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FORUM STANDAARDISATIE    

 

Agendapunt: 08 

Bijlagen: Concept Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus II 

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Peter Waters 

Datum: 4 april 2013 Versie 1.0 

Betreft: Concept Handreiking betrouwbaarheidsniveaus II 

Doel 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

 

 De inhoud van voorliggend concept Handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus II; 

 Mandaat te geven om gehanteerde begrippen af te stemmen met 

project eID.nl; 

 Mandaat te geven om voorafgaand aan toezending aan het College 

nog een leesbaarheids-check uit te laten voeren; 

 In te stemmen met het verzoek van de Belastingdienst (FS 43-04-

08b) om nader onderzoek te doen naar een afwegingskader voor de 

inschaling van de elektronische handtekening; 

 Aan te geven of u deze versie van de handreiking al wil voorleggen 

aan het College, dan wel wil wachten (tot december) wanneer ook 

het hoofdstuk wilsuiting/elektronische handtekening gereed is. 

 In te stemmen met de doorgeleiding van deze versie aan het 

College. Deze zal dan in december worden aangevuld met een 

hoofdstuk wilsuiting/elektronische handtekening. 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van: 

 het feit dat nog geen hoofdstuk beschikbaar is voor 

wilsuitingen/elektronische handtekening, en in het verlengde 

daarvan; 

 het feit dat de afbeeldingen weer zullen worden toegevoegd en een 

tekstschrijver gevraagd zal worden een finale check te doen over de 

leesbaarheid. 
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Datum 

26 maart 2013 

 

 

 
 

 

 

Toelichting 

Het College Standaardisatie heeft vorig jaar gevraagd de Handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus Authenticatie aan te vullen met een 

vereenvoudigde risicoanalyse, op te nemen voor machtigingen, 

retourstromen, wilsuitingen (elektronische handtekening) en applicatie- 

applicatieverkeer. Later is daar ook Eenmalig inloggen (Single Sign On, 

SSO) aan toe gevoegd. In nauwe samenwerking met een klankbordgroep 

van experts (beleidsmakers, juristen, vertegenwoordigers van decentrale 

overheden en uitvoeringsorganisaties) is door de onderzoekers een concept 

tekst gemaakt. Die ligt hier nu voor. 

 

Vanuit het project eID.nl is gevraagd enkele begrippen af te stemmen, 

omdat de in de handreiking gebruikte definities daarvan niet gelijk zijn aan 

de definities van dezelfde begrippen in het eID-project. Komende maand 

zal daarvoor een voorstel worden ontvangen. U wordt gevraagd BFS en Cor 

Franke mandaat te geven om de uitkomst van de afstemming in te passen 

in de aan het College aan te bieden versie. Indien nodig worden de 

uitkomsten van die afstemming schriftelijk aan u voorgelegd. 

 

In de voorliggende versie is geen hoofdstuk opgenomen over de 

elektronische handtekening. Vanuit de Belastingdienst is (mede namens 

BZK en EZ) een verzoek ontvangen hiervoor een voorstel te ontwikkelen 

(FS 43-04-08b). U wordt gevraagd daarmee in te stemmen. 

 

Uit de gesprekken met de klankbordgroep blijkt dat er nu al grote behoefte 

is aan de uitbreiding van de Handreiking. Daarom is er voor gekozen deze 

versie, zonder het hoofdstuk over de elektronische handtekening, nu al aan 

het Forum en het College aan te bieden. 

 

Inhoudelijk 

Door de toevoeging van de hoofdstukken Machtigingen, Applicatie – 

applicatie verkeer, Retourstromen en Eenmalig inloggen is de inhoud van 

de Handreiking heterogener geworden. Daarom is ervoor gekozen een 

extra hoofdstuk 2 ‘Contextueel kader’ toe te voegen. Dat helpt de lezer om 

de opzet te begrijpen en geeft een kader waarbinnen de verschillende 

onderdelen van de handreiking passen. Gebleven is het uitgangspunt dat 

expliciet de vraagkant als vertrekpunt wordt gekozen en dat daarbij 

geredeneerd wordt vanuit één enkele dienst. Vanuit die specifieke dienst 

wordt vervolgens een vereenvoudigde risico analyse gegeven voor de 

onderscheiden onderwerpen. De bestaande hoofdstukken van de eerste 

versie van de handreiking zijn nauwelijks gewijzigd. Aan het eind zijn vier 

nieuwe hoofdstukken toegevoegd voor Machtigingen, applicatie-

applicatieverkeer, retourstromen en eenmalig inloggen. Zoals aangegeven 

zal bijlage 3, het begrippenkader nog worden aangepast.  
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