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Gemeenten dienen aan een landelijk normenkader voor informatiebeveiliging te voldoen 

de Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO stelt eisen aan beleid, 

maatregelen, procedures en de organisatie van informatiebeveiliging. In het verlengde 

van de BIO geldt de jaarlijkse verantwoordingsprocedure ENSIA (Eenduidige Normatiek 

Single information Audit). De prioriteit van ENSIA ligt bij horizontale verantwoording aan 

de gemeenteraad over Informatiebeveiliging. De voor 2021 geselecteerde normen 

hadden betrekking op processen en systemen rondom DigiD en Suwinet (Structuur 

Uitvoeringsorganisatie Werk en inkomen). 

De kem van ENSIA vormt de Collegeverklaring, waarin het College aangeeft al dan niet 

in control te zijn op het gebied van informatiebeveiliging. De Collegeverklaring wordt 

jaarlijks in het eerste kwartaal na het voorafgaande jaar opgesteld. De Collegeverklaring 

wordt getoetst door een onafhankelijk IT-auditor. Op basis van deze toets stelt de auditor 

een assurancerapport op. 

Collegeverklaring 2021 

Ons informatiebeveiligingsbeleid en de hiervan afgeleide maatregelen zijn in opzet en 

bestaan gecontroleerd door een onafhankelijk IT-auditor. Daarnaast is volgens de ENSIA- 

systematiek een zelfevaluatie uitgevoerd. Op basis van deze evaluaties kan worden 

gesteld dat bij de gemeente Eijsden-Margraten op 31 december 2021 de beoogde en 

ingerichte beheersingsmaatregelen voldoen aan de voor ENSIA geselecteerde normen 

inzake DigiD en Suwinet. Op basis hiervan is de Collegeverklaring in de bijlage 

opgesteld. Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA-systematiek waarover 

assurance is gevraagd aan een onafhankelijke IT-auditor (DigiD en Suwinet). Omdat de 

IT-auditor niet de werking van de beheersmaatregelen controleert, omvat de 

collegeverklaring niet het functioneren (werking) van de maatregelen over 2021. 

Horizontale verantwoording over domein specifieke registraties 
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Door middel van domein specifieke vragenlijsten voor de BAG (Basisadministratie 

Adressen en Gebouwen), BGT (Basisadministratie Grootschalige Topografie) en BRO 

(Basisregistratie Ondergrond) geeft het College aan in hoeverre de domein specifieke 

beheersmaatregelen zijn ingericht. Bovendien bevat de hiertoe opgestelde rapportage 

verbeterplannen. In de bijlage treft u deze rapportage aan ter horizontale verantwoording. 

Privacy-incidenten 

U heeft gevraagd om periodiek te worden geïnformeerd over privacy-incidenten binnen 

onze gemeente. In de periode november 2021 t/m februari 2022 hebben zich 2 privacy- 

incidenten voorgedaan. Beide incidenten zijn volgens onze vaste procedure afgehandeld 

en hadden een beperkte impact. 

Nieuwe beveiligingsmaatregelen 

ENSIA veronderstelt dat gemeenten voortdurend werken aan verbetering van de 

informatiebeveiliging. In dit kader heeft het College in 2021 een nieuw verbeterplan 

vastgesteld. Dit verbeterplan wordt grotendeels dit jaar tot uitvoering gebracht. In het 

verlengde hiervan worden mede ingegeven door het actuele dreigingsbeeld rondom de 

Oekraïne crisis technische nieuwe beveiligingsmaatregelen rondom onze ICT-omgeving 

genomen. 

Daarnaast worden vanaf begrotingsjaar 2023 de risico's opgenomen in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing uitgebreid met het risico cyberrisk. Dit is nodig 

omdat de kans op cybermisbruik reëel is. Door dit isico toe te voegen aan de 

opgesomde risico's, is de omvang van onze reserves (weestandsvermogen) dan 

toereikend om financiële consequenties van cybermisbruik te dragen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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