
 

 

 

 

 

Inleiding 

Op de agenda van het Nationaal Beraad staat het onderwerp eID. Dit onderwerp is geagendeerd 

vanwege het grote, overheidsbrede belang bij dit onderwerp. Het krachtenveld rondom eID is 

breed en er zijn vele (uiteenlopende) belangen. Het publiek-private karakter maakt dat ook het 

bedrijfsleven een bijzondere rol heeft bij eID, niet alleen als eindgebruiker, maar ook als 

leverancier. Mede daarom is VNO NCW ook voor deze bijeenkomst van het Nationaal Beraad 

uitgenodigd. Het bedrijfsleven heeft verschillende rollen en daarmee verschillende belangen bij 

eID. En alle partijen zenden eigen signalen uit over de (gewenste) koers en het tempo van eID.  

Doel van de bespreking in het Nationaal Beraad is tweeledig:  

1. zorgen dat er een gedeeld beeld ontstaat over de stand van zaken rondom eID; 

2. vanuit het gedeelde beeld aan de beleidsverantwoordelijken richting geven voor de sturing 

op het hele complex eID: stelsel Idensys, pilots, publieke middel, bankenpilot en 

doorontwikkeling DigiD. 

eID is opgenomen als prioriteit in het Digiprogramma 2015 en zal ook in het Digiprogramma 

2016/2017 een hoge prioriteit hebben.  

Presentatie 

Om het Nationaal Beraad te informeren over de stand van zaken en de voortgang rondom eID in 

het licht van de doelstelling in het Digiprogramma, zal door de gedelegeerd opdrachtgever een 

presentatie worden gegeven aan het Nationaal Beraad.  

Reflectie 

Nadat het Nationaal Beraad door de presentatie ‘op vlieghoogte’ is gebracht, zal een gesprek 

worden gevoerd worden over richting en sturing, onder voorzitterschap van de Digicommissaris. 

Dit gesprek dient als input voor de beleidsverantwoordelijken/opdrachtgevers (BZK en EZ) en voor 

de Digicommissaris als kader voor de gesprekken die hij in het kader van zijn opdracht voert met 

de leden van de Ministeriële Commissie.  

Aan de leden van het Nationaal Beraad wordt gevraagd om te reflecteren op de volgende 

constateringen: 

1. Het kabinet volgt een multimiddelenstrategie, wat inhoudt dat ingezet wordt op een stelsel van 

meerdere publieke en private middelen. Doel daarvan is om als overheid niet meer afhankelijk 

zijn van één authenticatiemiddel. Er worden daarvoor nu verschillende sporen (stelsel, publiek 

middel, bankenpilot, RDA methodiek) gevolgd, waarmee ervaring wordt opgedaan met 

verschillende technieken, aanbieders en concepten. Dit is, ten opzichte van andere landen, een 

unieke aanpak die ook tot complexiteit in krachtenveld en belangen leidt. De veelheid aan 

actoren en belangen vraagt om intensieve sturing en coördinatie.  

2. Om het voor burgers, bedrijven en overheidsorganisaties overzichtelijk en behapbaar te 

houden, gaan alle initiatieven in één stelsel functioneren. Dat ene stelsel is Idensys. De 

deadline daarvoor is 2017. Er is geen integraal plan van aanpak waarmee duidelijk wordt welke 

stappen wanneer zullen worden gezet, welke (tussen)resultaten wanneer beschikbaar komen 

om de deadline van 2017 te halen.  

3. Het is van groot belang dat in 2017 het publieke middel, met een hoog 

betrouwbaarheidsniveau (STORK-4), gereed is, als onderdeel van de multimiddelenstrategie. 

Ter bespreking:   

• Constateringen en hieraan te verbinden conclusies ten aanzien van eID 

 



 

 

Het is niet duidelijk hoe de projectkosten en de structurele kosten voor het publieke middel 

worden gedekt.    

4. Tot nu toe is ten aanzien van de I&A voorzieningen met name aanbodgedreven gewerkt; de 

wensen van beleidsmakers, behoeften van overheidsdienstverleners en politieke belangen 

hebben centraal gestaan bij het vormgeven en ontwikkelen ervan. Dit heeft gevolgen voor de 

samenhang en de gebruikersvriendelijkheid van de bestaande voorzieningen.  

5. De werking van het publiek-private stelsel (Idensys) en de verschillende publieke en private 

authenticatiemiddelen zal door middel van pilots worden beproefd. Middelen die (blijkens de 

evaluatie medio 2016) aan de behoefte van burgers en bedrijven voldoen, zullen worden 

geaccepteerd, tenzij het publieke belang zich daartegen verzet (veiligheid). 

6. Idensys is onderdeel van de GDI. Het is onwenselijk dat overheidsorganisaties eigen 

voorzieningen blijven aanbieden, die geen onderdeel zijn van het stelsel. Andersom geldt dat 

middelen die geaccepteerd zijn binnen het stelsel, door álle overheden geaccepteerd moeten 

worden.  

Conclusies 

Op basis van deze constateringen vraagt de Digicommissaris het Nationaal Beraad om de volgende 

conclusies te onderschrijven: 

a) Het politieke bewustzijn, commitment en sturing op het onderwerp eID moet worden vergroot;  

b) Er is behoefte aan een stevigere integrale projectsturing op het gehele complex eID, om de 

samenhang te vergroten en tot concrete (tussen)resultaten te komen richting realisatie in 

2017.  

c) Het afsprakenstelsel moet een levend en open stelsel zijn; 

d) Het realiseren van het publieke middel, inclusief het op korte termijn gezamenlijk oplossen van 

het financieringsvraagstuk, heeft prioriteit; 

e) Om te kunnen sturen op basis van concrete feiten en ervaringen, is het opdoen van concrete 

ervaringen middels de pilots cruciaal. Op basis van die ervaringen kan worden bijgestuurd; 

f) De focus op eindgebruikers (burgers en bedrijven) moet worden versterkt. Het snel aansluiten 

op beschikbare voorzieningen door overheidsdienstverleners en het vergroten van de 

gebruikersvriendelijkheid zijn daar onderdeel van.  

 


