
Digitale authenticatie

• Omvat: 
– Authenticatie (proces 

van identificeren)

– Identificerend 
nummer

– Vertrouwensdiensten 
(zoals handtekening, 
verzegeling)

– Machtigingen, 
vertegenwoordigingen

– Gebruikersattributen 
(kenmerken gebruiker)
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Digitale authenticatie - aanleiding

• NORA online: geen thema pagina, 
aantal principes en de bouwstenen 
DigiD en eHerkenning

• Manifestgroep: wil drie diensten 
gaan ontwikkelen, waaronder 
Machtigingen. De MFG komt met 
(her)definitie GDI incl. 
gemeenschappelijke basis. Hebben 
use case gedefinieerd van 
authenticatie. 

• VNG / gemeenten ??
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• Invoering eIDAS per september 2018

• Het is de bedoeling dat alle 
Nederlandse publieke organisaties 
vóór september 2018 eIDAS- proof
zijn op het gebied van online 
toegang.

• EZ is verantwoordelijke voor 
invoering eIDAS, BZK draait een 
programma-eID. 

• Andere overheden zoals een aantal 
departementen zijn betrokken bij de 
invoering, uiten kritiek op inrichting 
en snelheid van invoering. 



Afbakening Opdracht 

• Formuleren van sector-overstijgende SOLL architectuur

• Functionele behoeften in kaart brengen

• In plaats van (alleen maar) bouwstenen een nieuwe definitie:
– Afspraken

– Standaarden

– Voorzieningen

• Parallel aan ontwikkelingen rondom programma eID

• Vertaling naar de praktijk van de uitvoeringsorganisaties (wat 
staat architecten e.a. te doen in 2018?)

• Op tijd beschikbaar: dat wil zeggen ….
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Agenda vanmiddag

• Intro

• Kennismaken

• Inhoudelijk bijpraten (Vincent van de Laar)

• In groepjes, plenair terugkoppelen

• Wat gaan we doen? 
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Opdracht Digitale authenticatie
wat hebben we nodig

• Deel de laatst verworven kennis over implementeren van 
eIDAS / identiteitsmanagement

• Ontwikkel een thema pagina in NORA

• Valideer & actualiseer de NORA principes die betrekking 
hebben op Digitale authenticatie

• Maak een functionele beschrijving van alle diensten die te 
samen behoren tot identiteitsmanagement

• Maak een beschrijving van de architectuur modellen (best 
practices) van Digitale authenticatie  als onderdeel van een 
dienstverleningsproces dat overheidsbreed van toepassing is
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Digitale authenticatie
vervolgstappen

• Bij elkaar brengen van meerdere sectoren: zorg, 
uitvoeringsorganisaties Manifestgroep, gemeenten.

• Formeren van redactie (2 – 3 man) en kring van betrokken 
architecten, bij voorkeur die met dat onderwerp aan de slag 
zijn. Wie doet er mee?

• ICTU doet procesbegeleiding en publicatie in NORA

• Eerste concepten en aanpak per 31-12

• Uitwerking Q1 2018
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