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Onderwerp: 
Implementatie zelfcontrole BGT per 2 oktober 2017 

 
BGT-collega’s, 
 
De voorbije tijd is hard gewerkt aan de samenstelling van de vragenlijst BGT voor de zelfcontrole1 ten 
behoeve van het horizontale en verticale toezicht. In 2018 wordt de zelfcontrole BGT formeel 
ingevoerd. In de aanloop naar dat moment wordt de zelfcontrole landelijk beproefd. Vanaf 2 oktober 
staat de vragenlijst BGT in het ENSIA-portaal open en kan elke bronhouder de vragen beantwoorden. 

De vragenlijst BGT voor de zelfcontrole is in nauwe samenwerking tussen het SVB BGT en het 
ministerie van IenM tot stand gekomen. Met de structuur van de vragenlijst en de inhoud van de 
vragen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de BGT-praktijk van de bronhouders. De vragen zijn 
voorzien van een toelichting op de inhoud en bedoeling, alsmede een guidance voor de 
beantwoording.  

Op de site www.basisregistratiesienm.nl is de vragenlijst voor de zelfcontrole BGT gepubliceerd. 
Naast de vragenlijst zijn ook een algemene toelichting en de conceptrapportage op de site gezet. 

Op het ENSIA-platform staan vragenlijsten voor het domein van de informatieveiligheid (BIG: 
baseline informatieveiligheid gemeenten), het domein BAG (Wet BAG) en het domein BGT (Wet 
BGT). Alle gemeenten hebben een ENSIA-coördinator aangewezen die toegang heeft tot het ENSIA-
platform (www.ensia.nl). De gemeentelijke ENSIA-coördinator wijst intern de vragenlijsten of delen 
hiervan aan collega’s toe om de gevraagde antwoorden te geven. Het is wellicht goed nu al contact 
te leggen met de ENSIA-coördinator in uw gemeente om met hem of haar afspraken te maken. Weet 
u niet wie uw ENSIA-coördinator is, neem dan contact op met KING: ensia@kinggemeenten.nl of 070 
250 24 00. KING begeleidt gemeenten bij de implementatie van ENSIA. Voor meer informatie zie 
https://www.kinggemeenten.nl/ensia. 

Bij de niet-gemeentelijke bronhouders BGT zal de BGT-beheerder direct toegang tot het ENSIA-
platform krijgen. 

                                                            
1 De term ‘zelfcontrole’ heeft dezelfde betekenis als de term ‘zelfevaluatie’ die elders binnen ENSIA wordt gebruikt 
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Heel concreet voor dit jaar, 2017, gaat de vragenlijst zelfcontrole BGT op 2 oktober open. Uiterlijk 31 
december 2017 dient de ingevulde en gevalideerde vragenlijst te zijn geüpload naar de centrale 
ENSIA-database. Vervolgens dient de bronhouder de model-verantwoordingsrapportage aan te 
vullen. Deze wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld en aangeboden aan algemeen bestuur. De 
vastgestelde verantwoordingsrapportage moet vervolgens uiterlijk 1 mei 2018 aan de minister van 
IenM worden gestuurd door het uploaden ervan naar de centrale database van ENSIA. 

Hoewel deelname aan de zelfcontrole BGT in 2017 formeel nog niet verplicht is, rekenen SVB BGT en 
IenM er op dat alle bronhouders dit jaar al meedoen. Op die manier kunnen bronhouders ervaring 
opdoen en kan de zelfcontrole geëvalueerd en verbeterd worden. 

Voor inhoudelijke vragen over de vragenlijst kan contact worden opgenomen met IenM: 
baginspecties@minienm.nl of Alex van de Ven LL.M onder 06 270 206 17 12. 

Voor vragen over de werking van tool kan contact worden opgenomen met ICTU: ensia@ictu.nl.  

Voor vragen over implementatie en alle overige vragen: ensia@kinggemeenten.nl.  

 

 

A.A. van de Ven LL.M 
Toezicht basisregistraties 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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