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Met instemming heeft de BD kennis genomen van het feit dat het Forum Standaardisatie 
in haar werkplan 2013 onder het thema ‘authenticatie’ de uitbreiding van de ‘Handreiking 
Betrouwbaarheidsniveaus Authenticatie’ heeft opgenomen. Positief is dat de uitbreiding 
van de handreiking vanuit de optiek van de dienstaanbieders een vereenvoudigde 
risicoanalyse gaat bieden voor retourstromen, machtigingen, applicatie to applicatie 
communicatie en eenmalig inloggen. De ‘Handreiking’ voorziet in een duidelijke behoefte 
bij de dienstaanbieders wat onder meer blijkt uit het succes van de publicatie en de ruime 
participatie in de klankbordgroep. 
 
De klankbordgroep heeft aan het Bureau Forum Standaardisatie geadviseerd om de 
onderdelen elektronische handtekening/wilsuiting en kwalificatie van de registratie van 
machtigingen vooralsnog niet op te nemen in de nieuwe versie. Dit omdat er voor deze 
onderwerpen nog geen betrouwbaar afwegingskader beschikbaar is om een goede 
inschatting te kunnen maken van de benodigde betrouwbaarheidsniveaus in relatie tot de 
risico’s. Dat is jammer, gelet op het inzicht dat er een goede kans is dat de externe 
experts samen met deskundigen van de Belastingdienst, BZK, EZ en V&J zo’n 
afwegingskader kunnen ontwikkelen. 
 
De uitbreiding van de handreiking met genoemde onderwerpen zou ook goed passen in 
de verdere ontwikkeling van het eID stelsel NL. De BD wil u dan ook verzoeken mee te 
werken aan de uitwerking van dat afwegingskader door budget beschikbaar te stellen 
voor de inhuur van de externe deskundigen. Naar schatting betreft dat ca. € 35.000.- 
inclusief BTW. Vanuit het project eID stelsel NL zal expertise worden ingebracht vanuit de 
Belastingdienst en de ministeries van BZK, EZ en V&J. Ter ondersteuning van dit verzoek 
wordt het het projectvoorstel voor het de uitbreiding bijgesloten. 
 
Graag hoor ik of u hiermee kunt instemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans-Rob de Reus 
Joop Kroon 
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