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1 Managementsamenvatting 

Inleiding 

 

Voor u ligt het advies na openbare consultatie ten aanzien van de voorziening 

eHerkenning in het kader van de toetsingsprocedure voor erkende voorzieningen. 

In deze samenvatting vindt u een verkorte weergave van het advies van de 

expertgroep en van de begeleidende partij. 

 

In het hoofddocument vindt u, naast een toelichting op de procedure en een 

beschrijving van de voorziening  in hoofdstuk 2, het volledige advies van de 

expertgroep in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de toetsing van de begeleidende 

partij opgenomen. 

 

De informatie en standpunten die zijn aangeleverd via de openbare consultatie 

zijn opgenomen in een apart document (20140704 Openbare Consultatie_ 

eHerkenning_v1.0). 

 
 

Business Case 

(kwalitatieve evaluatie van baten, kosten en risico’s) 

EHerkenning draagt bij aan interoperabiliteit en aan het faciliteren van 

elektronisch verkeer. De financiële business case voor de overheid wordt sterker 

naarmate het aantal dienstverleners en het aantal diensten dat elektronisch wordt 

aangeboden toeneemt. 

Voor afnemers levert eHerkenning gebruiksgemak op, en bij toenemende 

elektronische dienstverlening eveneens efficiency winst. 

Per saldo zal hergebruik van eHerkenning leiden tot efficiencywinst door 

standaardisatie, en door vermindering van uitvoeringskosten als gevolg van 

digitalisering. 

Het is aannemelijk dat bij verregaande digitalisering op macro niveau gezien de 

besparing hoger zal zijn dan de kosten die nu worden gemaakt voor eHerkenning. 

EHerkenning is aantoonbaar werkend en kent weinig substantiële risico’s, wel 

enkele aandachtspunten waarvoor remedies eenvoudig kunnen worden 

geïmplementeerd. Het betreft m.n. kwesties die betrekking hebben op de 

effectiviteit van de gekozen marktsturing. Het gaat om technische en 

organisatorische control, en om de realisatie van de business case. 

 

 

Plaatsing op overweeglijst 

 

Werkingsgebied en Toepassingsgebied 

 

Het toepassingsgebied van eHerkenning betreft het bieden van een beveiligde 

toegang tot elektronische diensten. Sinds 2014 zijn het gebruik van 

ketenmachtigingen en single sign on als functionaliteiten toegevoegd.  

 

Qua werkingsgebied geldt dat gebruikers zowel publieke als private organisaties 

kunnen zijn die elektronische diensten aanbieden. 
 
Het aantal organisaties dat is aangesloten op de productieomgeving van 

eHerkenning is groter dan het aantal organisaties dat diensten aanbiedt.  
Op de productieomgeving zijn 87 organisaties aangesloten.  Er zijn 43 
organisaties die thans daadwerkelijk diensten aanbieden. Groei van eHerkenning 

is mogelijk onder zowel publieke als private dienstverleners. 
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Groei van eHerkenning is mogelijk onder zowel publieke als private 

dienstverleners. 

 

 

Advies begeleidende partij 

 

De begeleidende partij geeft positief advies inzake opname van de voorziening op 

de overweeglijst. 

 

Een positief adoptieadvies vergroot de kans op hergebruik waardoor baten- en 

kostenkant van de business case op macro niveau (dat wil zeggen voor de 

overheid als geheel) worden geschraagd. Meer gebruik levert immers op macro 

niveau bezien meer baten en meer besparing op. 

 

 

Advies expertgroep 

 

Er is een meerderheid, maar geen volledige consensus binnen de expertgroep (7 

leden) voor een positief advies voor plaatsing op de overweeglijst. 

 

Met uitzondering van één expert onderschrijven alle experts nut en noodzaak van 

de voorziening. Zij zijn het eens over: 

- Het werkingsgebied van de voorziening, met dien verstande dat 

authenticatie tussen consumenten onderling (C2C) daarvan dient 

te worden uitgesloten. 

- De informatie die is aangedragen door de begeleidende partij over 

business case en risico’s. 

- De noodzaak om met het oog op de bevordering van adoptie van 

de voorziening duidelijkheid te scheppen over inhoud en tempo 

(fasering) van de invoering van eID. De bestaande onduidelijkheid 

maakt dat potentiële gebruikers afwachtend zijn. 

 

Twee van deze experts zijn van mening dat additionele maatregelen moeten 

worden genomen om tot een positief advies te komen. Het betreft: 

- Daadwerkelijk aanbieden van RSIN functionaliteit door een 

marktpartij / deelnemer; 

- Het bieden van inzage in logging met het oog op een sluitende 

audit trail;  
 

Reflectie begeleidende partij 

 

De punten die door de verschillende partijen in de expertgroep en de openbare 

consultatie zijn aangedragen zijn naar het oordeel van de begeleidende partij niet 

van zodanige aard dat ze betrouwbaar gebruik van de voorziening in de weg 

staan. Dit is een gevolg van de aard van de punten als zodanig. Het blijkt ook uit 

het gegeven dat de bezwaarpunten met name zijn aangedragen door partijen die 

de voorziening al gebruiken en in enkele gevallen uitbreiding (inderdaad letterlijk)  

‘overwegen’. Daarbij geldt ook dat afstemming tussen vraag en aanbod bij een 

voorziening die voorziet in authenticatie- in combinatie met uitwisseling van 

informatie - een dynamisch proces is, en dat de omstandigheid dat tussen deze 

beide in de tijd gezien regelmatig enige frictie optreedt, zich bij iedere voorziening 

of combinatie van voorzieningen zal voordoen. 

De inbreng van de expertgroep leidt niet tot wijziging van het advies van de 

begeleidende partij, maar als aanvulling op de aandachtspunten.  

 



 

6 

 

Wel is het zo dat partijen die gebruik overwegen zich daadwerkelijk dienen te 

verdiepen in de aandachtspunten en aanbevelingen, die zijn opgenomen in de 

adviezen van de expertgroep en de begeleidende partij. 

 

Op deze wijze is een situationele toepassing mogelijk, die aansluit bij de eisen 

van de betreffende organisatie en casus.  

 

Aanbevelingen aan de opdrachtgever/ beheerder 

 

Als uitvloeisel van gesignaleerde risico’s zijn aan de opdrachtgever/ beheerder 

aanbevelingen gedaan t.a.v. op de volgende gebieden: 

 
- Governance; 

- Standaardisatie; 

- Functionaliteit; 

- Financiering; 

- Maatregelen ter bevordering van hergebruik. 

Een gedetailleerde beschrijving hiervan is opgenomen in paragraaf 3.2 



 

7 

 

2 Doelstelling advies  

2.1 Achtergrond 

 

2.1.1 De rol van Forum en College Standaardisatie 

 

Om interoperabiliteit tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen 

overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling te 

bevorderen zijn in 2006 het College en Forum Standaardisatie opgericht.  

 

Interoperabiliteit staat in dit verband voor het vermogen om op elektronische 

wijze gegevens uit te wisselen. 

 

College en Forum ontwikkelen zelf geen voorzieningen voor het bevorderen van 

interoperabiliteit, maar kunnen wel bestaande instrumenten binnen de (semi-) 

publieke sector een status geven die is gericht op het bevorderen van breed 

gebruik door middel van opname op een Overweeglijst.  

 

De digitale implementatieagenda (november 2011) van het Ministerie van EZ 

bestendigt de rol van Forum en College ook voor de toekomst. De agenda 

benoemt in de paragraaf “Efficiënter werken door standaardisatie van het 

berichtenverkeer” als actie voor de periode 2012 – 2015:  

 

“Continueren College en Forum Standaardisatie met een verbreed en verdiept 

takenpakket door aandacht voor ketenstandaardisatie, semantische 

standaardisatie, internationale afstemming en 

overheidsbrede adoptie van open standaarden en basisvoorzieningen.” 

 

Uit deze formulering blijkt dat zogenoemde voorzieningen behoren tot die 

instrumenten die vallen binnen het aandachtsgebied van College en Forum. 

 

Een voorziening in deze context is een bouwsteen voor de elektronische overheid, 

die bijdraagt aan dienstverlening aan burgers, bedrijven of medeoverheden. Het 

is een samenstel van bijvoorbeeld informatie, organisatie en/of koppelvlak, en 

bevat in ieder geval een elektronische (geautomatiseerde) component. 

 

In November 2012 heeft het College bepaald dat een tweetraps-aanpak voor het 

erkennen van voorzieningen moet worden uitgewerkt, met als eerste stap een 

kwaliteitstoets die kan leiden tot plaatsing op een ‘overweeglijst’. In juni heeft het 

College ingestemd met de procedure en is een aantal suggesties gedaan voor 

kandidaat-voorzieningen. Te toetsen voorzieningen dienen in het grotere 

bouwwerk van de e-Overheid te passen. met andere woorden: samenhang van 

voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt. Ook zal maximaal gebruik 

gemaakt worden van kennis, werkwijzen en middelen uit eerdere of lopende 

trajecten bijvoorbeeld bij het Rijk of voor gemeenten.  

Dat betekent dat Collegeleden zichzelf binden om de voorziening te gaan 

gebruiken binnen de eigen organisatie en dat zij tegelijkertijd ook andere partijen 

oproepen om de voorziening te gaan gebruiken. 

 

De doelgroep van de lijst is de gehele (semi-)publieke sector. Deze omvat naast 

de rijksdiensten, uitvoeringsorganisaties, provincies, waterschappen en 

gemeenten ook instellingen in de sectoren onderwijs, zorg en sociale zekerheid. 
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Met de plaatsing op de lijst ontstaat voor (semi-)overheidsorganisaties een 

incentive om conform de lijst in te kopen. 

 

Iedereen kan een voorziening aanmelden voor plaatsing op de lijst. De 

voorziening doorloopt dan een toetsingsprocedure waarbij wordt bekeken of de 

voorziening voor opname op de lijst in aanmerking komt. 

 

2.1.2 Definitie van een voorziening 

 

Een voorziening in deze context is een bouwsteen voor de elektronische overheid, 

die bijdraagt aan dienstverlening aan burgers, bedrijven of medeoverheden. Het 

is een samenstel van bijvoorbeeld informatie, organisatie en/of koppelvlak, en 

bevat in ieder geval een elektronische (geautomatiseerde) component. 

 

De procedure voor de erkenning van voorzieningen geldt voor de (semi) publieke 

sector. 

 

2.1.3 De toetsingsprocedure 

 

Het besluit om een voorziening op de Overweeglijst te plaatsen is altijd gekoppeld 

aan een specificatie van het bereik  van dat regime voor die specifieke 

voorziening. Dit bereik wordt bepaald door: 

 

- Het werkingsgebied van de voorziening die ter beoordeling voorligt.  

Dit is het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin 

de voorziening wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, 

provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen. 

- Het toepassingsgebied van de voorziening die ter beoordeling voorligt.  

Dit is de omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening. 

 

Het College Standaardisatie spreekt zich uit over de voorzieningen die op de lijst 

zullen worden opgenomen op basis van een beoordeling van de voorziening. 

 

In het kader van het streven van Forum en College naar interoperabiliteit zijn de 

gebruikte criteria als volgt. 

 

De voorziening komt in aanmerking voor toetsing indien: 

- Er sprake is van een overheidsvoorziening die dienstig is aan doelen van 

e-overheid (verbeteren dienstverlening, verbeteren interne efficiency); 

- De voorziening is gepositioneerd voor algemeen gebruik: 

o Ze biedt generieke functionaliteit; 

o Er is een bovenop bestaande gebruikers een kring van potentiële 

gebruikers; 

- De voorziening niet reeds wettelijk verplicht is; 

- Er geen omstandigheden zijn (bijvoorbeeld technisch of juridisch) die 

blokkerend zijn voor in gebruik name door nieuwe gebruikers. 

 

De voorziening komt in aanmerking voor plaatsing op de overweeglijst  indien 

wordt voldaan aan (sub)criteria zoals opgenomen in de verschillende toetsen die 

ook zijn opgenomen in dit document (ontvankelijkheid, kwaliteit, conceptueel). 
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2.2 Proces 

 

De voorziening eHerkenning is aangemeld voor toetsing ten behoeve van de lijst 

met erkende voorzieningen. Bij de  toetsing en advisering wordt het Bureau 

Forum Standaardisatie  ondersteund door een (externe) begeleidende partij (op 

dit moment CGI).  

 

Het toetsingsproces van de voorziening kent als stappen: 

 

 Intake en eerste toetsing aan criteria; 

 Uitvoering van een toets door een onafhankelijke partij; 

 Het opstellen van een advies door een expertgroep;  

 De openbare consultatie van het concept advies; 

 De daarop volgende advisering door het Forum en besluitvorming door 

het College. 

 

Na het doorlopen van de openbare consultatie, wordt aan het Forum en College 

Standaardisatie een duidelijk advies opgeleverd (wel/niet opnemen op de lijst) op 

basis van het expertadvies en op basis van de reacties die worden ontvangen uit 

de openbare consultatie, en wel voorzien van overwegingen. De input uit de 

openbare consultatie wordt hierin meegenomen. Een gericht advies om de adoptie 

van de voorziening te bevorderen maakt hier deel van uit.  

 

 

2.3 Toetsing 

 

Voor het opstellen van dit advies zijn de volgende stappen doorlopen. 

 

In de eerste plaats is een intake uitgevoerd, waarbij is beoordeeld of de 

voorziening voor toetsing in aanmerking komt (zie paragraaf 2.1.3) 

 

In het kader van de intake is voorts een zelftoets uitgevoerd door de beheerder. 

Dit is gedaan op basis van twee toetsen 

 

 Een kwaliteitstoets. Deze toets betreft de intrinsieke kwaliteit van de 

voorziening, en raakt aan aspecten als robuustheid, schaalbaarheid, 

en beheer. 

 Een conceptuele toets. Deze toets heeft betrekking op de 

bruikbaarheid van de voorziening ook in andere domeinen dan het 

domein waarvoor ze is ontwikkeld. 

 

Dezelfde toetsen zijn vervolgens ook uitgevoerd door de begeleidende partij. De 

resultaten van deze toetsen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 

 

 

De beide toetsen monden uit in een business case voor breed gebruik van de 

voorziening. Deze business case omvat een duiding van de baten van breed 

gebruik, een kwalitatieve duiding van de kostenvoordelen die op macro niveau 

door hergebruik kunnen worden verwacht, en een duiding van mogelijke risico’s 

en aandachtspunten die bij hergebruik in acht moeten worden genomen.  

 

Bij wijze van evaluatie is door de begeleider een voorstel geformuleerd voor: 



 

10 

 

 Plaatsing van de voorziening op de Overweeglijst voor een specifiek 

toepassings- en werkingsgebied; 

 Door Forum en College te nemen maatregelen om hergebruik te 

bevorderen; 

 Door de beherder te nemen maatregelen om hergebruik te 

bevorderen. 

 

Een  versie 099 van dit stuk is voorgelegd aan Logius/eHerkenning ter toetsing op 

fouten en omissies. 

 

Op basis van de beschikbare informatie zijn de bevindingen in het algemeen en 

de geïdentificeerde knelpunten in het bijzonder geagendeerd in de expertgroep. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn ook het toepassings- en werkingsgebied besproken. 

 

 

 

2.4 Samenstelling expertgroep 

 

Voor de expertgroep worden personen uitgenodigd die vanuit hun persoonlijke 

expertise of werkzaamheden bij een bepaalde organisatie direct of indirect belang 

hebben bij de voorziening. Daarnaast is een onafhankelijke voorzitter aangesteld 

om de expertgroep te leiden. 

 

De rol van voorzitter van de expertgroep is vervuld door R.Tomeij. De 

expertgroep is in opdracht van Forum Standaardisatie begeleid door de heren E. 

Mulder en M.H.A. van Kooten van CGI.  

Toelichting op de voorziening namens de beheerder is tijdens de bijeenkomsten 

verzorgd door H. van Dam, M. Pasman en P. v.d. Enden.  Bij de expertsessies 

neemt J. Gresnigt van Bureau Forum Standaardisatie plaats als toehoorder.  

 

Bij de bijeenkomst waren aanwezig: 

- E. Nijenhuis (UWV); 

- R. Weemhoff (IBM); 

- J. Stellingwerf (IND); 

- J. de Reuver (KING); 

- M. Stigter (gemeente Den Haag); 

- B. Keuning (Justid, Ministerie van Veiligheid en Jusititie); 

- P. Sevat (Ministerie van Economische zaken). 

 

 

2.5 Vervolg 

 

Het advies van de expertgroep is ten behoeve van een publieke consultatie 

openbaar gemaakt door het Bureau Forum Standaardisatie.  

 

Alle belanghebbenden konden gedurende de consultatieperiode van 4 weken op 

dit expertadvies reactie geven.  

 

De punten in de reacties uit de consultatie die een advies aan het College 

voorstellen dat afwijkt van het advies van de expertgroep betreffen geen zaken 

die nog niet door de expertgroep zijn bediscussieerd. Een nieuwe bijeenkomst van 

de expertgroep is in dat licht bezien niet noodzakelijk geweest voor een 
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zorgvuldige procedure. De punten worden via een apart document (20140704 

Openbare Consultatie_eHerkenning_v1.0) aan het College voorgelegd. 

 

De toelichting van UWV t.a.v. RSIN en de toelichting van Justid t.a.v. Logging zijn 

door de begeleidende partij gebruikt voor een aanscherping van haar advies op 

deze punten. 

 

Het Forum Standaardisatie dient op basis van het advies en op basis van 

relevante inzichten uit de openbare consultatie een advies aan het College 

Standaardisatie opstellen. Het College Standaardisatie bepaalt uiteindelijk op 

basis van het advies van het Forum of de voorziening op de  Overweeglijst komt.  

 

2.6 Toelichting  op de voorziening 
 

 

2.6.1 Functionaliteit 

 

 

Het toepassingsgebied van eHerkenning betreft het bieden van een beveiligde 

toegang tot elektronische diensten. Sinds 2014 zijn het gebruik van 

ketenmachtigingen en single sign on als functionaliteiten toegevoegd. Met behulp 

van ketenmachtigingen kunnen afnemers van diensten intermediaire organisaties 

machtigen. Zo kan een directeur bijvoorbeeld een accountantsbureau machtigen, 

waarna dit bureau vervolgens weer een eigen medewerker machtigt. Single Sign 

On betekent dat een gebruiker die eenmaal is ingelogd met eHerkenning bij een 

website van een andere dienstverlener niet nogmaals behoeft in te loggen zolang 

de eerste sessie actief is. 

 

Door gebruik te maken van eHerkenning voorkomen de dienstverleners dat zij het 

gebruik van allerlei verschillende middelen moeten ondersteunen. Zij krijgen 

daarentegen te maken met een gestandaardiseerd koppelvlak. Dit koppelvlak 

beschrijft (functioneel gezien) de identiteit van afnemer van een dienst, het 

betrouwbaarheidsniveau van het authenticatiemiddel dat wordt gebruikt en het 

pseudoniem van deze persoon. Hierdoor kan een dienstverlener verschillende 

soorten authenticatiemiddelen accepteren, al dan niet in combinatie met een 

machtiging.  

 

Een dienstaanbieder kan zich concentreren op de vraag welk 

betrouwbaarheidsniveau nodig is voor de digitale dienst die wordt aangeboden. 

Als het betrouwbaarheidsniveau is vastgesteld, staat niets afname van de dienst 

meer in de weg.  

 

De afnemer kiest zelf zijn authenticatiemiddel en het daaraan gerelateerde 

betrouwbaarheidsniveau. Daarmee maakt hij impliciet een keuze voor de diensten 

die hij wel en de diensten die hij niet kan afnemen (omdat het 

betrouwbaarheidsniveau van het door hem gekozen middel te laag is voor een 

bepaalde dienst. 

 

 

Het afsprakenstelsel werkt met een viertal duidelijk omschreven rollen (zie figuur 

1): 

- Middelenuitgevers; 

- Authenticatiediensten; 

- Machtigingenregisters; 

- Herkenningsmakelaars. 
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De middelenuitgevers zijn marktpartijen die de authenticatiemiddelen uitgeven. 

Bij middelen gaat het om naam/wachtwoord-combinaties, tokens, passen, 

elektronische certificaten, en dergelijke. 

 

Authenticatiediensten controleren of de gebruiker van een middel daadwerkelijk is 

wie hij zegt dat hij is, door bijvoorbeeld de combinatie gebruikersnaam en 

wachtwoord te controleren of de PIN-code die de houder van het middel gebruikt 

bij activering van een certificaat te toetsen. 

 

De rollen van Middelenuitgever en Authenticatiedienst zijn gescheiden om het zo 

mogelijk te maken dat middelen die uitgegeven zijn buiten het 

eHerkenningsstelsel (denk bijvoorbeeld aan bankmiddelen) kunnen worden 

hergebruikt binnen het stelsel.  

 

De authenticatiedienst is dan de dienst die deze middelen "toegankelijk" maakt 

voor gebruik in het stelsel en waarlangs de daarbij geldende (juridische) 

voorwaarden verankerd worden. 

 

Machtigingenregisters leggen de bevoegdheden vast die verbonden zijn aan de 

uitgereikte 

authenticatiemiddelen. Het beheer van de machtigingen van een onderneming 

gebeurt in eerste instantie door de bevoegd vertegenwoordiger van die 

onderneming. Die kan anderen machtigen om dit beheer te voeren. 

 

Machtigingen en autorisaties worden separaat van de Authenticatiemiddelen 

vastgelegd. Dat geldt ook voor andere gegevens (attributen) over de partijen die 

middelen aanschaffen. 

 

Herkenningsmakelaars vormen een noodzakelijke (technische) rol in het stelsel 

die het mogelijk maken dat de dienstverleners één aanspreekpunt hebben, terwijl 

er toch meerdere middelenuitgevers, authenticatiediensten en 

machtigingenregisters naast elkaar kunnen bestaan. 

 

De herkenningsmakelaar is daarmee de partij die de communicatie tussen het 

stelsel en de dienstaanbieder verzorgt en de complexiteit van het stelsel 

reduceert. 

 

Zowel eindgebruikers (bedrijven) als aanbieders hebben dus één relatie met 

deelnemers in het stelsel. Deze relaties liggen contractueel vast, zodat formele 

helderheid bestaat over wederzijdse rechten en verplichtingen. 

 

 

 
 

Figuur 1: rollen in het stelsel 
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2.6.2 Gebruikers 

 

In het begrippenkader van het stelsel eHerkenning is de term gebruikers 

gereserveerd voor de afnemers van diensten van de overheid. Organisaties die 

hun diensten aanbieden met behulp van eHerkenning worden aangeduid als 

dienstverleners.  

In het begrippenkader van de procedure voorzieningen wordt met gebruiker de 

organisatie die de voorziening gebruikt bedoeld. De gebruikers van de voorziening 

in termen van de procedure zijn dus de actoren die binnen eHerkenning als 

dienstverlener worden aangeduid.  

 

Het oorspronkelijke doel van eHerkenning is om ondernemers via één oplossing, 

en op eenduidige wijze, toegang te bieden tot elektronische overheidsdiensten.  

 

Het publiek belang van eHerkenning bestaat eruit dat de diensten elektronische 

authenticatie en machtigen van bedrijven veilig, continu en tegen redelijke prijzen 

beschikbaar zijn ten behoeve van betrouwbare elektronische communicatie met 

de overheid en in het handelsverkeer (zie instellingebesluit,   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-13382.html). 

 

Het oorspronkelijke werkingsgebied, de relatie overheid-bedrijven (B2G) is 

inmiddels uitgebreid met toepassingsmogelijkheden in de relatie tussen bedrijven 

(B2B), tussen overheden (G2G), tussen bedrijven en consumenten (B2C), en 

tussen consumenten onderling (C2C). 

 

Dat betekent dus dat dienstverleners (gebruikers) zowel publieke als private 

organisaties kunnen zijn die elektronische diensten aanbieden. 

 

 

Bestaande gebruikers 

 

 
Het aantal organisaties dat is aangesloten op de productieomgeving van 
eHerkenning is groter dan het aantal organisaties dat diensten aanbiedt. 
 

Op de productieomgeving zijn aangesloten: 62 Gemeenten, 5 Provincies, 5 
uitvoeringsorganisaties (“Manifestpartijen”), 2 Departementen, 9 Overige 
overheidsorganisaties, en 4 private organisaties. 

 

Een overzicht van organisaties die daadwerkelijk diensten aanbieden is te vinden 

op https://www.eherkenning.nl/overheden/eherkenningsmiddel-kopen/stap-1-

welke-dienst-neemt-u-af/ 

 

Het betreft 14 overheidsorganisaties, 27 gemeenten, en 2 private organisaties. 

 

 

 

Potentiële gebruikers 

 

Groei van eHerkenning is mogelijk onder zowel publieke als private 

dienstverleners. 

 

Voor G2G zijn inmiddels verschillende pilots uitgevoerd. 

In 2014 worden pilots uitgevoerd voor B2C (aanlevering van school-gerelateerde 

informatie aan ouders) en C2C (opvragen van kredietinformatie bij BKR). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-13382.html
https://www.eherkenning.nl/overheden/eherkenningsmiddel-kopen/stap-1-welke-dienst-neemt-u-af/
https://www.eherkenning.nl/overheden/eherkenningsmiddel-kopen/stap-1-welke-dienst-neemt-u-af/
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een standaard 

voor toegang tot digitale dienstverlening en uitwisseling van persoonlijke 

informatie met de overheid en het bedrijfsleven: het eID Stelsel. 

 

Hergebruik van bestaande voorzieningen is één van de ontwerpeisen die aan eID 

worden gesteld. Het is de bedoeling om in het stelsel bestaande systemen en 

authenticatiemiddelen op te nemen die aan de afspraken voldoen. Naast 

EHerkenning betreft het bijvoorbeeld DigiD voor burgers, en logins bij banken en 

gebruikersnaam/wachtwoord- combinaties voor webwinkels.  

Dienstverlenende organisaties die aansluiten kunnen via deze middelen toegang 

geven tot hun online dienstverlening. Burgers, consumenten en ondernemers 

kiezen zelf het middel waarmee ze bij een organisatie willen inloggen om een 

dienst af te nemen of informatie uit te wisselen.  

 

In de kamerbrief eID stelsel en eID kaart uit 2013 van de Ministers van BZK en 

EZ wordt t.a.v. de verhouding tussen eHerkenning en eID het volgende 

opgemerkt: “Het eID Stelsel bouwt voort op het Afsprakenstelsel eHerkenning.(…) 

Dienstverleners kunnen blijven aansluiten op eHerkenning. Aansluiten op 

eHerkenning blijft dus toekomstvast.” 

 

 

2.7 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 3 is een weergave opgenomen van het concept-advies met als 

onderdelen: 

 
- Een voorstel voor plaatsing van de voorziening op de 

Overweeglijst voor een specifiek toepassings- en werkingsgebied; 

- Weergave van de inbreng van de expergroep; 

- Een voorstel voor aanbevelingen aan de opdrachtgever/ 

beheerder om hergebruik te bevorderen; 

- Een voorstel aan Forum en College voor het nemen van 

maatregelen om hergebruik te bevorderen (adoptieadvies). 

In hoofdstuk 4 zijn de toetsen opgenomen zoals deze door de begeleidende partij 

zijn opgesteld en vervolgens besproken door de expertgroep. Dit hoofdstuk bevat 

ook de voorbeeldcasus die zijn opgesteld ten behoeve van de oordeelsvorming 

door de expertgroep. 
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3 Advies  

3.1 Plaatsing op Overweeglijst voorzieningen 

 

 

3.1.1 Overweeglijst 

 

Een meerderheid van de expertgroep onderschrijft het positieve advies voor 

plaatsing van eHerkenning op de Overweeglijst, zoals door de begeleidende partij 

op basis van een kwalitatieve businesscase is opgesteld. 

 

Werkingsgebied en Toepassingsgebied 

 

Het toepassingsgebied van eHerkenning betreft het bieden van een beveiligde 

toegang tot elektronische diensten. Sinds 2014 zijn het gebruik van 

ketenmachtigingen en single sign on als functionaliteiten toegevoegd.  

 

Qua werkingsgebied geldt dat gebruikers zowel publieke als private organisaties 

kunnen zijn die elektronische diensten aanbieden. 

 

Het aantal organisaties dat is aangesloten op de productieomgeving van 

eHerkenning is groter dan het aantal organisaties dat diensten aanbiedt.  

Op de productieomgeving zijn 87 organisaties aangesloten.  Er zijn 43 

organisaties die thans daadwerkelijk diensten aanbieden. Groei van eHerkenning 

is mogelijk onder zowel publieke als private dienstverleners. 

 

Groei van eHerkenning is mogelijk onder zowel publieke als private 

dienstverleners. 

 

 

Rationale voor plaatsing op de Overweeglijst 

 

EHerkenning draagt bij aan interoperabiliteit en aan het faciliteren van 

elektronisch verkeer. De financiële business case voor de overheid wordt sterker 

naarmate het aantal dienstverleners en het aantal diensten dat elektronisch wordt 

aangeboden toeneemt. 

Voor afnemers levert eHerkenning gebruiksgemak op, en bij toenemende 

elektronische dienstverlening eveneens efficiency winst. 

 

Per saldo zal hergebruik van eHerkenning leiden tot efficiencywinst door 

standaardisatie, en door vermindering van uitvoeringskosten als gevolg van 

digitalisering. 

 

Het is aannemelijk dat bij verregaande digitalisering op macro niveau gezien de 

besparing hoger zal zijn dan de kosten die nu worden gemaakt voor 

eHerkenning.1 

 

EHerkenning is aantoonbaar werkend en kent weinig substantiële risico’s, wel 

enkele aandachtspunten waarvoor remedies eenvoudig kunnen worden 

geïmplementeerd. Het betreft m.n. kwesties die betrekking hebben op de 

                                               
1 Met name de kosten van de governance waaronder die voor de beheerorganisatie zijn de kosten die de 

overheid door het bestaan van eHerkenning maakt en die dus meetellen in de saldering van kosten en baten. 

N.B.: zonder het bestaan van eHerkenning zou de markt de voorziening leveren. Dit zou in theorie uiteindelijk 

relatief goedkoper kunnen uitpakken, maar biedt niet dezelfde  voordelen van interoperabiliteit. Zie bijlage 2 

voor een visuele weergave van de context van de afwegingen. 
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effectiviteit van de gekozen marktsturing. Het gaat om technische en 

organisatorische control, en om de realisatie van de business case (zie paragraaf 

4.3). 

 

Een positief adoptieadvies vergroot de kans op hergebruik waardoor baten- en 

kostenkant van de business case op macro niveau (dat wil zeggen voor de 

overheid als geheel) worden geschraagd. Meer gebruik levert immers op macro 

niveau bezien meer baten en meer besparing op. 

 

 

3.1.2 Resultaten expertgroep 

 

Er is geen volledige consensus binnen de expertgroep over een positief advies 

voor plaatsing op de overweeglijst. 

De posities van de zeven experts zijn als volgt. 

 

Met uitzondering van één expert (de heer Weemhoff) onderschrijven alle experts 

nut en noodzaak van de voorziening. 

 

Voor de zes experts die nut een noodzaak onderschrijven geldt dat er sprake is 

van consensus over:  

- Het werkingsgebied van de voorziening, met dien verstande dat 
authenticatie tussen consumenten onderling (C2C) daarvan dient 
te worden uitgesloten. 

- De informatie die is aangedragen door de begeleidende partij over 
business case en risico’s. 

- De noodzaak om met het oog op de bevordering van adoptie van 
de voorziening duidelijkheid te scheppen over inhoud en tempo 
(fasering) van de invoering van eID. De bestaande onduidelijkheid 
maakt dat potentiële gebruikers afwachtend zijn. 

 

Voor vier van deze zes experts geldt dat ze een positief advies geven over 

plaatsing op de overweeglijst. 

Twee van deze zes experts zijn van mening dat additionele maatregelen moeten 

worden genomen om tot een positief advies te komen. Het betreft: 

- Daadwerkelijk aanbieden van RSIN functionaliteit door een 
marktpartij / deelnemer (de heer Nijenhuis). Het stelsel 
ondersteunt het RSIN, maar er is op dit moment nog geen 
marktpartij die het aanbiedt; 

- Het bieden van inzage in logging met het oog op een sluitende 
audit trail (de heer Keuning). Loggingsgegevens vallen op dit 
moment onder de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Door één expert (de heer Stigter) worden een tweetal suggesties gedaan: 

- Rationalisatie van het systeem van machtigingen in die zin dat een 
hiërarchie wordt aangebracht waarbij machtiging voor het ene 
niveau ook machtiging voor een ander niveau met zich meebrengt. 
Bijvoorbeeld: als een dienst is gekoppeld aan een landelijke 
machtiging (bijvoorbeeld OLO) zou ook op iedere gemeenteloket 
moeten kunnen worden ingelogd. 

- De dienstaanbieder moet in de huidige situatie soms nog een eigen 
‘machtigingen register’ (een whitelist) bijhouden en dat is niet 
wenselijk. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij machtigingen waarbij 
de dienst leidt tot een mutatie in een basisregistratie. Dit kan 
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worden voorkomen als de dienstaanbieder de mogelijkheid krijgt 
specifieke machtigingen vast te leggen in de machtigingenregisters.  

 

Reflectie begeleidende partij 

 

De punten die door de verschillende partijen in de expertgroep en de openbare 

consultatie zijn aangedragen zijn naar het oordeel van de begeleidende partij niet 

van zodanige aard dat ze betrouwbaar gebruik van de voorziening in de weg 

staan. Dit is een gevolg van de aard van de punten als zodanig. Het blijkt ook uit 

het gegeven dat de bezwaarpunten met name zijn aangedragen door partijen die 

de voorziening al gebruiken en in enkele gevallen uitbreiding (inderdaad letterlijk)  

‘overwegen’. Daarbij geldt ook dat afstemming tussen vraag en aanbod bij een 

voorziening die voorziet in authenticatie- in combinatie met uitwisseling van 

informatie - een dynamisch proces is, en dat de omstandigheid dat tussen deze 

beide in de tijd gezien regelmatig enige frictie optreedt, zich bij iedere voorziening 

of combinatie van voorzieningen zal voordoen. 

De inbreng van de expertgroep leidt niet tot wijziging van het advies van de 

begeleidende partij, maar wordt beschouwd als aanvulling op de 

aandachtspunten.  

 

 

3.2 Aanbevelingen 

 

3.2.1 Aanbevelingen aan Forum en College ter bevordering van adoptie 

 

 Communicatie 

 

Advies 

 

De beschikbare formele en informele communicatiekanalen (Bureau) Forum 

Standaardisatie in te zetten ten behoeve van adoptie van eHerkenning. 

 

 

 

3.2.2 Aanbevelingen aan de opdrachtgever/ beheerder door de begeleidende partij 

 

a) Aandachtspunt  governance 
 

De aandachtspunten die tot aanbevelingen leiden ontstaan veelal in het verlengde 

van de keuze van het governance model. 

 

In beginsel is er een keuze voor organisaties (organisatievormen) tussen 

governance door de markt (uitbesteden) en governance door integratie (zelf 

doen). In beginsel is de markt daarbij het meest efficiënt en wel omdat de kosten 

van governance bij een aankoop op een (spot)market het laagst zijn. Onder 

omstandigheden is de markt echter minder efficiënt, en wel bij een zogenoemd 

incompleet contract. Daarvan is sprake als prestaties niet ondubbelzinnig duidelijk 

zijn gespecificeerd en niet risicoloos zijn. Dat doet zich voor als meting van de 

performance van de leverancier niet volledig is te objectiveren of als het gaat om 

goederen of diensten met een hoog afbreukrisico (asset specificity). De 

organisatie zal dan mensen in dienst nemen en de productie zelf gaan doen. De 

kosten van control nemen dan wel toe. 

 

Wordt gekozen voor marktsturing terwijl er toch sprake is van onzekerheid en 

afbreukrisico dan zijn aanvullende maatregelen nodig voor beheersing en het 

afdekken van risico’s. Dit ziet men bij eHerkenning sterk terug. De regie-

organisatie en met name de volledige toestel van monitoring (o.a. door auditing) 
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en handhaving is gericht op vermindering van onzekerheid (van levering) en van 

afbreukrisico’s. Op een aantal punten is daar verbetering mogelijk.  

 

Advies 

 

Aanvullende maatregelen te nemen door Logius i.s.m. het Ministerie van 

Economische Zaken beleidsministerie. 

 

Aanbevelingen voor verbetering betreffen de volgende punten: 

- Documenteren van de onderbouwing van architectuurkeuzes. Dit heeft als 

doel om kennis te behouden waarop bij doorontwikkeling kan worden 

teruggevallen. 

- Expliciet maken van stelsel-breed capaciteitsmanagement. Dit draagt bij aan 

het verminderen van capaciteitsrisico’s. 

- Expliciet maken van een gesloten regelkring (control) inzake prestaties en 

beschikbaarheid door gebruik van rapportages.  

- Simulatie van escalatieprocedures bij incidenten. Hiermee kan de kans op 

substantiële impact van calamiteiten worden verkleind; 

- Procedures voor voordracht, benoeming en functioneren van 

sleutelfunctionarissen. Dit draagt bij aan vertrouwen en reputatie van het 

stelsel en vermindering van risico’s rond benoemingen.  

 

 

Daarnaast geven we de beheerder de overweging mee om: 

- Inzage in te voeren in software code (inclusief libraries en dependencies) van 

deelnemers ter verhoging van de efficiency van pentests. Het doel hiervan is 

om aan de hand van de codekwaliteit zwakke plekken te kunnen 

identificeren. de rol van de beheerorganisatie daarbij is dan om  er op toe te 

zien of het gewenste kwaliteitsniveau behaald wordt (met name vanuit 

beveiligingsoogpunt). 

- Institutionalisering van samenwerking t.b.v. innovatie door expliciete en 

geformaliseerde procedures voor kennisdeling en exploratie gezamenlijk met 

partners in het stelsel. Dit draagt bij aan borging van state of the art 

voorzieningen voor het stelsel als geheel en aan de reputatie van het stelsel 

op dit vlak. 

 

 

 

b) Aandachtspunt  standaardisatie 
 

In het Expertadvies  adoptie SAML 2.0 Forum Standaardisatie d.d. 3 april 2014 

wordt geadviseerd om één SAML deployment profiel (d.w.z. 

koppelvlakspecificatie) voor dienstverleners in de Nederlandse (semi-)publieke 

sector te ontwikkelen dat is gebaseerd op het Kantara interoperabiliteitsprofiel. 

 

Advies 

 
- eHerkenning wordt, in lijn met het eerdere SAML-adoptieadvies (#2 en #3) 

van het Forum Standaardisatie, opgeroepen om conformiteit aan de SAML-

standaard, het Kantara SAML-profiel en andere internationale ‘best practices’ 

te blijven nastreven en om hierover actief de aansluiting te zoeken bij de 

eGovernment Work Group van Kantara Initiative en bij standaardisatie-

organisatie OASIS. 

- eHerkenning wordt opgeroepen om, in lijn met het eerdere SAML-

adoptieadvies (#1 en #7) van het Forum Standaardisatie,  bij te dragen aan 

het via eID  maken van sluitende afspraken over één SAML deployment 

profiel (d.w.z. koppelvlakspecificatie) voor dienstverleners in de Nederlandse 
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(semi-)publieke sector, en om een planning en strategie te ontwikkelen voor 

migratie naar eID die rekening houdt met gedane investeringen door 

overheidspartijen. 

 

 

c) Aandachtspunt functionaliteit 
In de expertmeeting zijn een tweetal aandachtspunten naar voren gebracht. Het 

betreft de feitelijke implementatie van RSIN (en functionaliteit die in het stelsel 

wel is voorzien maar die nog niet is ingevoerd), en de mogelijkheid van toegang 

tot logging-gegevens. Voor dit laatste geldt dat een beperking van kracht is die in 

de praktijk betekent dat logging-gegevens voor dienstverleners niet zonder meer 

toegankelijk zijn. 

 

Advies 

 

- Te bewerkstelligen dat minimaal één partij (maar met het oog op continuïteit 

bij voorkeur meerdere partijen) de makelaarsfunctie op basis van RSIN heeft 

ingericht en exploiteert; 

- Nader te onderzoeken of een zodanige juridische regeling inzake toegang tot  

loggingsgegevens mogelijk is dat dienstverleners daartoe geen afzonderlijke 

overeenkomsten met alle dienstaanbieders in het stelsel (makelaar, 

middelenuitgever, authenticatiedienst en machtigingenregister) behoeven af 

te sluiten. 

 

 

 

d) Aandachtspunt  financiering 
In een optimaal scenario vindt financiering plaats vanuit een overheids-breed 

beleidskader voor voorzieningen. “Lokale” beleidsafwegingen kunnen dan niet 

langer van invloed zijn op de ontwikkeling van de e-overheidsvoorzieningen in 

hun onderlinge samenhang. Continuïteit wordt gediend. 

 

Advies 

 

Onderbrengen van eHerkenning in een generiek financieringskader voor e-

overheidsvoorzieningen. 

 

 

e) Aandachtspunt bevordering hergebruik 
Bij voorkeur is een totaaloverzicht beschikbaar van maatregelen gericht op de 

planmatige realisatie van de business cases van dienstverleners, afnemers en 

deelnemers/aanbieders, en van de macro business case van de overheid c.q. het 

stelsel. Dit bevordert consistentie en volledigheid van een aanpak. Daaronder ook 

de aanpak rond het wegnemen van belemmeringen voor elektronische 

dienstverlening in regelgeving in relatie tot eHerkenning. 

 

 

Advies 

 

Opstellen van een dergelijk overzicht als hierboven beschreven. 
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4 Toetsing van de voorziening aan criteria 

4.1 Inleiding 

 

Scope van de toets 

 

Het voorliggende document bevat een toets die uitsluitend beoordeelt of er voor 

eHerkenning op zich een positieve business case is te benoemen, op de wijze 

zoals de voorziening nu is gestructureerd en functioneert, in relatie tot de 

ontwikkelingen in de omgeving.  

 

Deze business case wordt opgesteld in relatie tot een situatie dat eHerkenning 

niet zou bestaan, en niet in relatie tot mogelijke andere vormen van een 

overheidsvoorziening voor authenticatie, al dan niet gebruik makend van 

marktwerking. 

 

 

Onderdelen van de toets 

 

Dit hoofdstuk bevat de toetsen die door de begeleider zijn uitgevoerd
2
, die 

vervolgens worden besproken door de expertgroep, en die derhalve deel 

uitmaken van de oordeelsvorming door de expertgroep. 

 

Het betreft de volgende toetsen: 

 

- De intake; 

- De kwaliteitstoets en de conceptuele toets zoals deze zijn uitgevoerd door 

de begeleider. 

Laatstgenoemde toetsen monden uit in een business case. Omwille van het 

overzicht is deze business case als eerste opgenomen. 

 

 

Hier volgt een korte toelichting op deze items. 

 

Business case 

 

De uitkomst bevat een consolidatie van de bevindingen uit de kwaliteitstoets en 

de conceptuele toets samen, en wel onder de noemers baten, kosten, risico’s, 

bijdrage van een (positief) adoptieadvies aan hergebruik, en een evaluatie. 

 

Onder baten wordt in dit verband verstaan: 

- De redenen voor gebruik van de voorziening, in termen van de bijdrage 

van de voorziening aan doelen van e-overheid; 

- De uitkomsten die potentiële gebruikers kunnen verwachten bij in gebruik 

name in termen van functionele bruikbaarheid: het vermogen om taken 

uit te voeren en producten en diensten te leveren. 

 

Onder kosten wordt verstaan:  een kwalificatie op macro niveau van de 

kostenverhouding tussen enerzijds de kosten van hergebruik van de voorziening 

versus anderzijds de kosten van het zelf ontwikkelen van (een) soortgelijke 

voorziening(en) door nieuwe gebruikers. 

 

                                               
2 Voor de toepasbaarheid van de procedure op een afsprakenstelsel: zie bijlage 1. 
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Onder risico’s wordt verstaan: mogelijke problemen (in termen van oorzaken en 

gevolgen) bij hergebruik van de voorziening. Daarbij wordt ook aangegeven 

welke maatregel het risico kan verkleinen. De informatie in dit onderdeel is vooral 

afkomstig uit de samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten die uit de 

kwaliteitstoets en de conceptuele toets naar voren zijn gekomen. 

 

Onder bijdrage van een adoptieadvies aan hergebruik wordt het volgende 

verstaan. De evaluatie van baten, kosten en risico’s leidt tot een oordeel over de 

vraag of hergebruik zinvol is. Als hergebruik zinvol is, is daarmee niet 

automatisch ook gezegd dat een positief adoptieadvies ook daadwerkelijk aan 

hergebruik bijdraagt. De vraag naar de bijdrage van een adoptieadvies aan 

hergebruik dient dus apart te worden beantwoord. 

 

De evaluatie bevat een korte samenvatting van de voorgaande items in 

samenhang bezien. 

Tenslotte zijn kort een aantal punten aangestipt die specifiek zijn benadrukt voor 

bespreking door de expertgroep. 

 

 

Intake 

 

Op basis van deze toets wordt de voorziening in procedure gebracht. 

 

 

Kwaliteitstoets 

 

De kwaliteitstoets richt zich op de interne kwaliteit van de voorziening. Het gaat 

daarbij om aspecten als robuustheid, schaalbaarheid en beheer. 

 

 

Conceptuele toets 

 

De conceptuele toets richt zich op de herbruikbaarheid van de voorziening. Het 

gaat daarbij met name om functionele aspecten en werkingsgebied. 

 

 

Voorbeeld casus 

 

Uitgaande van een specifieke casus wordt verkend welke mogelijkheden en 

begrenzingen aan hergebruik zijn verbonden.  

Een verzameling van meerdere casus ondersteunt vervolgens de beeldvorming 

over mogelijk hergebruik van een voorziening binnen nader te bepalen grenzen. 





 

 
 

 

  

  

 

 

4.2 Business Case 

 

Onderstaande business case is gericht op breed gebruik van de voorziening. Deze business case omvat een duiding van de baten van breed gebruik, een kwalitatieve duiding van de 

kostenvoordelen die op macro niveau door hergebruik kunnen worden verwacht, en een duiding van mogelijke risico’s en aandachtspunten die bij hergebruik in acht genomen moeten worden 

 

Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Baten Score Toelichting 

Bijdrage aan de doelen 

van e-overheid 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De e-overheidsdoelen dienen zowel het belang van de overheid (eenvoudiger en goedkoper 

dienstverlening) als dat van de afnemers van overheidsdiensten (betere en snellere 

dienstverlening). Voor beide perspectieven is eHerkenning relevant. 

Een belangrijke drijfveer voor eHerkenning is het verbeteren van interoperabiliteit, en het 

genereren van economisch verkeer.  

 

Baten voor de overheid als dienstverlener zijn  dat door middel van een veilige en continue 

authenticatievoorziening e-dienstverlening wordt gefaciliteerd en dus gestimuleerd.  

 

De baten van hergebruik voor de afnemers van diensten zijn dat men met een enkele 

authenticatievoorziening bij de hele overheid terecht kan. Daarmee wordt het aanhouden van 

een veelheid van authenticatiemiddelen (“digitale sleutelbos”) voor het overheidsdomein 

overbodig. De functionaliteit van single sign on draagt bij aan extra gebruiksgemak. 

 

Het gebruik maken van marktwerking kan als een eigenstandig voordeel worden gezien, 

afhankelijk deels van politieke voorkeur. Marktwerking op het vlak van authenticatiemiddelen 

zou ook zonder eHerkenning optreden, maar dan wordt de beleidsdoelstelling van 

interoperabiliteit niet bevorderd (tenzij afgedwongen door regelgeving gericht op 

standaardisatie). 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Baten Score Toelichting 

Functionele 

bruikbaarheid 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De functionele bruikbaarheid van de voorziening als generieke bouwsteen van de ‘elektronische 

overheid’  is in ruime mate aangetoond. 

Dit oordeel berust enerzijds op bestaand gebruik binnen het huidige werkingsgebied, en op de 

daar voor bestaande specifieke business cases.  

Het berust tevens op de verkenning van potentieel gebruik van dezelfde functionaliteit (zonder 

dat aanpassing daarvan nodig is) in andere werkingsgebieden als genoemd in paragraaf 2.6.2. 

 

 

 

Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

Relatieve kosten 

(macro) bij hergebruik 

zijn lager dan bij het 

uitblijven van 

hergebruik 

□ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan 

voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Voor de dienstverlener 

De kosten van eHerkenning zijn niet exact bekend, ze worden concreet gemaakt op basis van 

offerte, en zijn ook onderhandelbaar. De aansluitkosten liggen tussen de 5000 en 7000 euro, de 

jaarlijks terugkerende kosten tussen de 1000 en 1500 euro. Het is aannemelijk dat de kosten 

marktconform zijn. Er moet voor dienstverleners wel rekening worden gehouden met eenmalige 

‘overstapkosten’ (interne en systeemaanpassingen). 

 

Voor dienstverleners die een eigen voorziening in stand houden geldt dat door gebruik van 

eHerkenning tegen lage kosten gebruik kan worden gemaakt van een bestaande voorziening. De 

kosten van het ontwikkelen en in stand houden van eigen authenticatievoorzieningen door 

dienstverleners worden daarmee bespaard. De ontwikkel- en instandhoudingskosten van een 

eigen authenticatievoorziening zijn absoluut hoger dan de kosten van aansluiting op 

eHerkenning. Daarbij komt dat eHerkenning voor een individuele dienstverlener relatief 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

goedkoop is omdat ontwikkel- en instandhoudingskosten over de deelnemers (waaronder de 

marktpartijen) worden verdeeld, waarbij ook state-of-the-art middelen kunnen worden 

aangeboden. Het is niet aannemelijk dat individuele dienstverleners in staat zijn op dezelfde 

wijze maar dan voor eigen gebruik een vergelijkbare voorziening in stand te houden. Op macro 

niveau moet de besparing door aansluiting op eHerkenning worden vermenigvuldigd met het 

potentiële aantal dienstverleners (overheidsorganisaties) dat een eigen voorziening in stand 

houdt. 

 

Naarmate het aandeel elektronische dienstverlening toeneemt (customer self service en als 

gevolg daarvan besparing op uitvoeringskosten) treedt meer besparing op. 

 

Per saldo zal hergebruik voor de individuele dienstverlener en voor de groep van dienstverleners 

dus efficiencywinst opleveren. 

 

 

Voor de overheid als geheel 

Door de gekozen stelselbenadering met deelname van de markt worden kosten deels 

afgewenteld op de markt (denk aan innovatie). Uitsluitend de apparaatskosten van de 

beheerorganisatie worden door de (Rijks)overheid voldaan. De afgewentelde kosten worden 

echter door de deelnemers via prijzen en tarieven met een winstopslag weer teruggehaald bij 

Rijksoverheid en bij lokale overheden.  

 

Voor economisch verkeer met de overheid geldt dat wel (meer) besparing optreedt naarmate het 

aandeel elektronische dienstverlening toeneemt (customer self service en als gevolg daarvan 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

besparing op uitvoeringskosten). EHerkenning draagt daar toe bij. 

 

Per saldo zal ook op dit niveau hergebruik dus efficiencywinst opleveren. 

 

Voor de afnemer (m.n. bedrijven) 

Gebruik van eHerkenning leidt tot vermindering van administratieve lasten. Dat is een baat. 

Naarmate er meer diensten en dienstaanbieders via eH kunnen worden benaderd treedt er meer 

efficiencyverbetering op.  Dat geldt te meer als bij toename van B2B gebruik elektronisch 

zakendoen bij overheid en bedrijven met behulp van dezelfde middelen zou kunnen 

plaatsvinden. 

 

Men moet dan wel kosten maken om authenticatiemiddelen aan te schaffen. De kosten zijn  

bekend, en te vinden op de websites van de aangesloten aanbieders van authenticatiemiddelen. 

De kosten zijn marktconform. 

Per saldo zal ook op dit niveau hergebruik dus efficiencywinst opleveren. 

 

 

Positie van de aanbieders 

Voor de beoordeling van de voorziening in het kader van deze procedure is de business case van 

de aanbieders op zich niet van belang, zolang deze business case maar positief is. Is deze 

namelijk negatief dan vervalt de reden voor hen om deel te nemen, met als gevolg dat 

deelnemers uittreden.  

Het volstaat dus hier om te constateren dat in de ogen van de aanbieders de (hun) business 

case zeer positief is. Dat is ook in logisch omdat (meer) gebruik van eHerkenning voor hen 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

business oplevert. 

 

Wet Markt en Overheid 

Invoering van de Wet Markt en Overheid, waarvan de overgangstermijn per 1 juli 2014 eindigt, 

kan op papier de business cases van de verschillende actoren in het systeem beïnvloeden.  

 

Doel van de wet is het voorkomen van concurrentievervalsing. Als een overheidsorganisatie 

economische activiteiten verricht, dan moeten aan de afnemers van een goed of dienst ten 

minste de integrale kosten van dat goed of die dienst in rekening dienen worden gebracht. 

 

Onder een economische activiteit wordt iedere activiteit verstaan die bestaat uit het aanbieden 

van goederen en diensten op een markt, dat wil zeggen in concurrentie met ondernemingen. Een 

sterke indicatie dat de verrichte activiteit van economische aard is, is dus de aanwezigheid van 

verschillende aanbieders van dezelfde soort goederen en diensten. 

 

Als een  overheidsorganisatie goederen levert aan of diensten verricht voor een andere overheid 

of voor een overheidsbedrijf, zijn die economische activiteiten in beginsel uitgezonderd van de 

Wet M en O. Deze uitzondering is uitsluitend van toepassing, als die goederen of diensten zijn 

bestemd voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak door de overheid of door het 

overheidsbedrijf waaraan zij worden geleverd of waarvoor zij worden verricht.  

 

Het is aannemelijk dat de wet van toepassing is op een voorziening die ook daadwerkelijk op de 

markt wordt gebracht, en die dus niet alleen voor eigen gebruik wordt ingezet. Een voorbeeld 

daarvan is eHerkenning (denk aan B2B gebruik). 

EHerkenning wordt reeds marktconform aangeboden, de deelnemers bieden de 

authenticatiemiddelen aan. Voor de kosten van eHerkenning voor dienstverleners en afnemers is 

het niet aannemelijk dat de wet consequenties zal hebben. 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

 

Gezien de letter en geest van de Wet M&O is het minder aannemelijk dat deze ook van 

toepassing is op een voorziening die uitsluitend is bestemd voor de eigen organisatie of voor de 

overheid als geheel (en dus niet voor aanbieding op de markt) voor zover deze dan wordt 

gebruikt voor uitvoering van publieke taken. 

 

Door het Ministerie van EZ worden overheden die gebruik maken van een eigen voorziening voor 

authenticatie gewezen op het risico dat dit zonder doorbelasting van kosten in de toekomst 

mogelijk niet langer is toegestaan. Men zou immers gebruik kunnen maken van voorzieningen 

die in de markt aanwezig zijn. De houdbaarheid van deze redenering wordt niet door 

jurisprudentie ondersteund. 

 

Als doorbelasting zou gelden voor een voorziening die uitsluitend is bestemd voor de eigen 

organisatie (of puur en alleen voor de overheid als geheel) dan wordt deze voorziening voor de 

overheid relatief goedkoper voor die diensten waarvoor kosten in rekening kunnen worden 

gebracht (want er is doorbelasting) en wordt overgaan op eHerkenning voor de dienstverlener 

voor dat type diensten diensten relatief duurder (of zo men wil minder goedkoop). Voor de 

afnemer/bedrijf is het effect spiegelbeeldig. Voor diensten waarvoor geen kosten in rekening 

kunnen worden gebracht zal doorbelasting niet mogelijk zijn. 

 

Resumerend kan worden gesteld dat, per saldo, het effect van de Wet op de macro (financiële) 

business case voor eHerkenning voor de overheid als geheel nihil  zal zijn.  

eHerkenning wordt immers al marktconform aangeboden, en deze business case wordt vooral 

bepaald door de baten als gevolg van efficiency verbetering door digitalisering. 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Kosten Score Toelichting 

Indien doorbelasting geldt voor eigen voorzieningen van individuele organisaties dan ontstaat in 

theorie een incentive om minder snel over te gaan op eHerkenning voor diensten waarvoor 

doorbelasting ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ook dan blijft onverlet dat de macro 

(financiële) business case vooral wordt bepaald door de baten als gevolg van efficiency 

verbetering door digitalisering 

 

 

 

Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Mogelijk gevolg Mogelijke maatregel 

Technische risico’s Onderbouwing van architectuurkeuzes 

(componenten van het stelsel, rollen) is 

beperkt aanwezig. 

Mogelijkheden voor evaluatie (ook bij 

doorontwikkeling) en benchmark 

worden beperkt.  

 

Mogelijke impact op kwaliteit en kosten 

eerder als gevolg van gemiste kansen 

dan als gevolg van daadwerkelijke 

knelpunten met het bestaande model. 

Onderbouwen van de technische en 

organisatorische architectuurkeuzes 

(beleidsprincipes en de doorvertaling naar 

modellen voor ICT en organisatie). 

 ICT is een eigen verantwoordelijkheid van 

leveranciers en vanuit de beheerorganisatie 

bezien een black box. 

Er vinden wel black box testen en een vorm 

van grey box testen plaats op code maar geen 

white box tests. Indirect is er een incentive om 

Messy code kan een continuïteits- of 

security-risico opleveren.  

 

De kans is klein, de impact kan groot 

zijn. 

ISO 27001 dekt dit aspect niet af. 

 

Inzage in code kan meerwaarde hebben ook 

om dat dit bijdraagt aan het gerichter 

maken van de pen tests. 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Mogelijk gevolg Mogelijke maatregel 

te komen tot onderhoudbare code omdat men 

de reguliere testen moet doorstaan om 

aanbieder te kunnen blijven. Als men niet door 

de reguliere testen heen komt betaalt men 

bovendien een “boete”. Dit is een extra 

incentive voor nakoming en om te komen tot 

onderhoudbare code.  

Softwarecode kan niet direct worden getoetst. 

 Op het niveau van de individuele deelnemers 

vindt capaciteitsmanagement plaats. Er zijn 

servicelevels over responsetijd en 

beschikbaarheid afgesproken met de 

individuele deelnemers. Er zijn per individuele 

deelnemer eisen gesteld aan capaciteit 

(aantallen authenticaties per tijdseenheid). 

Berichten verkeer wordt gemonitord. 

Inzake stelsel-breed capaciteitsmanagement is 

er de aanname dat de thans beschikbare 

capaciteit ruim voldoende is.  

Stelsel-breed capaciteitsmanagement is niet 

expliciet gemaakt. 

Capaciteits- en performanceproblemen.  

De kans is klein, de impact kan groot 

zijn.  

Expliciet maken van stelsel-breed 

capaciteitsmanagement. 

Organisatorische 

risico’s 

Het calamiteitenplan wordt thans 

geactualiseerd. Simulaties van 

escalatieprocedures als vorm van training 

vinden niet plaats. 

In relatief onbekende en niet 

routineuze situaties blijken werkwijzen 

niet afgestemd. 

 

In een hiërarchische organisatie is een 

training met het oog op organizational 

learning van exceptionele situaties (weinig 

voorkomend, groot belang en impact, grote 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Mogelijk gevolg Mogelijke maatregel 

Mogelijk impact op continuïteit, 

security en reputatie. 

 

De kans dat een calamiteit zich 

voordoet is niet groot, de kans op 

inadequaat handelen van een niet 

optimaal getrainde organisatie is bij 

calamiteiten in beginsel groot, en de 

impact kan ook groot zijn. 

tijdsdruk) cruciaal. In een 

netwerkorganisatie waarin de cohesie 

tussen samenwerkende afdelingen en 

functionarissen minder hecht is dan in een 

hiërarchische setting geldt dit des te meer. 

 

Simulatiesessies onderdeel maken van het 

repertoire van monitoring. 

 De voorzitter van de Stelselraad en de leden 

uit de geledingen van dienstverleners en 

gebruikers worden benoemd door de Minister 

van EZ. De leden uit de geleding van 

deelnemers worden benoemd door de 

deelnemers. 

De leden van het Tactisch overleg worden 

benoemd door de Stelselraad, de voorzitter 

daarvan door de Minister van EZ. De leden van 

het Operationeel overleg worden benoemd 

door het Tactisch overleg, de voorzitter 

daarvan door de beheerorganisatie. 

De leden van alle genoemde gremia worden 

benoemd vanwege hun kennis en ervaring met 

elektronische herkenningsdiensten. 

 

Vertrouwen en reputatie zijn 

belangrijke pijlers voor de governance 

van een voorziening als eHerkenning.  

 

Dit wordt bevorderd door 

standaardisatie en transparantie van 

procedures voor voordracht, 

benoeming en functioneren van 

sleutelfunctionarissen die het 

stelselbelang voorop stellen (en die in 

dat opzicht onafhankelijk zijn). 

 

De kans op een risicovolle benoeming 

is klein, de impact in geval van zo’n 

benoeming kan groot zijn. 

Aantoonbaar maximale zorgvuldigheid 

Aan het stelsel wordt in overweging 

gegeven om procedures voor voordracht, 

benoeming en functioneren van 

sleutelfunctionarissen uit te werken waar 

nodig en vervolgens transparant te maken.  

 

Het gaat dan om criteria voor 

kandidaatschap, beloning en compensatie, 

verenigbaarheid met andere functies, en 

evaluatie en criteria daarvoor. Voorts  om 

borging van naleving en tevens 

controleerbaarheid  daarvan via 

bijvoorbeeld een benoemingscommissie, 

criteria voor lidmaatschap daarvan, en de 

aanwezigheid van een protocol voor 

voordracht en benoeming.  
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Mogelijk gevolg Mogelijke maatregel 

De benoemingsprocedure wordt beschreven in 

het Instellingsbesluit. Dit bevat ook een 

profielbeschrijving voor de leden van het 

tactisch overleg.  

 

Procedures voor voordracht, benoeming en 

functioneren van sleutelfunctionarissen zijn 

globaal beschreven. De procedure heeft het 

karakter van een piramide met het Ministerie 

aan de top. 

en transparantie rond 

benoemingsprocedures  dragen in 

geval van complicaties bij aan het 

goede imago van het stelsel. 

Naarmate eHerkenning groter wordt 

neem de potentiële impact toe. 

 Technische innovatie ligt deels bij de 

marktpartijen die deelnemen in het stelsel. 

Door de structuur en werking van het stelsel is 

er wel sprake van uitwisseling, maar er zijn 

geen expliciete procedures voor 

kennisuitwisseling en innovatie t.b.v. borging 

van state of the art kennis op het gebied van 

security en authenticatie. 

De deelnemers in het stelsel zijn echter tevens 

elkaars concurrenten. Er is geen volledige 

belangencongruentie tussen deelnemers 

onderling, en tussen de belangen van 

deelnemers en die van het stelsel als geheel. 

Dat betekent dat niet a priori ‘één enkele set 

van acties die ook goed is voor het stelsel de 

voorkeur heeft van alle deelnemers’. 

Sub optimale effectiviteit van innovatie 

en ‘kwaliteit’ van het stelsel als geheel. 

 

De impact van gemiste kansen en 

risico’s kan relevant zijn. 

Institutionalisering van uitwisseling, 

kennisborging en innovatie zowel binnen de 

beheerorganisatie als binnen het stelsel met 

deelnemers. 
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Risico’s Oorzaak Mogelijk gevolg Mogelijke maatregel 

Juridische risico’s - - - 

Financiële risico’s De financiering van e-overheidsvoorzieningen 

vindt plaats door verschillende 

beleidsministeries, en daarmee niet op basis 

van een overheids-breed beleidskader. 

Financiering van de beheerorganisatie vindt 

plaats door het Ministerie van EZ.  

“Lokale” beleidsafwegingen kunnen 

van invloed zijn op de ontwikkeling van 

de e-overheidsvoorzieningen in 

onderlinge samenhang. 

 

Kans is klein, impact kan groot zijn. 

In een optimaal scenario vindt financiering 

plaats vanuit een overheids-breed 

beleidskader voor voorzieningen. Het risico 

is dan weggenomen. 

 

Overig De robuustheid van het stelsel hangt 

uiteindelijk af van de (in hun eigen perceptie 

ook tijdige) realisatie van business cases door 

dienstverleners, bedrijven en aanbieders. 

Voor dienstverleners die niet zelf een 

voorziening onderhouden kost eHerkenning 

waarschijnlijk net zoveel als een andere 

authenticatievoorziening. Bovendien zijn de 

overstapkosten hoog. Waarom zouden zij 

aansluiten? 

Voor bedrijven zijn de aanschafkosten van 

eHerkenning een drempel, waarom zouden ze 

die nemen als er toch nauwelijks 

dienstverleners zijn 

Voor aanbieders (deelnemers) in het stelsel 

moet de business case positief blijven anders 

stappen ze uit en valt het stelsel uit elkaar. Als 

er niet voldoende dienstverleners en afnemers 

Vertraging of in het slechtste geval 

uitsterven van het stelsel. 

 

De kans is klein. op zich is marketing 

en groei een vast agendapunt in het 

functioneren van het stelsel. Er is ook 

sprake van regie op basis van een 

taakverdeling tussen beheerorganisatie 

en Ministerie.  

Aan het stelsel wordt in overweging 

gegeven om maatregelen samen te brengen 

van maatregelen in een overall plan met 

twee componenten. Het gaat hierbij vooral 

om het scheppen van een totaal-overzicht 

en het kunnen volgen van afloop. 

In de eerste plaats niet-dwingende 

maatregelen. Een marketing aanpak gericht 

op het scheppen van zodanige condities dat 

het aantrekkelijk wordt voor meer 

dienstverleners om meer diensten te gaan 

aanbieden, zodat een redelijke business 

case ontstaat voor aanbieders. 

In de tweede plaats meer dwingende 

maatregelen. Bestuurlijke afspraken, en zo 
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Risico’s Oorzaak Mogelijk gevolg Mogelijke maatregel 

zijn ontstaat dat risico. 

 

Er is inzake groei een werkverdeling tussen EZ 

en de beheerorganisatie waarin het Ministerie 

in het bestuurlijke veld opereert en de 

beheerorganisatie helpt bij invoering. 

Dwingende regelgeving rond eHerkenning 

wordt niet overwogen. 

 

Er is op dit moment geen overall “aanvalsplan” 

voor het hanteren van de problematiek rond 

groei, bijvoorbeeld ook voor het afbreken van 

regelings-technische belemmeringen voor 

elektronische dienstverlening. 

mogelijk regelgeving. Deze Regelgeving kan 

ook betrekking hebben op systematisch 

afbreken van regelings-technische 

belemmeringen voor elektronische 

dienstverlening. Een concreet voorbeeld is 

het vereiste voor het zetten van een “natte 

handtekening” op de locatie van het 

gemeentehuis zelf door 

begrafenisondernemers voor gedane 

uitvaarten. 
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Bijdrage van besluit tot Erkenning en adoptieadvies aan breed gebruik 

Bijdrage Toelichting 

Aan bekendheid van de 

voorziening 

Het is aannemelijk dat plaatsing op de Overweeglijst de bekendheid en statuur van de voorziening zal vergroten.  

Aan het wegnemen van 

belemmeringen voor 

hergebruik 

Door plaatsing op de Overweeglijst zullen vraag en aanbod dichter bij elkaar worden gebracht omdat plaatsing bijdraagt aan het vertrouwen in de 

voorziening. Ook zal de dynamiek om tot oplossing van de gesignaleerde aandachtspunten te komen worden versterkt. Publiciteit omtrent 

aandachtspunten creëert een incentive voor verbetering. 

Aan duidelijkheid van 

positionering van de 

voorziening ten opzichte 

van alternatieven 

Publicatie van het adoptieadvies draagt bij aan een vergelijking van business cases voor enerzijds eHerkenning en anderzijds instandhouding van 

alternatieve (mogelijk ook eigen) voorzieningen.  
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Businesscase hergebruik eHerkenning   _   weging van baten / kosten / risico’s 

Evaluatie 

EHerkenning draagt bij aan interoperabiliteit en aan het faciliteren van elektronisch verkeer. De financiële business case voor de overheid wordt sterker naarmate het aantal 

dienstverleners en het aantal diensten dat elektronisch wordt aangeboden toeneemt. 

Voor afnemers levert eHerkenning gebruiksgemak op, en bij toenemende elektronische dienstverlening eveneens efficiency winst. 

 

Per saldo zal hergebruik van eHerkenning leiden tot efficiencywinst door standaardisatie, en door vermindering van uitvoeringskosten als gevolg van digitalisering. 

 

Het is aannemelijk dat bij verregaande digitalisering op macro niveau gezien de besparing hoger zal zijn dan de kosten die nu worden gemaakt voor eHerkenning.3 

 

EHerkenning is aantoonbaar werkend en kent weinig substantiële risico’s, wel enkele aandachtspunten waarvoor remedies eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Het 

betreft m.n. kwesties die betrekking hebben op de effectiviteit van de gekozen marktsturing. Het gaat om technische en organisatorische control, en om de realisatie van de 

business case (zie paragraaf 4.3). 

Een positief adoptieadvies vergroot de kans op hergebruik waardoor baten- en kostenkant van de business case op macro niveau (dat wil zeggen voor de overheid als geheel) 

worden geschraagd. Meer gebruik levert immers op macro niveau bezien meer baten en meer besparing op. 

 

 

Aandachtspunten voor conceptuele toets door de expertgroep ten behoeve van besluit tot erkenning en adoptie advies 

- Inventarisatie en weging van mogelijke alternatieve voorzieningen. 

- Inventarisatie en weging van risico’s. 

- Evaluatie: weging van de baten, kosten, en van de zwaarte van de gesignaleerde risico’s en aandachtspunten in relatie tot een positief advies om 

de voorziening op de Overweeglijst te plaatsen. 

- Bij een negatief oordeel, benoemen van mogelijke maatregelen die (op termijn) alsnog tot een positief advies tot Erkenning kunnen leiden. 

                                               
3 Met name de kosten van de governance waaronder die voor de beheerorganisatie zijn de kosten die de overheid door het bestaan van eHerkenning maakt en die dus meetellen in de saldering van kosten en 

baten. N.B.: zonder het bestaan van eHerkenning zou de markt de voorziening leveren. Dit zou in theorie uiteindelijk relatief goedkoper kunnen uitpakken, maar biedt niet dezelfde  voordelen van 

interoperabiliteit. Zie bijlage 2 voor een visuele weergave van de context van de afwegingen. 
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4.3 Kwaliteitstoets 

 

Onderstaande tabel bevat de score van de voorziening op de kwaliteitstoets.  

 

 

Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.1.Typering □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De beleidsmatige onderbouwing waarop functionaliteit en werkingsgebied zijn gebaseerd als 

ook de relevantie binnen de Digitale agenda zijn beschreven. 

 

Afbakening en doelgroep: Afsprakenstelsel eHerkenning-Algemene Introductie – v 1.8 blz. 6 

regel 8/9, regel 22. Relevantie e Overheid: verwijzing naar Digitale agenda, Afsprakenstelsel 

eHerkenning-Algemene Introductie – v 1.8 blz. 6 regel 25. 

K.2.Onderhoudbaarheid □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Het afsprakenstelsel is goed gedocumenteerd, het bevat ontwerpdocumentatie (specificaties, 

use cases), Gebruiksdocumentatie (gebruiksvoorwaarden, test handleidingen) en 

beheerdocumentatie (operationeel handboek). 

De oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten van het project staan nu niet in het 

afsprakenstelsel. Daarbij valt te denken aan de ratio om te kiezen voor betrokkenheid van 

marktpartijen, of voor de bestaande rollen in het stelsel.  

Op meer operationeel niveau is de rationale van de wijziging beschreven in de RfC’s.  

Of het in overeenstemming is met de voorziening, wordt getest door de beheerorganisatie, 

bijvoorbeeld met ISO27001 certificaat, toetredingseisen, penetratietesten, keten/sim testen, 
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Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

zelfverklaring.  

Door de netwerk structuur is er ook onderlinge controle (door reputatieschade in geval van 

non compliance: ‘the shadow of the future’). 

De ontwerpdocumentatie (afsprakenstelsel) staat een blackbox toe bij deelnemers om ruimte 

voor marktwerking te creëren. Er wordt niets voorgeschreven wat betreft de technische 

infrastructuur. 

 

Documentatie : Afsprakenstelsel eHerkenning-Algemene Introductie – v 1.8 paragraaf 1.6. 

K.3. Prestaties □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Er zijn servicelevels over responsetijd en beschikbaarheid.  

Er wordt niet over beschikbaarheid gerapporteerd. De rapportages bevatten alleen 

kengetallen over uitgegeven middelen en transacties, verspreid over deelnemers en 

dienstverleners. Bij een vermoeden van niet-naleving (bericht over downtime/traagheid) 

wordt de deelnemer gevraagd hiervan een incidentrapport in te dienen. 

 

Hoewel we nu geen aanwijzingen hebben dat de deelnemers onder de beoogde servicelevels 

presteren, is er is slechts beperkt sprake van een gesloten regelkring (feedbacksturing op 

basis van incidenten). 

K.4.Schaalbaarheid □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Er zijn per deelnemer minimale eisen aan capaciteit gesteld (100 authenticaties / seconde).  

Capaciteitsplanning valt ook onder de ISO27001 (A.14 Business continuity management) en 

wordt in die zin ook tijdens de jaarlijkse audit aangestipt bij de individuele deelnemers. Er is 

dus beperkt sprake van een gesloten regelkring (namelijk op individueel niveau).  

Door de minimumeisen per deelnemers is de totaalcapaciteit van het stelsel groot en naar 

verwachting ruim voldoende.  

 

Stelselbreed capaciteitsmanagement is echter niet ingevuld. Er zou een inschatting moeten 
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Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

zijn van de toekomstige vraag en de mate waarin het stelsel als geheel aan de totale vraag 

kan voldoen. 

Hoewel het plafond van het stelsel onbekend is, is de capaciteit van de huidige deelnemers 

hoger dan de vraag. Er kunnen meer deelnemers aansluiten.  

Hergebruik van bestaande middelen is ook mogelijk. 

Netwerk-brede beheerprocessen zijn (of worden op korte termijn) zo veel mogelijk 

geautomatiseerd, zodat dit geen problemen oplevert bij groei.  

K.5.Stabiliteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Als er een partij uitvalt, kunnen anderen het overnemen. Het koppelvlak is 

gestandaardiseerd, dus als het standaarddienstverlening betreft kan overstappen relatief 

snel. Er zijn nu 8 deelnemers, alle rollen zijn meer dan 2 keer uitgevoerd op alle niveaus.  

 

Deelnemers hebben zelf hun continuïteit geregeld met uitwijkmogelijkheden en evt. dubbele 

uitvoering. Dit is onderdeel van de propositie. 

  

De dienstverlener en de gebruiker kunnen ook zelf uitwijkmogelijkheden regelen op basis van 

hun eigen risico-afweging (op basis van de mate waarin de dienst bedrijfs-kritisch is). Men 

kan bijvoorbeeld 2 makelaars of 2 middelen nemen.  

K.6. Beveiliging □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Plan 

Relevante documentatie betreft informatiebeveiligingsbeleid, betrouwbaarheidsniveaus, 

normenkader informatiebeveiliging, en normenkader stelselaudit. 

Personeel voor uitvoering is benoemd en bekend (security officers en hun back ups zijn op 

naam bekend bij hun peers en bij de regieorganisatie). 

Het calamiteitenplan wordt thans geactualiseerd. 
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Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

Check 

Tweemaal per jaar wordt een pentest uitgevoerd bij alle partijen (black box en grey box). 

Uitvoering vindt plaats door externen. 

Deelnemers dienen ISO 270001 gecertificeerd te zijn. 

Deelnemers zijn verplicht incidenten te melden, en incidentrapportages worden evenals het 

IB beleidsplan geëvalueerd waardoor er sprake is van een leercirkel. 

Bij introductie van nieuwe functionaliteit vinden tests plaats. 

Er is een jaarlijkse stelselaudit. Uit de rapportage van de meest recente stelselaudit blijkt dat  

“Maatregelen voor risicobeheersing en informatiebeveiliging die verband houden met het 

Normenkader voor stelselaudit eHerkenning, met uitzondering van de registratie van 

machtigingen conform de beschrijving in het document Betrouwbaarheidsniveaus, in alle 

materiële opzichten adequaat zijn opgezet, bestaan en in de periode (….) hebben gewerkt." 

Simulaties van escalatieprocedures (bij wijze van training) vinden niet plaats. 

 

Act 

Corrective action plans uit ISO audits worden gedeeld met de beheerorganisatie t.b.v. 

monitoring van de afloop. Hetzelfde geldt voor de corrective action plans van de stelselaudit. 

K.7.Gegevensintegriteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Deze wordt geborgd via het informatiebeveiligingsbeleid, en via het gebruik van 

koppelvlakstandaarden en -specificaties. 



 

41 

 

Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.8.Standaardisatie □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Zie Alg.Intr. Bijlage B. In deze lijst wordt tevens de samenhang met de voor Nederlandse 

overheid geldende lijsten van standaarden van het College Standaardisatie weergegeven’ 

 

In het expertadvies aan het Forum Standaardisatie over adoptie van de standaard SAML 2.0 

wordt geadviseerd om één SAML deployment profiel (d.w.z. koppelvlakspecificatie) voor 

dienstverleners in de Nederlandse (semi-)publieke sector te ontwikkelen dat is gebaseerd op 

het Kantara interoperabiliteitsprofiel. Ook wordt geadviseerd lid te worden van de  

eGovernment Work Group bij Kantara Initiative en eventueel ook van standaardisatie-

organisatie OASIS om te leren en om eigen kennis in te brengen. 

 

eHerkenning maakt gebruik van de ‘pas toe of leg uit’-standaard SAML2.0. Bij de toetsing 

van het eHerkenning overheidskoppelvlak in 2012 is geconstateerd dat dit niet conform de 

‘best practice’ van het Kantara SAML-profiel werkte. Ondertussen heeft eHerkenning op dat 

vlak progressie gemaakt.  Continue actualisering van compliance met SAML 2.0 eGov 

Implementation profile (ook Kantara profile genoemd) wordt door de beheerorganisatie via 

de releaseplanning gerealiseerd. Vanwege bepaalde ontwerpkeuzes is de conformiteit met dit 

profiel echter nog geen 100%. 

 

De toepassing van standaarden is gezien het innovatieve karakter van het proces van 

standaardisatie overigens altijd een momentopname. Enig na-ijlen bij de toepassing van 

nieuwe standaarden is normaal en in zekere zin zelfs verantwoord.  

 

De aanbeveling in het adoptieadvies over SAML 2.0 sluit aan bij de aanbeveling in het 

voorliggende rapport omtrent innovatie en kennisdeling met het oog op borging van de 

toekomstvastheid van het stelsel (zie paragraaf 4.2). 

K.9.Beheer □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

De beheerprocessen zijn beschreven in het operationeel handboek. 

De werking van beheer wordt getoetst in het kader van de ISO 270001 certificering en 

stelselaudit. 
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Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

 Er is geen periodieke integrale evaluatie van het functioneren van het stelsel als geheel in het 

kader van beleidsvorming over de langere termijn. 

K.10.Actualiteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Eisen op dit vlak zijn opgenomen in het normenkader informatiebeveiliging.  

De verantwoordelijkheid voor de actualiteit van machtigingen ligt bij de afnemer zelf 

(doorgaans: bedrijf en werknemer). 

K.11.Controleerbaarheid □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Systeemhandelingen worden gelogd en zijn dus traceerbaar. Voor loggingsgegevens geldt 

een bewaartermijn.  

 

K.12.Compliancy □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om  aan relevante wet- en regelgeving te voldoen. 

Toetsing van compliance binnen de geldende juridische context maakt deel uit van de ISO 

certificering.  

 

Het stelsel is voorwerp geweest van een mededingingsrechtelijke beoordeling (2011). 

K.13.Interoperabiliteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Er wordt voldaan aan de open standaarden die zijn opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit lijst 

van College Standaardisatie. 

Zie: algemene introductie bijlage B. 
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Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

K.14.Certificering □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Dit blijkt uit wat is opgemerkt bij vraag K6 inzake de stelselaudit. 

 

K.15.Governance □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

De organisatievorm is die van een afsprakenstelsel. 

Deelfuncties worden dan aangestuurd via horizontale (markt) sturing (in plaats van verticale 

hiërarchische sturing binnen één economische en juridische entiteit). 

In termen van organisatiemodellen is er sprake van een netwerkorganisatie (‘goal oriented 

network’). 

Condities voor effectiviteit van doelnetwerken zijn gerelateerd aan de bestaansduur en 

stabiliteit van het systeem, de mate van integratie, de aansturingsvorm, en de 

beschikbaarheid van middelen. 

De doelstelling van eHerkenning is omschreven (veilige continue authenticatie tegen redelijke 

prijzen). 

EHerkenning bestaat sinds 2009, en kent sinds 2010 een vaste groep van deelnemers. De 

huidige bestuurlijke structuur met als bestuurlijk organen een Stelselraad, Tactisch overleg 

en Operationeel overleg en met de beheerorganisatie als secretariaat van deze overleggen, 

bestaat sinds oktober 2012. De beslismacht daarin is evenredig verdeeld over deelnemers, 

dienstverleners en gebruikers. 

Deelname aan overleggen is in elk van de geledingen goed. 

 

Voor de besturing van het netwerk fungeert de beheerorganisatie als een centrale en 

integrerende entiteit voor uitvoering, monitoring en handhaving van afspraken. Daarnaast 

fungeert het Ministerie als escalatiekanaal m.n. bij handhaving (opleggen van sancties). 
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Kwaliteitstoets eHerkenning 

Criterium Beoordeling Onderbouwing en aandachtspunten 

 

eHerkenning is stevig ingebed in een meerjarig beleidskader met het Ministerie van EL &I als 

portefeuillehouder. Er is voldoende personeel aanwezig binnen de beheerorganisatie om de 

toegewezen taken (uitvoering, monitoring, handhaving) ook daadwerkelijk te kunnen 

uitvoeren. 

 

Zie o.a.  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-13382.html. 

 

4.4 Conceptuele toets 

 

Onderstaande tabel bevat de score van de voorziening op de conceptuele toets 

 

 

Criterium Beoordeling Toelichting 

C.1.Nut en noodzaak □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

Voor elektronische dienstverlening is een authenticatievoorziening noodzakelijk. Gelet op de 

ambities van de e-overheid (standaardisatie, vereenvoudiging) is een centrale 

authenticatievoorziening cruciaal. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-13382.html
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Criterium Beoordeling Toelichting 

C.2.Functionaliteit □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

□ Grotendeels aan voldaan 

 Volledig aan voldaan 

 

De functionaliteit is (in het licht van hergebruik) te beschouwen als generiek voor elke  (semi) 

overheidsorganisatie die elektronische dienstverlening levert. 

C.3.Financiering □ Niet aan voldaan 

□ Enigszins aan voldaan 

 Grotendeels aan voldaan 

□ Volledig aan voldaan 

 

Financiering van de beheerorganisatie vindt plaats door het Ministerie van EL &I binnen het kader 

van de reguliere (jaarlijkse) budgetteringscyclus. 

In 2014 wordt de financiering in die zin heroverwogen dat deze mogelijk wordt opgenomen in een 

overkoepelende financieringsconstructie voor meerdere e-overheid voorzieningen. 

Er is sprake van een meerjarige beleidscyclus voor eHerkenning. 

In de toekomst wordt de financiering van de beheerorganisatie opgenomen in het eID stelsel. 

De private deelnemers in het stelsel participeren op basis van hun eigen business model, business 

cases en bekostiging. 

Dienstverleners die willen aansluiten dienen zelf in financiering daarvoor te voorzien. 

Ook eindgebruikers die m.b.v. authenticatiemiddelen diensten willen afnemen moeten dit 

doorgaans zelf bekostigen. Alleen in sommige gevallen wordt dit door de dienstverlener betaald 

(bijvoorbeeld bij “Hulp bij Aangifte” door de Belastingdienst). 
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4.5 Voorbeeldcasus 

 

 

Naast B2G gebruik zijn er de volgende gebruiksmogelijkheden. 

 
 G2G. Het gaat hier om diensten die een overheid aanbiedt aan andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld het verplicht melden van onjuistheden 

door bevoegden naar de basisregistraties via de Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening (=BLT). Hiermee kan bijvoorbeeld een gemeente 

een melding doen aan het Kadaster. Een ander voorbeeld is DigiD Balie. Medewerkers van bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer loggen in met 
eH middelen op de DigiD Balie applicatie. Daarnaast vervullen overheden verschillende rollen en zijn ze naast aanbieder van diensten voor 

ondernemers ook gebruiker van dezelfde diensten. Denk hierbij aan het aanvragen van een watervergunning door een gemeente via 
Omgevingsloket online aan een waterschap. 

 B2B. EHerkenning kan ook worden gebruikt door bedrijven die webdiensten aanbieden aan andere bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan BKR die 
een dienst kan aanbieden aan financieel intermediairs. Of een groothandel die alleen zaken met bedrijven doet. 

 B2C. EHerkenning kan ook worden gebruikt door bedrijven die webdiensten aan consumenten aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine en 

grote webwinkels. Het grote voordeel hier is dat consumenten niet voor iedere website een aparte inlogcode hoeft te onthouden. 



 

 
 

 

  

  

 

 

5 Referenties 

Geraadpleegde documentatie (naamgeving van documenten): 

 

 Procedure Voorzieningen: 

o Template A_Toetsingsprocedure en criteria Overweeglijst 

Voorzieningen_Intakeformulier v2 

o 20131002 Zelftoets 

 Via www.eherkenning.nl is een groot aantal documenten geraadpleegd. 

Hierbij een korte selectie: 

o a_eHerkenning_-_Algemene_introductie_1.8_clean 

o i_eHerkenning_-_Operationeel_handboek_1.8 

o b_eHerkenning_-_Juridisch_kader_1.8a_clean 

o t_eHerkenning_-_Gebruiksvoorwaarden_1.8 

o s_eHerkenning_-_Deelnemersovereenkomst_1.8 

o 20131217_Meerjarenplan_eHerkenning_2014-2016 

o Jaarplan_eHerkenning_2014 

o Bijlage 4_Berichtenstromen aan ondernemers v0 9 

o 2b. Rapportage opvolging penetratietest 

o managementrapportages april, mei, juni 2013 

o managementrapportage augustus 2013 

o managementrapportage oktober 2013 

 Instellingsbesluit besturing eHerkenning 

 Wet Markt en Overheid 

 Handreiking Wet Markt en Overheid, Ministerie van EZ, 2012 

 Normenkader Stelselaudit eHerkenning 1.3, 7-11-2013 

 eHerkenning - Service Level 1.8 clean 

 Assurance rapport Stelselaudit eHerkenning 2013, 24 maart 2014 

 Expertadvies  adoptie SAML 2.0 Forum Standaardisatie d.d. 3 april 2014. 

 

 

Gehouden interviews: 

H. van Dam (coördinator eHerkenning, Logius), N. Asjes (Productmanager 

eHerkenning, Logius), M. Pasman (ketenbeheerder eherkenning, logius), P. v.d. 

Enden (security officer eHerkenning, Logius), F. Erinkveld (coördinator ICT 

gemeente Overbetuwe, dienstverlener), E. Leroi (Adviseur KING gemeenten 

i.h.k.v. project i-Versneller). 

 

 

http://www.eherkenning.nl/
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6 Bijlage 

 

 

6.1 Bijlage 1: Toepasbaarheid procedure 

 

Met betrekking tot de toepasbaarheid van de toets Voorzieningen op een 

afsprakenstelsel geldt het volgende. 

 

Een organisatie is een samenwerking  (relational construct) tussen actoren voor 

een bepaald doel. In een voorziening in het kader van de e-overheid staat 

weliswaar een ICT component  centraal, maar er is altijd sprake van een 

werksysteem waarin deze wordt ontwikkeld, beschikbaar gesteld en onderhouden, 

en dus van een organisatie. 

 

Een organisatie veronderstelt werkverdeling en als gevolg daarvan dus ook 

coördinatie (governance). Dat betekent dat organisatie-effectiviteit (performance 

in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid) wordt bepaald door de 

patronen en mechanismen voor enerzijds werkverdeling en anderzijds coördinatie 

(tevens de klassieke thema’s in de organisatiekunde). Governance is de besturing 

van gedrag (het aanbrengen van beperkingen; constraints) binnen een relatie, en 

wel  met behulp van een institutioneel raamwerk. Werkverdeling en coördinatie 

zijn het voorwerp van de besturing.  

 

In de toets voorzieningen worden met name performance-aspecten en de borging 

daarvan door middel van governance in de volle breedte getoetst. 

 

De thema’s  werkverdeling, coördinatie en governance zijn aan de orde in iedere 

doelsamenwerking, ongeacht de afbakening van grenzen tussen de actoren in 

termen van  juridisch en/of economisch zelfstandige entiteiten. Ze zijn aan de 

orde of het nu gaat om een internationale vredesmissie, een joint venture in het 

kader van R&D, een ministerie, of een afsprakenstelsel.  

 

EHerkenning voldoet aan de definitie van een voorziening, en kent een 

organisatiestructuur. 

Een afspraken stelsel in dit kader is een organisatievorm, maar dan in de vorm 

van een doelnetwerk (goal oriented network) waarbij de governance eerder plaats 

vindt door horizontale sturing (via de markt) dan door verticale (hiërarchische) 

sturing (via integratie binnen één juridische of economische entiteit). 

 

Dat betekent dus dat een voorziening in de vorm van een afsprakenstelsel op 

dezelfde wijze kan worden getoetst als iedere andere voorziening, namelijk aan 

de hand van enerzijds de performance en anderzijds de effectiviteit van 

mechanismen voor werkverdeling en governance zoals deze met de voorliggende 

toets worden gemeten. 
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6.2 Bijlage 2 Context 

 

In deze bijlage zijn de context en afwegingen waarover wordt geadviseerd in een 

schema geplaatst. 

 

In de figuur wordt uitgegaan van een door de overheid ontwikkelde voorziening 

waarbij: 
- Er al dan niet gebruik wordt gemaakt van de deelname van marktpartijen. 

Integratie wil zeggen dat de voorziening binnen een overheidsorganisatie 

wordt ontwikkeld en beheerd. 

- De voorziening al dan niet uitsluitend voor gebruik door de overheid 

beschikbaar is. 

N.B.: Het voorliggende document bevat als gezegd een toets die beoordeelt of er 

voor eHerkenning op zich een positieve business case is te benoemen, op de wijze 

zoals de voorziening nu is gestructureerd en functioneert, in relatie tot de 

ontwikkelingen in de omgeving.  

De figuur is opgenomen in de verwachting dat een beperkte duiding van de 

context leidt tot een beter begrip van de beoordeling van eHerkenning en van de 

gegeven adviezen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een vergelijking te 

maken tussen eHerkenning in de huidige vorm en andere scenario’s. 

 

 

Figuur 2: context voor toetsing 

  


