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Agendapunt: 7. Authenticatie 

Bijlagen:  

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Bureau Forum Standaardisatie 

Datum: 9 juni 2012 Versie 0.1 

Betreft: Oplegnotitie ‘Uitbreiding Handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus’ 

Doel 

U wordt gevraagd in te stemmen met de Startnotitie uitbreiding 

‘Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus’ zodat met de gunning van de 

opdracht gestart kan worden. 

Toelichting 

Het College Standaardisatie heeft het advies van het Forum overgenomen 

om de ‘handreiking betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie bij 

elektronische overheidsdiensten’ verder uit te werken. Zoals bekend is de 

handreiking een instrument waarmee dienstverleners een vereenvoudigde 

risicoanalyse kunnen maken van de ‘eigen’ dienstverleningsprocessen in 

relatie tot authenticatie.  

Met een breed samengestelde klankbordgroep is in 2 bijeenkomsten een 

startnotitie opgesteld waarin de scope en aanpak van de uitbreiding is 

verwoord. 

Voorgesteld wordt in de nieuwe versie risicoanalyses toe te voegen over  

de volgende onderwerpen: 

- Machine to machine communicatie 

- Wilsbeschikkingen via de digitale handtekening 

- Machtigingen 

- Retourstroom 

Uitgangspunt is dat bij de uitwerking de status van de handreiking 

ongewijzigd blijft. Bovendien zal aandacht besteed worden aan Europese 

ontwikkelingen. 

 

Bij de deelnemers in de klankbordgroep bleek een grote behoefte te 

bestaan aan een ontmoetingsplaats dan wel kenniscentrum op het gebied 
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van identitymanagement. Die functie wordt kennelijk node gemist. Een 

andere wens is opname van het issue van single sign on (SSO): leidt dat 

tot een hoger risicoprofiel?  

 

Voorgesteld wordt al op een vroeg moment bij de uitvoering te bekijken of 

SSO voldoende urgent en rijp is om al bij deze versie van de handreiking 

uitgewerkt te worden. Dat zal aan de sponsoren uit het Forum ter 

besluitvorming worden voorgelegd. 

Om de opdracht beheersbaar te houden is er verder op gestuurd het 

basisdocument beperkt te houden tot de invulling van de opdracht zoals 

het College ons gegeven heeft. Wel is afgesproken dat de onderzoekers 

een overzicht zullen aanleggen van wensen die tijdens het project worden 

benoemd dan wel gesignaleerd. Deze issues zullen aan u worden 

voorgelegd. U kunt dan beslissen of deze aan de beleidsmakers bij BZK en 

EL&I kunnen worden aangeleverd. Mogelijk leveren de issues ook een 

shortlist op voor latere aanvullingen op de ‘handreiking’. 
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