
 

  

 

 

 

 

 

   Pagina 1 van 2 
 

 

 
                          
                                FS 42-02-05C 

   

 

Forum Standaardisatie 

 

Wilhelmina v Pruisenweg 52 
2595 AN  Den Haag 

Postbus 96810 

2509 EJ  Den Haag 

www.forumstandaardisatie.nl 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

FORUM STANDAARDISATIE  FS 42-02-05C 
 

 

Agendapunt: 5 

Bijlagen:  

Aan: Forum Standaardisatie 

Van: Stuurgroep open standaarden 

Datum: 5 februari 2013 Versie 1.0 

Betreft: Adviesrol Forum Standaardisatie bij eID-stelsel 

Doel 

U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

 

Een externe adviesrol gedurende de ontwikkeling van het eID-stelsel 

waarbij Forum Standaardisatie op verzoek van de opdrachtgevers van het 

eID-stelsel op vooraf geplande momenten advies uitbrengt over 

standaarden en interoperabiliteit. 

 

Toelichting 

De overheid werkt aan de totstandkoming van het eID-stelsel. Dit stelsel 

heeft tot doel om authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven 

voor overheidsdiensten op een uniforme, veilige, federatieve wijze te 

regelen. In het stelsel komen producten zoals DigiD, eHerkenning en 

PKIoverheid samen. Het stelsel is een samenwerkingsverband van EZ, 

BZK, Belastingdienst, UWV, RDW en Logius.  

 

Het eID-stelsel zal een aantal koppelvlakken voor gegevensuitwisseling 

tussen de aangesloten partijen kennen. De keuzes die worden gemaakt 

voor de inrichting van deze koppelvlakken zijn bepalend voor het succes 

van het eID-stelsel. Het is cruciaal dat de koppelvlakken zijn gebaseerd op 

(internationale) open standaarden. Daar waar nodig dienen deze 

standaarden voor de specifieke Nederlandse situatie nader ingevuld te 

worden door aanvullende, uniforme afspraken (profielen) te maken. Deze 

aanpak zorgt voor interoperabiliteit, toekomstvastheid en kostenbesparing. 

Bedrijven, burgers en overheden kunnen daardoor efficiënt aansluiten op 

en gebruikmaken van het eID-stelsel.  

 

College en Forum Standaardisatie bevorderen het gebruik van open 

standaarden en interoperabiliteit binnen de Nederlandse overheid. 
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Daarvoor beheert het College o.a. de ‘pas toe of leg uit’-lijst met open 

standaarden voor de (semi-) publieke sector.  Op deze lijst staan 

verschillende open standaarden, zoals SAML, die voor het eID-stelsel 

relevant zijn. Forum Standaardisatie heeft toegang tot een (internationaal) 

netwerk van experts op het vlak van deze open standaarden.  

 

In tweede helft van 2012 door Forum Standaardisatie uitgevoerde 

toetsingsprocedure voor het “eHerkenning overheidskoppelvlak” kwam 

naar voren dat de potentiële voordelen van standaardisatie onderbenut 

bleven. Het koppelvlak van eHerkenning en het koppelvlak van DigiD 

verschillen namelijk van elkaar, doordat zij ieder eigen keuzes hebben 

gemaakt voor de nader invulling (profiel) van de internationale standaard 

SAML. Dit heeft ertoe geleid dat “eHerkenning overheidskoppelvlak” niet is 

opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aanvullend heeft het Forum 

geadviseerd om één gestandaardiseerd SAML-profiel te realiseren, en dit 

vervolgens te implementeren in eHerkenning, DigiD en andere 

(toekomstige) authenticatie- en autorisatiediensten van de Nederlandse 

overheid. 

 

Een en ander geeft aanleiding tot meer pro-actieve betrokkenheid van 

Forum Standaardisatie bij de totstandkoming van het eID-stelsel. Op 

verzoek van de opdrachtgevers van het eID-stelsel wordt Forum 

Standaardisatie gevraagd om een externe adviesrol gedurende de 

ontwikkeling van het eID-stelsel te vervullen. Deze pro-actieve 

betrokkenheid moet ervoor zorgen dat het project eID-stelsel keuzes op 

het vlak van standaarden en interoperabiliteit goed geïnformeerd en 

weloverwogen kan nemen. 

 

Het advies beperkt zich tot standaarden en interoperabiliteit. Het Forum 

Standaardisatie zal niet participeren in het project.  Het betreft een externe 

rol. Over de operationele invulling van de adviesrol zullen het project eID-

stelsel en Forum Standaardisatie nadere afspraken maken. Gedacht wordt 

aan een advies op basis van een aanvraag en aangeleverde documentatie 

dat twee keer per jaar wordt uitgebracht. 

 

Deze adviesrol past binnen de taken zoals die aan Forum en College 

Standaardisatie zijn toebedeeld in het “Instellingsbesluit College en Forum 

Standaardisatie 2012” en binnen het Werkplan van Forum en College 

Standaardisatie voor 2013. Bovendien sluit de beoogde rol aan bij het 

advies van de adviescommissie Authenticatie en Autorisatie bedrijven (A3) 

van 11 november 2011. 

 

 


