
 

 

 

 

 

Geachte leden van het College Standaardisatie, 

Aanleiding 

Voor veilige digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven moeten overheden er op 

kunnen vertrouwen dat degene met wie zij zaken doen ook werkelijk de persoon is 

waarmee zaken wordt gedaan. Met uw instemming en met mandaat van het Forum 

Standaardisatie is deze nieuwe en actuele handreiking betrouwbaarheidsniveaus 

opgesteld, waarmee overheden worden geholpen bij het maken van een keuze voor de 

inzet van een bepaald authenticatiemiddel. Er is momenteel grote vraag naar de nieuwe 

handreiking. Daarom wordt u in dit geval gevraagd om elektronisch akkoord te geven 

met publicatie van de Handreiking en niet te wachten tot de Collegevergadering op 28 

november.    

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 
 

 publicatie van de nieuwe versie van de Handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus II (Authenticatie);  

 uw reactie uiterlijk 6 september toe te sturen aan het secretariaat van 

het Forum Standaardisatie (afzender van dit bericht). Zonder 

tegenbericht uwerzijds gaan wij er van uit dat u akkoord bent met 

publicatie.  

 

Toelichting 

Er zijn verschillende authenticatiemiddelen beschikbaar voor veilige digitale 

transacties/digitale diensten. De keuze voor een bepaald authenticatiemiddel hangt af 

van het type transactie/digitale dienst en de mogelijke risico’s daarbij. Om overheden bij 

dat keuzeproces te helpen, is in 2011 een eerste versie van de Handreiking 

Betrouwbaarheidsniveau’s ontwikkeld met instemming van College Standaardisatie. De 

Handreiking helpt overheidsdienstaanbieders om een risicoanalyse uit te voeren op hun 

elektronische diensten. Op basis daarvan kunnen overheidsdienstaanbieders het 

betrouwbaarheidsniveau van een authenticatiemiddel kiezen dat bij gebruik van een 

specifieke digitale dienst gebruikt kan worden door burgers en/of bedrijven. De eerste 

versie van de Handreiking is een groot succes. Dat blijkt uit de grote vraag naar de 

handreiking en vragen naar de volgende versie.  

 

Bij de vaststelling van die eerste versie in november 2011, hebt u gevraagd om in een 

volgende versie ook aandacht te besteden aan machtigingssituaties, applicatie-

applicatieverkeer, retourstromen, wilsuitingen en de elektronische handtekening. Later is 

daar ook eenmalig inloggen (Single Sign On, SSO) aan toegevoegd. De onderwerpen 

machtigingssituaties, applicatie-applicatieverkeer, retourstromen en SSO zijn in de 

nieuwste versie van de Handreiking uitgewerkt. Dit is het resultaat van een werkgroep in 

samenwerking met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ministeries, 

uitvoeringsdiensten en enkele bedrijven onder voorzitterschap van Cor Franke (o.a. lid 

van het Forum Standaardisatie). Met de programma’s eHerkenning en eID stelsel.NL is 

nauw samengewerkt.  

 

Voor wilsuitingen en een elektronische handtekening blijkt aanvullend onderzoek nodig te 

zijn. Dat onderzoek is gestart  en zal niet eerder dan in het najaar van 2013 gereed zijn.  

Nu al blijkt er grote behoefte te bestaan aan de nieuwe versie van de Handreiking. Het is 

een gemiste kans om de voorliggende versie van de Handreiking niet nu al uit te 

brengen. De onderdelen wilsuitingen en elektronische handtekening kunnen  worden 
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opgenomen in een volgende versie van de Handreiking, nadat het onderzoek is afgerond 

(eind 2013). 

 

Na uw instemming wordt de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus versie 2 op de 

website van het Forum Standaardisatie geplaatst. Daarnaast zal Handreiking in ieder 

geval ook bekend gemaakt worden via Twitter, het Platform Identity Management 

Nederland (ECP), de programma’s  eHerkenning en eID stelsel.NL en via Logius. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nico Westpalm van Hoorn 

Voorzitter Forum Standaardisatie 
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