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Doel 
 
Het College wordt gevraagd:  
kennis te nemen van de notitie van EZ en BZK inzake authenticatie en machtiging en van het 
verslag van een verkennend gesprek van het Forum Standaardisatie met de banken.  
 
Het College wordt gevraagd in te stemmen met:  

1) de aanpak op hoofdlijnen uit de notitie van EZ en BZK. 
2) In te stemmen met het opschorten van de activiteiten van het Forum gericht op verder 

onderzoek naar standaardisatie van publieke en private authenticatiemiddelen tot 
politieke besluitvorming heeft plaats gevonden en duidelijk is of er nog een noodzaak 
bestaat voor advisering door het Forum.  

 
Toelichting 
Het Forum Standaardisatie heeft in het voorjaar van 2007 het thema authenticatie 
geagendeerd als cruciale component voor verbeteringen van de interoperabiliteit van 
overheidsdiensten voor burgers en bedrijven. Zij heeft u daarover de verkenning aangeboden 
‘Roeien met de riemen die je hebt’. 
http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/OVOS/Doc_authenticatie.pdf  
Daarin werd onder meer geadviseerd om voort te bouwen op reeds bestaande publieke èn 
private authenticatiemiddelen. In april 2008 hebt U het Forum gevraagd in kaart te brengen 
wat de mogelijkheden zijn van standaardisatie van zowel publieke als private 
authenticatiemiddelen. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de beleidsbepalende ministeries 
en de banken (verslag gesprek banken bijgevoegd). Sindsdien is het onderwerp in een 
stroomversnelling gekomen. Op beleidsmatig en politiek niveau wordt gewerkt aan een 
doorbraak voor zowel authenticatie van natuurlijke personen als authenticatie van niet 
natuurlijke personen. Dat laatste mede op verzoek van de Belastingdienst.  
 
In bijgevoegde notitie van de ministeries van EZ en BZK worden drie actielijnen benoemd en 
worden de aanpak en  beoogde resultaten op hoofdlijnen uitgewerkt voor: 

1) authenticatie van burgers (DigiD-burger);  
2) vertegenwoordiging (Gemeenschappelijke Machtingings Voorziening);  
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3) authenticatie van en voor bedrijven (e-herkenning voor bedrijven).. 
 
Op basis van deze notitie werken EZ en BZK een concreet programmaplan uit op weg naar 
politieke besluitvorming dit najaar door de staatssecretarissen van BZK, EZ en FIN. Het 
Forum juicht die ontwikkeling toe. 
 
Nu op bestuurlijk niveau zoveel effort gestoken wordt in het realiseren van voortgang ziet het  
Forum op dit moment geen toegevoegde waarde in verder onderzoek naar standaardisatie van 
publieke en private authenticatiemiddelen voordat op politiek niveau de voorgestelde 
oplossingsrichting is bekrachtigd. Het Forum is bereid om als klankbord te blijven fungeren 
voor de betrokken overheden. 
 

                                                                           
                                                                      FS20081015.04B1   


	Toelichting

