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Handreiking betrouwbaarheidsniveaus 
 
Naar aanleiding het advies van het Forum over het op de lijst plaatsen van het 
programma van eisen voor PKIoverheid is door Logius en het programma 
eHerkenning, in nauwe samenspraak met gebruikers (uitvoeringsorganisaties op 
centraal en decentraal niveau) een Handreiking voor classificatie van 
overheidsdiensten en bepaling van daarvoor vereiste betrouwbaarheidsniveaus 
opgesteld. Deze handreiking helpt overheidsdienstverleners om te bepalen welk 
betrouwbaarheidsniveau bij identificatie en authenticatie van afnemers ‘aan de 
poort’ nodig is.  
 
Het Forum constateerde dat zo’n handreiking nodig is om het toepassingsgebied 
van PKIoverheid te kunnen bepalen. Dit is een vereiste voor plaatsing van het PvE 
PKIoverheid als standaard op de pas toe of leg uit-lijst.  
 
Het Forum stemde in met de handreiking en stelde vast dat deze voldoende basis 
biedt voor het bepalen van het toepassingsgebied van het PvE PKIoverheid. 
Daarmee lijkt deze belemmering voor opname van het PvE PKIoverheid van de 
baan. Er resteren echter nog enkele aandachtspunten bij plaatsing van het PvE 
PKIoverheid op de lijst, o.a. op mededingingsrechtelijk vlak.  
Logius zal in – als initiële indiener van PKIoverheid voor de pas toe of leg uit-lijst – 
met de betrokkenen bij BZK en EL&I om tafel gaan om een oplossing voor deze 
punten te vinden, zodat de weg vrij wordt gemaakt voor hernieuwde aanmelding 
van het PvE PKIoverheid. 
 
De Handreiking betrouwbaarheidsniveaus en de uitkomsten van het genoemde 
overleg zullen in de najaarsvergadering aan het College worden voorgelegd.  
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Erkenning voorzieningen 
 
Een nader uitgewerkt voorstel voor het inrichten van een procedure voor het 
erkennen en onder een pas toe of leg uit-regime brengen van basisvoorzieningen 
van de e-overheid is in de Forumvergadering van 14 juni besproken.  
In de gedachtewisseling stond centraal het commentaar van gebruikers van deze 
voorzieningen op centraal (m.n. Manifestpartijen) en decentraal niveau 
(gemeenten, provincies en waterschap), geuit in twee bijeenkomsten met deze 
gebruikersgroepen. 
De bedenkingen die zij uitten tegen een verplichting van basisvoorzieningen via een 
pas toe of leg uit-beleid, maken dat erkenning van deze voorzieningen door het 
College niet per definitie zal bijdragen aan brede adoptie ervan. Deze bedenkingen 
betreffen met name:  

 de governance rond de e-overheid (de betrokkenheid van gebruikers bij 
(door)ontwikkeling); 

 het financieringsmodel (doorbelasten van kosten aan gebruikers);  
 het ontbreken van een doordachte architectuur waarin voorzieningen een 

plaats hebben. 
 
Wil een pas toe of leg uit-beleid ook echt vruchten afwerpen, dan volstaat een toets 
op kwaliteit alleen niet. Het College zal in voorkomend geval zijn besluit tot 
erkenning van een basisvoorziening vergezeld moeten laten gaan van een 
adoptieadvies waarin deze punten worden geadresseerd. Het Forum deelde deze 
lijn.  
 
Een aantal opmerkingen dat naar voren kwam in de Forumvergadering zal nog in 
het voorstel worden verwerkt. Het voorstel zal dan in de najaarsvergadering aan 
het College worden voorgelegd voor finale besluitvorming, zodat het bij een 
positieve beslissing in het nieuwe mandaat van het College kan worden 
meegenomen. 
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