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Het eID Stelsel maakt het 
mogelijk dat mensen altijd en 
veilig online zaken kunnen 
doen met de overheid en het 
bedrijfsleven 
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Aanleiding eID Stelsel 
 En ook: 

• Hoger betrouwbaarheids- 
niveau dan DigiD nu 

• Fall-back mocht een  
inlogvoorziening uitvallen 

• Verkleinen digitale sleutelbos 

• Ongewenste scheiding 
burger/ondernemer 
opheffen 

• Privacy en Security 
maatregelen 

• Het Europees kunnen 
erkennen van eID-middelen 
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Rank    

1  Republic of Korea   

2  Netherlands   

3  United Kingdom   

4  Denmark   

5  United States   

6  France   

7  Sweden     

8  Norway    

9  Finland   

10  Singapore  
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  Online transacties nu… 

Organisaties bepalen hoe de gebruiker zich 
identificeert 



  Online transacties nu… 

Gevolg:  
de gebruiker moet talloze 
usernames, wachtwoorden, 
etcetera onthouden! 



  Online transacties in de toekomst: 

De gebruiker 
bepaalt hoe hij zich 
identificeert bij 
organisaties die 
meedoen met eID 

eI

D 



Maarten krijgt 
van iedere 
organisatie  
een eigen 
authenticatie-
middel 

Dienstaanbieders 

Zo werkt het nu 

Voor iedere dienstaanbieder een 
eigen authenticatiemiddel 



Gebruikers 
Dienstaanbieders Ontkoppeling eID-middel 

en dienstaanbieder door 
standaardisatie 

eID Stelsel  

Maarten 

Ilse 

Zo werkt het eID Stelsel 



Technologie onafhankelijk 

Technologie gedreven 

Ontzorgen door 
standaardisatie 

Belang van standaardisatie 



Dienstaanbieders 

Standaardisatie bij eID Stelsel 

Breed en divers technologie aanbod 



Standaardisatie: maken van afspraken over de invulling van het authenticatie landschap, zodat het 
mogelijk wordt dat één authenticatiemiddel is te gebruiken in alle domeinen . 

 

Perspectief: 

- Integratie van de landschappen 

- Gebruiker krijgt eigen keuze in samenstelling digitale sleutelbos 

- Herbruikbaarheid van authenticatiemiddelen in meerdere domeinen is financieel aantrekkelijk 

- Beheer van authenticatiemiddelen niet meer door Dienstaanbieders zelf (hack gevoelig), maar 
bij gespecialiseerde bedrijven 

Visie op de ontwikkeling van het authenticatie landschap in Nederland 

Burger Landschap  Zakelijke Landschap Consumenten Landschap 

digitale sleutelbos 
digitale sleutelbos 

Ambitie = standaardisatie 



Perspectief vanuit de burger: 

 Huidige DigiD-populatie 11 mln. burgers beschikken over hoogwaardig authenticatiemiddel 

 Ook is fall-back dan geïmplementeerd, bijvoorbeeld door bezit van twee middelen (multi-
middelen strategie) 

 ZZP-er is ook gewoon burger, vaak niet te onderscheiden, verlagen administratieve last 

 Gebruiksgemak – Veilig – Privacy waarborgen 

  

Perspectief vanuit publieke dienstaanbieder: 

 Geen onderscheid in burger- en bedrijven domein 

 Standaardisatie van verkrijgen toegang, niet vastzitten aan één technologie, ondersteunt 
toekomstige technologieën 

 Meerdere niveaus van authenticatie is mogelijke, niet alles hoeft met niveau Hoog 

 Fraudebestrijding en opsporing mogelijk 

 

 

 

Doelen van het eID Stelsel (authenticatie) 



1. Standaard eID Stelsel ook van toepassing in 
‘consumenten domein’ 

2. Ontwerpen van de technische standaard 

3. Inrichten business model 

4. Privacy discussie 

5. Mogelijkheden fraudebestrijding en opsporing 

6. Wettelijke verankering en inrichten Toezicht 
 

Vraagstukken 



jan  
2014 

mei 
2014 

okt 
2014 

jul 
2015 

Ontwerp 1.0 Ontwerp 2.0 

 Proof of concept 
 Proof of technology 

Realisatie 
benodigde 
 ICT-voorzieningen 

Uitvoeren 
kleinschalige 
pilots 

Team 
Overheid 
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2. Ontwerpen van de technische standaard -> PPS 

eID Platform 



1. Standaard eID Stelsel ook van toepassing in 
‘consumenten domein’ 

2. Ontwerpen van de technische standaard 

3. Inrichten business model 

4. Privacy discussie 

5. Mogelijkheden fraudebestrijding en opsporing 

6. Wettelijke verankering en inrichten Toezicht 
 

Vraagstukken 



Werken aan het eID 
Stelsel 

Rollercoaster gevoel, 
maar soms wel wat  
scherpe kantjes. 



Gebruiker 

Machtiging 
Gebruiker is bevoegd 
voor Persoon A voor 
Dienst X 

Gewaarborgde 
attributen 

o is ouder dan 18 
o is jonger dan 12 
o BSN, BAR, UZI, ... 
o ... 

Authenticatie 
Wie is de gebruiker: 
PseudoID 

Ondertekenen 
transactie 

Wilsuiting en ondertekenen: 
 Echtheid 
 Integriteit 
 Onweerlegbaarheid 

Ondersteunt de gebruiker om 
aan te tonen dat hij bevoegd is 
voor de dienst 

De bouwstenen van het eID Stelsel 

Identiteitsverklaring 

Bevoegdheidsverklaring 

Attribuutverklaring 

Associatieverklaring 

standaard 
koppelvlak 

Dienstaanbieder 

Logt online in 


