastructuur (NGII) als basis voor maatschappelijke vraagstukken (bron: BZK)

Wij leggen als bronhouderorganisatie verantwoording af over het beheer van de basisregistraties
adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO). Dat doen we
intern richting de gemeenteraad en aan het Rijk via het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en
Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De scores, die op de
volgende pagina te zien zijn, vormen het resultaat van door ons uitgevoerde zelfevaluaties. Deze
evaluaties betreffen de gegevenskwaliteit en de borging van beheerprocessen. Informatiebeveiliging
maakt hiervan vooralsnog geen onderdeel uit.
Het bijhouden van de basisregistraties BAG, BGT en BRO is belegd bij het samenwerkingsverband
voor ICT, de Gemeenschappelijke Regeling - Digitale Informatie Voorziening (GR-DIT) waar
gemeente Bloemendaal en gemeente Heemstede is participeren.
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Scores geobasisregistraties 2021 (tijdvak 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021):
Basisregistratie
BAG
< 75% onvoldoende

Basisregistratie

Score
100%

Consequenties score
Maximale score kwaliteit
Maximale score beheersing

Verbetermaatregelen
Niet van toepassing omdat alles goed
verloopt

vanaf 75% voldoende

Score

Consequenties score
Kwaliteit iets te laag door niet op tijd reageren op 3 meldingen.

BGT

72%

Geen nadelige gevolgen voor andere processen, het betreft geen
kritische onderdelen.
< 75% Onvoldoende

Basisregistratie
BRO
< 60% Onvoldoende

Verbetermaatregelen
Vervanging bij afwezigheid beheerder
beter regelen
Kwaliteitsmonitor SVB-BGT in
beheerproces opnemen.
Afstemmen BOR-BGT kaarten.
Afspraken over overbruggingsdelen
maken en doorvoeren in de kaart.

vanaf 75% voldoende

Score
83%

Consequenties score

Verbetermaatregelen

Ruim voldoende score, geen nadelige gevolgen voor andere
processen.

Contracten nakijken op bepaalde
afspraken.

vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties:
Registratie
Score 2018

Score 2019

Score 2020

Score 2021

BAG

93%

80%

98%

100%

BGT

90 %

93%

100%

72%

BRO

N.v.t.

91,7%

100%

83%
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1. Inleiding
1.1 Wettelijke taak
De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het overheidsstelsel van basisregistraties. Het
bijhouden van deze geobasisgegevens is verplicht voor gemeenten, met inachtneming van de
bijbehorende kwaliteitseisen. De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen en deze worden
centraal beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV
en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak,
zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's, zijn verplicht de authentieke
gegevens uit de registraties te gebruiken. Doordat de overheid op deze manier gegevens éénmalig
inwint en meervoudig gebruikt, vraagt men burgers niet naar de bekende weg.
De BGT is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin
worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier
vastgelegd. Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde
basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland.
De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse
ondergrond. Momenteel wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat deze registratie steeds
meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van
zogeheten ‘registratieobjecten’. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. Voorbeelden van
registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek.
Sinds dit jaar verantwoordt de gemeente zich via ENSIA ook over informatiebeveiliging en
informatie-architectuur van de WOZ-uitvoering aan de toezichthouder Waarderingskamer. Op deze
terreinen worden aan systemen voor de WOZ-uitvoering steeds hogere eisen gesteld. Dit komt
doordat de werkprocessen voor de bijhouding van informatie in grote mate worden geïntegreerd
met geobasisregistraties en de geautomatiseerde systemen in toenemende mate werken met elders
bijgehouden gegevens.
Naar verwachting zullen de geobasisregistraties en de WOZ in de komende jaren binnen ENSIA
verder samen gaan werken.

1.2 Winstpakkers voor de organisatie
Bij de volgende onderdelen is het gebruik van de basisregistraties een groot voordeel:
Energietransitie
Woningcorporaties hebben vragen als: ‘Op welke panden in mijn portefeuille kan ik het beste
zonnepanelen installeren?’ Een belangrijk deel van het antwoord schuilt in geodata: zuidelijke
ligging daken (BAG, BGT), schaduw van andere gebouwen (nationaal hoogtebestand, BAG, BGT) en
benutbare oppervlakte daken (collectief beeldmateriaal, gunstige locaties voor warmtepompen en
warmte/koudeopslag (BAG, BGT, BRO).
Omgevingswet
Zonder geodata geen DSO en zonder DSO geen functionerende Omgevingswet. Immers, bij elke
vergunningsaanvraag moeten de volgende vragen worden beantwoord: ‘Om welk object gaat het
(wat is het), waar staat het precies (waar is het) en op welk perceel ligt het (van wie is het)?’ Deze
data komt uit verschillende geobasisregistraties (WOZ, BAG, BGT, BRK).
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Burgerparticipatie
Burgerparticipatie bij bijvoorbeeld beheer en onderhoud van groen, speelweides, trapveldjes en
speeltoestellen, wordt voor gemeente en bewoners veel makkelijker als duidelijk is over welke
objecten afspraken worden gemaakt en waar die zich precies bevinden (op de kaart).
Belastingen en Heffingen
Belasting heffen over onroerende zaken, waterschapsbelasting of andere heffingen is vrijwel
onmogelijk zonder actuele informatie (bijvoorbeeld locatie, oppervlakte, bouwjaar) over gebouwen,
terreinen, sloten, etc.
Wijkgericht werken
Wijkgericht werken wordt moeilijk als er geen inzicht bestaat in de objecten (van huizen, winkels en
kantoren tot straatmeubilair, parkeerplaatsen en groen) en de locatie van al die objecten.
Openbaar beschikbare geodata
Geodata worden gebruik door de hele samenleving. Het gebruik van de geobasisregistraties is
enorm, indirect en divers. Vaak gebruiken medeoverheden, burgers en bedrijven geo-informatie
zonder dit door te hebben. Denk aan het invoeren van een adres in de routeplanner, het opzoeken
van een postcode, het bekijken van een kaart, opzoeken van de kwaliteit van het zwemwater in
meertjes, vragen als: ‘Waar is hier de dichtstbijzijnde pizzeria’ (of museum, ziekenhuis,
parkeergarage, etc.). Allemaal vragen die beantwoord worden door bevraging van
geobasisregistraties. Gebruikers combineren datasets en aangezien ‘de ketting zo sterk is als de
zwakste schakel’ is, is de juistheid van geobasisgegevens cruciaal. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld
doordat een individuele bronhouder steken laat vallen, gaan processen verkeerd bij grotere,
landelijk opererende organisaties.

Verantwoordingsrapportage 2021 - Gemeente Bloemendaal - Pagina 6 van 9

2. Resultaten
2.1 Resultaten in 2021
De score per basisregistratie is opgebouwd uit drie onderdelen: gegevenskwaliteit,
kwaliteitsverbeteringstrajecten c.q. transitie en borging proces. Hieronder is de score aangegeven
per geobasisregistratie:

Basisregistratie

Onderdeel

Score in %

BAG

Categorie 1: gegevenskwaliteit

100 %

Categorie 2: proces en organisatie

100 %

Totaalscore

100 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie

Onderdeel

Score in %

BGT

Categorie 1: gegevenskwaliteit

71 %

Categorie 2: proces en organisatie

75 %

Totaalscore

72 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie

Onderdeel

Score in %

BRO

Categorie 1: gegevenskwaliteit

80 %

Categorie 2: proces en organisatie

87 %

Totaalscore

83 %

Vanaf 60% voldoende

De score voor de BGT valt lager uit dan verwacht doordat in mei 2021 een drietal terugmeldingen te
laat in onderzoek zijn gezet. Deze terugmeldingen zijn precies gedaan in een periode dat de BGT
beheerder niet aanwezig was. De rest van het jaar is alles binnen de termijnen afgehandeld.
Daarnaast moet voor de BGT nog een verbeterslag plaatsvinden op overbruggingsdelen,
inhoudelijke afspraken over categorisering, doordat dit nog niet is afgrond is de kwaliteit nog iets
lager dan gewenst.
De score van de BRO is wel voldoende maar lager dan het vorige jaar. Dit komt door aanvullende
vragen in de ENSIA controle over contractuele afspraken die in 2021 erbij zijn gekomen.
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2.2 Trend over meerdere jaren
Trend score geobasisregistraties:
Registratie

Score 2018

Score 2019

Score 2020

Score 2021

BAG

93%

80%

98%

100%

BGT

90 %

93%

100%

72%

BRO

N.v.t.

91,7%

100%

83%

Voor de BAG registratie zijn er een aantal zaken die de afgelopen jaren hebben gespeeld. Eén
daarvan is het aanleveren van de gegevens aan het BAG beheer. Dit is de laatste twee jaren
significant verbeterd. Tevens is het proceshandboek aangepast waardoor er een beter inzicht is voor
alle belanghebbende partijen. Ook is in de samenwerking met Heemstede goede stappen gezet,
waardoor de kwaliteit van het BAG beheer is gewaarborgd.
De BGT laat een stabiele trend zien. De totaalscore van de BGT van 2021 valt helaas net onder de
vereiste 75%, dit komt doordat in mei 2021 een drietal terugmeldingen te laat in onderzoek zijn
gezet. Deze terugmeldingen zijn precies gedaan in een periode dat de BGT beheerder niet aanwezig
was. De rest van het jaar is alles binnen de termijnen afgehandeld.
Ook de BRO laat een stabiele trend zien en de score van 2021 is vooral gedaald door een paar
nieuwe vragen/eisen in de ENSIA over contractafspraken waaraan nog niet was voldaan.
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3. Verbeterplan
3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde
Voor het onderdeel BAG waren er geen verbetermaatregelen uit de ENSIA 2020 ronde. Door de
Covid-19 pandemie werden een aantal zaken bemoeilijkt. De verwachting is wanneer er geen
fysieke belemmeringen zijn door de Covid-19 pandemie, de procedures worden gevolgd en er geen
overschrijdingen zijn.
Voor de BGT was voorzien om een vergelijking BOR-BGT gegevens uit te voeren om de kwaliteit van
de BGT nog verder te verbeteren. Door personeelswisselingen en capaciteitstekort bij de afdeling
die het beheer van de BOR uitvoert is dit helaas niet gelukt.
Voor de BRO waren geen verbetermaatregelen opgenomen voor 2020.

3.2 Nieuwe verbetermaatregelen
Voor het onderdeel BAG zijn er geen verbetermaatregelen voorzien of van toepassing gezien de
maximale score’s die zijn gehaald.
Voor de BGT geldt als kwaliteits verbeter maatregel het dashboard 'SVB-BGT monitor datakwaliteit'
(Via Tableau) structureel in het proces van de bijhouding BGT opnemen zoals dit ook bij het
Kwaliteitsdashboard van de BGT vanuit het Kadaster het geval is.
Daarnaast het alsnog uitvoeren van de BOR-BGT vergelijking.
En wat betreft proces wordt gewerkt aan een beter geregelde opvang van kritische werkzaamheden
bij afwezigheid van de beheerder.
Voor de BRO onderzoeken of we kunnen voldoen aan de vragen die in 2021 erbij zijn gekomen over
contracten met externe partijen.
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Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ
Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2021
Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen bij de interne beheersing van risico’s in het
WOZ-proces voldoende aandacht moeten hebben voor de beheersing van geautomatiseerde
systemen. Beheersingsaspecten die te maken hebben met architectuur, informatiebeveiliging,
continuïteit, beschikbaarheid en algemene IT-beheersingsmaatregelen (General IT Controls
als back-up & recovery, change management), moeten voldoende worden beheerst. Door
snelle ontwikkelingen op het terrein van minimale beveiligingsmaatregelen en gewenste
architectuur vergen deze aspecten even snel mee-ontwikkelende beheersingsmaatregelen.
Gezien de maatschappelijke behoefte
aan WOZ-waarden en WOZ-gegevens
van hoge kwaliteit met de mogelijkheid
tot inbreng van belanghebbenden
(regie op gegevens) en gezien de
ontwikkelingen rond basisregistraties
en het tot stand brengen van één
objectenregistratie zullen gemeenten
en uitvoeringsorganisaties zich moeten
realiseren dat er aanzienlijke
investeringen in de komende jaren
nodig zijn. Dat betreft voor een
belangrijk deel investeringen in de
vernieuwing van
automatiseringssystemen, gericht op
het benutten van geografische
informatiesystemen (GIS), het
benutten van AI-technieken in
taxatiemodellen en de overgang naar
een andere informatie-architectuur.
Deze andere informatie-architectuur is
nodig om mee te gaan met technische
ontwikkelingen, met ontwikkelingen op
het terrein van informatieveiligheid en
de hiervoor geschetste ontwikkelingen
rond basisregistraties en het tot stand
brengen van één objectenregistratie.
Maar zeker ook de communicatie met
inwoners en het realiseren van "regie
op gegevens" vergt op korte termijn
investeringen in de ICT-infrastructuur
rond het WOZ-domein. Concrete
stappen zijn bijvoorbeeld vervangen
van bestandsuitwisselingen door
beveiligd berichtenverkeer. Tot slot is
de verwachting dat voor de
geobasisregistraties en de WOZ in de
komende jaren verdere samenwerking
aan de orde is, ook in uw gemeente.
Daarbij is ook aandacht voor de
datakwaliteit van groot belang.

Zie ook de toolbox Samenhangende
objectenregistratie en ICT-ontwikkelingen op de
website van de Waarderingskamer
(https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratiewoz-lv-woz/investeringsagenda).

Datum vaststelling door College van B&W:
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In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de WOZ-vragenlijst zoals deze binnen ENSIA zijn
ingevuld voor uw organisatie samengevat. Onder het kopje ‘tips’ leest u meer over het betreffende
aspect en hoe u dit, indien nodig, kunt verbeteren.
Status Conclusie

Tips

De BIO is niet volledig geïmplementeerd in de
organisatie, er worden op dit moment geen
controles uitgevoerd op naleving van de BIO
voor de WOZ.

Elke gemeente en gemeentelijke uitvoeringsorganisatie
dient te voldoen aan de BIO.
Ook voor de WOZ-systemen moet daarom door de
organisatie bekeken zijn, welke BIO-controls van
toepassing zijn. De naleving van deze controls dient
periodiek gecontroleerd te worden en de resultaten van
deze beoordeling, in hoeverre de WOZ-systemen
binnen de organisatie aan de BIO voldoen, dienen
beschikbaar te zijn.

De overgang naar Common Ground conforme Bekijk hier (https://commonground.nl/) wat deze
architectuur voor de WOZ is nog niet gestart. ingrijpende hervorming van de informatievoorziening
voor uw organisatie gaat betekenen en wat u al kunt
doen.
Er wordt gebruikt gemaakt van de gewenste
koppelvlakken (API's en/of xmlberichtenverkeer) voor de communicatie
tussen de diverse applicaties voor de WOZuitvoering.

Gezien de privacy-gevoeligheid van (een deel van) de
gegevens in de WOZ-administratie en de
ontwikkelingen in de architectuur van de WOZinformatiehuishouding is permanente aandacht voor
beveiliging van de genoemde koppelvlakken en
bijgewerkt (releases and patches) houden van alle
betrokken systemen van groot belang.

Tussen de applicaties die de uitvoering van de Het is raadzaam een volledig overzicht van de
WOZ-processen ondersteunen vindt interactie verschillende koppelvlakken / interfaces te hebben
plaats. Er is een volledig overzicht van de
zodat u deze kunt beheren.
onderlinge relaties tussen deze systemen.
Er is onderzocht of de verschillende
geautomatiseerde systemen informatie juist
delen met externe systemen zoals
bijvoorbeeld de Landelijke voorziening WOZ
(LV WOZ) en MijnOverheid.

Gemeenten moeten verifiëren of de gegevens in de LV
WOZ nog overeenkomen met die van de gemeentelijke
Basisregistratie WOZ. Indien dit niet gebeurt bestaat
het risico dat afnemers niet de juiste gegevens krijgen,
inwoners niet tijdig hun WOZ-waarde op
www.wozwaardeloket.nl zien en de belastingcapaciteit
per gemeente, die het CBS op basis van de LV WOZ
vaststelt, niet klopt.

Er zijn geen audits uitgevoerd om te
beoordelen of alle voor de WOZ-uitvoering
gebruikte systemen de gegevens uit interne
systemen juist verwerken.

Contact met een inwoner in het kader van de WOZwaarde kan ook gaan over gegevens die met
betrekking tot deze belanghebbende (deze onroerende
zaak) vastliggen in andere (basis)registraties. Om te
waarborgen dat de informatie uit andere
basisregistraties op een doelmatige en consistente
wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat
ook de aansluiting van de WOZ-uitvoering op deze
(basis)registraties regelmatig wordt beoordeeld.

Op terrein van de beheersing van
informatiebeveiliging conform BIO is voor de
WOZ-uitvoering de gewenste
managementinformatie beschikbaar.

Op pagina 88 en 91 van de Waarderingsinstructie
(https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelengemeenten/waarderingsinstructie/) is onder het kopje
“stuurinformatie” beschreven welke
managementinformatie er belangrijk is bij het inzicht
krijgen in de naleving van beveiligingsbeleid en normen (BIO).
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Bijlage
Vraag

Antwoord

Worden er controles uitgevoerd of de BIO wordt nageleefd voor de
WOZ-uitvoering?

Nee, de BIO is nog niet volledig
geïmplementeerd in de organisatie

Geef een korte toelichting hoe deze controles eruitzien of waarom de Onderdelen als functiescheiding,
BIO niet of nog niet volledig is geïmplementeerd.
autorisatiematrix, check op gebruikers,
leveranciersmanagement moet nog
opgezet worden. Dit is eerst voor de
gemeentebrede systemen opgezet en
wordt nu verder opgepakt voor
specifieke systemen.
Is de overgang naar Common Ground conforme architectuur voor de Nee
WOZ gestart?
Geef een korte toelichting op de stand van zaken.

Onze huidige leveranciers bieden nog
geen mogelijkheden om geheel of
gedeeltelijk over te stappen op het
common ground principe. Bij een
volgende vervanging van systemen zal
dit meegenomen worden. of zoveel
eerder als dat huidige leveranciers
mogelijkheden bieden.

Maakt uw organisatie gebruik van standaard koppelvlakken voor de
communicatie tussen de diverse applicaties voor de WOZuitvoering?

Ja, zowel API’s als xml (StUF woz
03.12)

Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.

WOZ-Berichten verkeer, LV_Woz
aansluiting WOZ volledigheid.

Heeft uw organisatie een volledig overzicht van de verschillende
koppelvlakken/interfaces tussen de diverse applicaties die de
uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen?

Ja

Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.

Er is een architectuurplaat aanwezig
waarin de WOZ applicaties en de
gekoppelde systemen zijn
weergegeven.

Zijn er audits uitgevoerd om te beoordelen of de verschillende
geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe
systemen (als bijv. LVWOZ en de landelijke voorzieningen van de
diverse basisregistraties.

Ja, onderzoek door eigen medewerkers
en externe partij

Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.

WOZ-volledigheidstool en audit bij
opleggen kohier

Zijn er audits uitgevoerd om te beoordelen of alle voor de WOZNee
uitvoering gebruikte systemen de gegevens uit interne systemen juist
verwerken? (Tot de "interne" systemen rekenen we ook systemen
die in service beheerd worden door een andere gemeente, door een
dienstverlener, een cloud-oplossing of systemen die als SaaS
beschikbaar zijn).
Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.

Civision Belastingsuite en 4WOZ

Is vanuit de WOZ-systemen de gewenste managementinformatie
beschikbaar?

Nee

Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.

Er is nog verdere uitwerking en
inrichting nodig in de belastingapplicatie
Civision nodig om alle benodigde
stuurinformatie van de systemen en
applicatie beschikbaar te krijgen via een
geautomatiseerde wijze. Er is nu wel
managementinformatie beschikbaar
maar dit halen wij nu uit diverse
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applicaties en die worden
gecombineerd.
Geef beknopt aan welke conclusies u, in het kader van de interne
beheersing op basis van de stuurinformatie, heeft getrokken over de
rol en invloed van IT op de WOZ-uitvoering.

Dat de rol van de IT, met name
Functioneel applicatiebeheer gaat de
komende jaren steeds groter wordt. Wij
kunnen niet waarderen zonder de
modelmatige bepaling via het
waarderingssysteem. Bij nieuwe
aansluitingen basisregistraties of
updates hebben wij vaak ondersteuning
van IT nodig. Ook bij het werken in ons
Belastingpakket is er veelvuldig IT
ondersteuning nodig, complexe werking
en veel nieuwe aanvullingen.

Geef kort aan welke verbetermaatregelen u in 2021 heeft getroffen
Aansluiting BAG-WOZ koppelvlak
ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het aangesloten en LV_WOZ aansluiting en
kader van de WOZ-uitvoering.
aansluiting WOZ-Berichtenverkeer,
inrichting/aanschaf van de tool WOZvolledigheid. Via een project oplossen
uitval oude jaren in de LV-WOZ.
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