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Naam voorziening  : 2.1 eHerkenning   

Cluster    : Identiteit en Authenticatie 

Opdrachtgever   : EZ 

Beheerder   : Dictu 

Korte omschrijving voorziening : Stelsel van identificatiemiddelen voor bedrijven 

Begroting/budget   : EZ 

 

 

 

eHerkenning 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1) Benodigd voor beheer & ex-

ploitatie 

3.970.000 0 0 0 0 

      

4) Totaal benodigd 3.970.000 0 0 0 0 

5) Beschikbaar uit reguliere be-

groting (aangegeven welke be-

grotingen) 

3.970.000     

6) Beschikbaar uit aanvullende 

post 

     

7 ) Totaal beschikbaar 3.970.000 0 0 0 0 

 

Eventuele aandachtspunten 

 

 

 

 

Opdracht is al 

verleend voor 

2015 

    

 

 

NB:   

 Posten 4 en 7 moeten aan elkaar gelijk zijn;   

 Onderbouwing van posten 1 t/m 3 in opdrachtovereenkomst :  ja/nee  

(getekende exemplaren opdrachtovereenkomst toevoegen, indien niet aanwezig inhoudelijke on-

derbouwing opnemen); 

 Maximaal 1 pagina per voorziening. 



 

 

Naam voorziening  : 2.2 DigiD (inclusief buitenland & Machtigen)   

Cluster    : Identificatie & Authenticatie 

Opdrachtgever   : BZK 

Beheerder   : Logius 

Korte omschrijving voorziening : DigiD is het standaard authenticatiemiddel van de burger voor de digitale 

    overheidsdienstverlening. 

Begroting/budget   : H7 / artikel 6 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1) Benodigd voor beheer & 

exploitatie 
23 25,5 27 29 31 

2) Benodigd voor 

doorontwikkeling 
6,5 6 7 7,5 8 

3) Benodigd voor volumegroei 3,3 3,9 6 7,5 9,4 

4) Totaal benodigd 32,8 35,4 40 44 48,4 

5) Beschikbaar uit reguliere 

begroting (aangegeven welke 

begrotingen) 

20,015 18,48 17,3 16,6 16,6 

6) Beschikbaar uit aanvullende 

post 
12,785 16,92 21,5 22,1 22,1 

7) Totaal beschikbaar 32,8 35,4 38,8 38,7 38,7 

 

8) Eventuele aandachtspunten 

 

 

 

 

  Korting nog 

niet 

ingeboekt 

bij 1 t/m 4. 

Maatregelen 

worden 

uitgewerkt. 

Korting nog 

niet 

ingeboekt 

bij 1 t/m 4. 

Maatregelen 

worden 

uitgewerkt. 

Korting nog 

niet 

ingeboekt 

bij 1 t/m 4. 

Maatregelen 

worden 

uitgewerkt. 

 

Toelichting op bestedingsplan DigiD en DigiD Machtigen 

 2015 2016 

DigiD Basis B&E 16.000.000 18.000.000 

DigiD Machtigen 4.000.000 4.500.000 

DigiD ICT-beveiligingsassessments 1.900.000 1.900.000 

DigiD Fraude 1.100.000 1.100.000 

 23.000.000 25.500.000 

   

DigiD Doorontwikkeling 4.000.000 4.000.000 

DigiD Machtigen Doorontwikkeling 2.500.000 2.000.000 

 6.500.000 6.000.000 

   

DigiD Groei niveau Midden B&E 3.300.000 3.900.000 

 3.300.000 3.900.000 

   

 32.800.000 35.400.000 

De reeksen voor B&E en Doorontwikkeling wijken af van tabel 1. In de eerste tabel zijn voor 

doorontwikkeling de bedragen van DigiD Machtigen (B&E + DO) gebruikt, in plaats van de twee 

reeksen voor doorontwikkeling.  



 

 

 

 

Toelichting benodigde aanvullende gelden 

 

Voor DigiD zijn opdrachtovereenkomsten opgesteld en getekend voor 2015 voor: Beheer en 

Exploitatie voor DigiD, DigiD Machtigen en Groei niveau midden (totaal €19,315 mln.); 

Fraudebestrijding (€1,1 mln.); DigiD Assessments (€1,37 mln). Deze opdrachtovereenkomsten zijn 

gebaseerd op ontoereikende budgetten en niet op de financiële prognoses. Hetzelfde geldt voor 

2016, de beschikbare gelden zijn ontoereikend voor de financiële prognoses. De aanvullende 

gelden worden daarom ingezet om voor bestaande activiteiten dit gat te dichten. Daarnaast wordt 

het geld ingezet voor doorontwikkeling. Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

Benodigd voor beheer & exploitatie 

 

De volumegroei is meegenomen onder beheer & exploitatie en voor de groei gaan we uit van de 

volgende cijfers; 

 
 Groei in authenticaties, 40% per jaar 

 Groei gebruik DigiD Midden, onvoorspelbaar, hangt af van afnemers, beleid en politiek. 

 Groei aantal afnemers DigiD Machtigen, ongeveer twee per jaar. 

 

Onder beheer en exploitatie verstaan we alles wat nodig is om de diensten DigiD en DigiD 

Machtigen te kunnen leveren. Naast het beheren en onderhouden van de applicaties van DigiD en 

DigiD Machtigen, en de bijbehorende infrastructuur, wordt ook ondersteuning aan afnemers en 

gebruikers geboden met behulp van een uitgebreid service apparaat. De dienstverlening met 

bijbehorende activiteiten staat beschreven in de opdrachtovereenkomst en naast het normale 

beheer en onderhoud  bestaat dit ook uit de volgende specifieke activiteiten; 

 
 Technische en juridische ondersteuning van burgers en afnemers. 

 Informatiebeveiliging, fraudebestrijding, toezicht en afhandeling ICT-Assessments. 

 Veilige bezorging in risicogebieden, ondersteuning van balieuitgifte. 

 Organisatie van Afnemersoverleg en Operationeel Overleg. 

 Onderzoeken, Onderhoudsreleases.  Anti-Fraude- en Informatiebeveiligingsreleases, SICC 

werkzaamheden. 

 

Naast de normale beheeractiviteiten hebben we bij DigiD in 2015 ook te maken met; 

Migratie/encryptie infra en maatregelen m.b.t. ADR aanbevelingen. 

Voor 2016 staat bij DigiD de transitie van het Applicatiebeheer op de planning en hebben we te 

maken met dubbel beheer voor de infra van DigiD vanwege de migratie van de hosting. 

Bij DigiD Machtigen worden in 2015 en 2016 extra activiteiten ontplooid i.v.m. maatregelen 

vanwege aangescherpte normenkaders en voor encryptie. 

 

Benodigd voor doorontwikkeling 

Voor DigiD staan in 2015 o.a. de volgende doorontwikkelprojecten gepland; Pilot Alternatief SMS, 

ontwikkeling van Apps en eerste fase intrekken na overlijden. 

Voor DigiD Machtigen zijn in 2015 o.a. de volgende projecten benoemd; gebruikersvriendelijkheid, 

en vertegenwoordiging na overlijden. 

 

Voor DigiD zal de doorontwikkeling in 2016 vooral in het teken van staan van een brede uitrol van 

een sterk middel en het aanhaken bij het eID stelsel. 



 

 

Voor DigiD Machtigen zal bij de doorontwikkeling in 2016 de focus liggen op hoge betrouwbaarheid 

van Machtigen, bewindvoering en informatiebeveiliging. 

  

 



 

 

Naam voorziening  : 2.3 eID   

Cluster    : Identificatie & Authenticatie 

Opdrachtgever   : BZK/EZ 

Beheerder   : Logius / RvIG / ICTU 

Korte omschrijving voorziening : het eID Stelsel is een standaard voor identificatie en authenticatie voor 

   publieke en private dienstverlening. Door middel van een publiek eID- 

   middel, dat toetreedt tot het stelsel, kunnen burgers inloggen bij  

   overheidsdiensten. 

Begroting/budget   : H7 / Artikel 6 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1) Benodigd voor beheer & 

exploitatie 
4,4 7,7 8,2 8,2 8,2 

2) Benodigd voor 

doorontwikkeling 
8,3 5,3 2 2 2 

3) Benodigd voor volumegroei      

4) Totaal benodigd 12,7 13 10,2 10,2 10,2 

5) Beschikbaar uit reguliere 

begroting (aangegeven welke 

begrotingen) 

0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

6) Beschikbaar uit aanvullende 

post 
12,2 11,5 8,7 8,7 8,7 

7) Totaal beschikbaar 12,7 13 10,2 10,2 10,2 

 

8) Eventuele aandachtspunten 

 

 

 

 

     

 

Toelichting op bestedingsplan eID 

 

eID - Stelsel 

De stip op de horizon voor het eID Stelsel in 2017 is de realisatie van één standaard voor 

authenticatie en autorisatie voor publieke en private dienstverlening. Burgers, consumenten en 

ondernemers kunnen dan kiezen met welk inlogmiddel ze bij een organisatie inloggen. Organisaties 

krijgen optimale zekerheid over de identiteit van degene met wie ze zaken doen en kunnen 

daardoor meer diensten digitaal aanbieden. 

 

In 2015 wordt een belangrijke stap en zal het eID Stelsel letterlijk vorm krijgen en zichtbaar 

worden in de vorm van het Introductieplateau eID.  

 

Benodigd voor beheer & exploitatie 

Onder beheer en exploitatie verstaan we alle activiteiten die nodig zijn om het eID Stelsel te 

kunnen beheren en te onderhouden. In 2015 speelt dit in mindere mate omdat het stelsel in het 

vierde kwartaal wordt opgeleverd. Wel moeten er voordat het stelsel in beheer kan worden 

genomen allerlei activiteiten worden ontplooid waaronder het kwalitatief beoordelen van Rfc’s. De 

RfC’s worden na goedkeuring in beheer genomen zodat vervolgens het eID Stelsel daadwerkelijk 

tot stand kan komen. Ook het BSN-koppelregister zal in 2015 worden gerealiseerd en in beheer 

worden genomen. 



 

 

In 2016 zal het gehele jaar in het teken staan van het beheer van het eID Stelsel en het beheer 

van het BSN-koppelregister. 

 

Benodigd voor doorontwikkeling 

De (door)ontwikkeling wordt bij eID gesplitst in ontwikkeling (2015) en doorontwikkeling (2015 

e.v.). In 2015 moet het eID Stelsel vorm krijgen en wordt de eerste release van het eID Stelsel 

“het Introductieplateau eID” gerealiseerd. 

Daarnaast wordt, parallel aan de realisatie van het Introductieplateau eID, de doorontwikkeling van 

het eID Stelsel voorbereid, waarin onder andere de uitkomsten van pilots worden meegenomen. 

 De uitkomsten van een dialoog over privacy, informatiebeveiliging en fraudebestrijding. .  

 

In de bijlage is het jaarplan eID bijgevoegd. Hierin is de begroting vastgesteld en nader 

uitgesplitst. Ten aanzien van het koppelregister is de impactanalyse toegevoegd. 

 

Publiek Middel 

Het project Publieke eID-middelen is ingericht om uitvoering te geven aan het Kabinetsbesluit van 

5 december 2014. Daarin is bepaald, dat door middel van pilots wordt ingezet op het realiseren 

van een publiek eID-middel op de Nederlandse identiteitskaart, het rijbewijs, het 

vreemdelingdocument en de geprivilegieerdenpas. Het doel is dat, bij positieve uitkomst van de 

pilots, per medio 2017 de uitrol van het publieke eID-middel kan starten. Voor de pilots is een 

deelproject in het leven geroepen. 

Het deelproject Pilots Publieke eID-middelen bereidt de start van de kleinschalige pilots, per 1 

december 2015,  met de Nederlandse Identiteitskaart en het rijbewijs voor. 

 

 Publieke Authenticatiedienst – aanpassing DigiD 

Om het mogelijk te maken dat gebruikers met een publiek eID-middel inloggen bij 

overheidsdiensten moet een zgn. authenticatiedienst beschikbaar zijn. Gebleken is dat de huidige 

authenticatiedienst DigiD hiervoor geschikt te maken is. 

Logius krijgt de opdracht om het ontwerp, de realisatie en de implementatie van de aanpassing van 

de huidige authenticatiedienst DigiD ten behoeve van de pilots met het publieke eID-middel voor te 

bereiden.  

 

Onderbouwing wordt nader toegelicht in bijgevoegd memo. Aan de hand van de huidige 

impactanalyse kan deze bepaald worden. Hier wordt op dit moment aan gewerkt aangezien deze 

aanpassing een voorwaarde is voor het tijdig slagen van de pilots.  

 

 Pilots Publieke eID-middelen 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de pilots wordt een opdracht gegeven aan ICTU 

om een pilotteam in te richten, dat bestaat uit een kwartiermaker/projectmanager voor 

coördinatie, pilotsmanager voor de realisatie, een architect voor Quality & Assurance, een 

testmanager, een medewerker voor de evaluaties en een ondersteuner.  

De kosten voor dit onderdeel zijn verdeeld over twee jaar. 

 

2015 

Activiteiten: 

Projectteam (31 werkweken, gem uurtarief 115 uur, 124 uur per week) = 450K  

Materieel: 50 K voor ondersteuning kosten van Pilotorganisaties. 

 

2016 

Activiteiten: 



 

 

Projectteam (24 werkweken, gem. uurtarief 115 uur, 124 uur per week) = 350 K  

Materieel: 150 K voor ondersteuning kosten van Pilotorganisaties. 

 

Eventuele aandachtspunten 

Opgemerkt moet worden dat in dit bestedingsplan ook het beheer van eHerkenning is opgenomen 

als onderdeel van het beheer van het eID Stelsel. 

 

eID Claim 2015 2016 Structureel 

Vanaf 2017 

Ministerie 

indicatief 
Toelichting 

Zie ook totaal 

kostenoverzicht 

TZT 

Programma eID 8,3 5,3 - BZK (evt EZ, 

of gedeeld) 

Ontwikkeling stelsel 

incl koppelregister 

- 

Stelsel eID beheer 1 4 5 EZ 2015: aanvullend op 

eHerkenning 

2016: pilotfase 

2017 structureel 

5 

Stelsel eID 

Doorontwikkeling 

- - 1 EZ 2015 en 2016 via 

programma eID 

1 

Koppelregister 

beheer 

0,4 1,5 1,5 BZK Vanaf begin pilotfase 1,5 

Koppelregister 

Doorontwikkeling 

- - 1 BZK 2015 en 2016 via 

programma eID 
1 

  

Toezicht 0,5 1 1 EZ Vanaf begin pilotfase 1 

Priv. AD ivm gebruik 

priv middelen 

PM PM PM FINAN 

fonds 

Doorbelasten burgers 

* of evt 

dienstaanbieders 

PM 

Pub. Middel 

ontwikkeling 

PM PM PM BZK Ontwikkeling en 

doorontwikkeling 

- 

Pub Middel 

pilots 

0,5 0,5 - BZK Kleinschalige uitgifte 

pilots 

- 

Pub middel 

productie/uitgifte 

- - PM BZK Productie en uitgifte 

burgers * 

PM 

Pub. AD 

Aanpassing DigiD 

2   - BZK Aanpassing publieke 

authenticatie-dienst 
  

- 

  

Pub AD 

Beheer 

  

  0,7 O,7 BZK Beheer; aanvullend op 

huidig budget 8,5 

beheer AD DigiD; 

PM 

TOTAAL BRUTO 12,7 13 10,2     PM 

 


