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Van:  DIO 

Aan:  I-Overleg 15 november 2018 

Over:  eenmalig inloggen 

Datum: 12 november 2018 

             

 

 

Eenmalig inloggen is in toenemende mate een randvoorwaarde voor realisatie van de 

elektronische overheid. Gebruikers navigeren vanuit MijnOverheid, MijnOverheid voor 

Ondernemers, berichtenvoorziening, machtigingsvoorziening en live event-applicaties 

naar het portaal van meerdere dienstaanbieders (en weer terug). Dat ze daarbij steeds 

opnieuw moeten inloggen ervaren ze als onlogisch, gebruiksonvriendelijk en drempel-

verhogend. Voor de ontwikkeling van een federatieve berichtenstelsel is het ontbreken 

van eenmalig inloggen zelfs aangemerkt als blokkerend, maar ook voor de andere bouw-

stenen wordt eenmalig inloggen langzaamaan dringend wenselijk. 

 

Het huidige DigiD voorziet al een aantal jaren in eenmalig inloggen. Dit wordt echter 

maar door een beperkt aantal dienstaanbieders ondersteund. Redenen daarvoor zijn o.a. 

het ontbreken van een expliciet beleid ten aanzien van overheidbrede invoering, het 

besef dat eenmalig inloggen alleen werkt als iedereen meedoet, sector- of organisatie-

specifieke security-overwegingen, en onduidelijkheid over de continuïteit van de voor-

ziening (ook binnen het eID-stelsel).  

 

Er is geen (actuele) beleidsvisie op de wenselijkheid van eenmalig inloggen. DigiD 

eenmalig inloggen wordt op dit moment ook niet (meer) actief gestimuleerd bij dienst-

aanbieders en onder de aandacht gebracht bij gebruikers. 

 

Binnen het programma eID is eenmalig inloggen (nu) niet voorzien. Dit betekent dat 

eenmalig inloggen in de toekomst niet meer wordt ondersteund, tenzij alsnog wordt 

besloten het aan de functionaliteit van eID toe te voegen. Het bepalen van de haal-

baarheid (op kortere termijn of in een later stadium), de wijze van implementatie en de 

impact (w.o. de eenmalige en structurele kosten) vereisen echter gedegen onderzoek.  

 

Bijgevoegd is het resultaat van een eenmalige expertsessie van DIO en Logius over 

eenmalig inloggen. 

 

Aan het I-Overleg wordt voorgesteld: 

 

1) Onderschrijven dat eenmalig inloggen wenselijk c.q. noodzakelijk is voor de 

realisatie van de digitale agenda; 

2) Nog dit jaar onderzoek in gang zetten naar de haalbaarheid en impact van toe-

voeging van functionaliteit voor eenmalig inloggen aan eID, inclusief de juridische 

mogelijkheden en beperkingen daarvoor binnen de eIDAS-richtlijn; 

3) Daarnaast nog dit jaar een breder (extern) onderzoek in gang zetten naar eenmalig 

inloggen, onder andere gericht op: 

- een (compacte) overkoepelende architectuurvisie op seamless service delivery 

waarbinnen eenmalig inloggen moet passen (en die ook andere instrumenten 

omvat); 

- uitwerking van implementatiescenario’s vanuit security-optiek (zie bijlage);  

- gebruikersonderzoek naar de wenselijkheid en veiligheidsperceptie; 

- onderzoek bij dienstaanbieders naar draagvlak en invoeringsinspanningen; 

- beleid, ervaringen en voornemens van andere landen; 
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4) Agenderen van het onderwerp Eenmalig Inloggen in Programmeringsraad Logius en 

OBDO.  
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bijlage: startnotitie eenmalig inloggen 
 

 

wenselijkheid 

 

Eenmalig inloggen is/wordt een kritische succesvoorwaarde voor meerdere dossiers: 

- MijnOverheid: eenmalig inloggen was van meet af aan cruciaal voor MijnOverheid 

vanwege zijn spilfunctie in het web van persoonlijke domeinen (een eerste versie van 

Single Sign On is daarom door MijnOverheid zelf ontwikkeld); 

- MijnOverheid voor Ondernemers: idem voor het domein van ondernemers (en andere 

organisaties); 

- berichtenvoorziening: eenmalig inloggen is aangemerkt als een noodzakelijke voor-

waarde voor de ontwikkeling van een federatief berichtenstelsel (een gebruiker moet 

zijn berichten van verschillende afnemerdomeinen halen, en het is niet acceptabel als 

hij daarvoor steeds opnieuw moet inloggen); 

- machtigen: gebruikers moeten voor het beheren en wijzigen van machtigingen heen 

en weer navigeren tussen centrale machtigingsvoorziening (waar zij hun 

machtigingen kunnen overzien, vastleggen en wijzigen) en dienstaanbiederdomein 

(waar zij de machtiging voor die dienst kunnen gebruiken en eventueel ook kunnen 

vastleggen of wijzigen); 

- life events: gebruikers moeten vanuit de life event naar mijn-domeinen van meerdere 

dienstaanbieders (en weer terug) navigeren. 

 

De achterliggende reden voor de ontwikkeling van eenmalig inloggen (de gebruiker niet 

steeds vragen om opnieuw in te loggen) is/lijkt nog steeds even valide, zeker nu het 

principe "gebruiker centraal" zwaarder weegt dan ooit. Dat geldt met name voor niet-

digivaardigen, die meervoudig inloggen als hinderlijk of zelfs blokkerend kunnen ervaren 

(vooral bij tweefactorauthenticatie). De (vorige) Ombudsman heeft dan ook meerdere 

keren aangedrongen op invoering van eenmalig inloggen. 

 

Daarbij is het wenselijk dat de overheid als geheel consistent is in de toepassing van 

eenmalig inloggen. Gebruikersonderzoek van MijnOverheid leert dat het als verwarrend 

en onveilig wordt ervaren dat sommige dienstaanbieders eenmalig inloggen onder-

steunen, en andere niet. Gebruiksonvriendelijk, maar consequent (nooit eenmalig 

inloggen) vinden veel gebruikers dus beter dan gebruiksvriendelijker, maar onvoor-

spelbaar (soms eenmalig inloggen). 

 

Eenmalig inloggen is vooral een belang van de gebruiker, en veel minder van de 

individuele dienstaanbieder. Er is dus initiatief van BZK nodig om eenmalig inloggen op 

de agenda te krijgen. Een klein aantal dienstaanbieders heeft overigens wel een belang 

bij eenmalig inloggen, hetzij omdat ze onderdeel uitmaken van een intensieve keten 

(zoals omgevingsvergunning), hetzij als tijdelijke oplossing na een recente fusie (zoals 

UWV-Werkbedrijf of herindelingsgemeenten).  

 

Uit Europese e-overheid-benchmarks blijkt steeds dat Nederland het goed doet, maar 

eenmalig uitloggen is daarop een vaste uitzondering.  

 

stand van zaken beleid 

 

Vanuit politieke verantwoordelijkheid, beleidsverantwoordelijkheid en eigenaarschap is 

een BZK-visie/beleidslijn op alle eOverheid-bouwstenen gewenst, en dus ook op 
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eenmalig inloggen. Heldere, expliciete beleidskeuzes t.a.v. eenmalig inloggen zijn 

bovendien nodig voor de eenduidige positionering en doorontwikkeling van DigiD, eID, 

MijnOverheid, machtigen, berichtenvoorziening en andere dossiers. 

 

Een beleid of visie is er op dit moment niet. Er is geen doelstelling t.a.v. overheidbrede 

uitrol van het huidige DigiD Eenmalig Inloggen, maar evenmin een besluit om het af te 

bouwen.  

 

Logius beheert eenmalig inloggen, maar stimuleert het niet (meer) actief bij dienst-

aanbieders, en brengt het bij gebruikers ook niet actief onder de aandacht. De website 

www.digid.nl maakt op dit moment geen melding van eenmalig inloggen. 

 

bredere context 

 

Een visie op eenmalig inloggen is bij voorkeur ingebed in een bredere visie op seamless 

service delivery. Het gaat immers niet om de (door)ontwikkeling van een bouwsteen 

(DigiD eenmalig inloggen of eID-opvolger daarvan), maar om het beoogde effect, 

namelijk dat een gebruiker de overheidsdienstverlening als één naadloos geheel ervaart.  

 

Concreet betekent dat dat eenmalig inloggen moet passen binnen een overkoepelend 

concept dat de volgende scenario’s ondersteunt: 

- navigeren van de ene naar de andere dienstaanbieder (b.v. van BD naar UWV); 

- navigeren binnen een portaal dat informatie van meerdere dienstaanbieders bij elkaar 

brengt (b.v. MijnOverheid); 

- verzamelen van gegevens voor een ketentransactie die meerdere dienstverleners 

betreft (b.v. omgevingsvergunning); 

- hergebruik van gegevens die door een dienstverlener zijn verstrekt bij een andere 

dienstverlener; 

- hergebruik van profielgegevens van de gebruiker over meerdere transacties en 

dienstaanbieders (b.v. een gepersonaliseerde life event, waarbij de vooringevulde 

gegevens door de life event-applicatie worden overgedragen aan de transactie van de 

betreffende dienstaanbieders). 

 

Eenmalig inloggen is niet de enige manier om te bereiken dat gebruikers diensten van 

meerdere overheidsdomeinen kunnen gebruiken zonder opnieuw in te hoeven loggen. 

Ook het als webservice/API's aanbieden van functionaliteit (zoals de inzage BRP in 

MijnOverheid) is een vorm van seamless service delivery. Ook heeft system-to-system-

verkeer zijn eigen invulling van seamless service delivery, waarbij het gebruikende 

systeem met hetzelfde token (veelal een PKI-certificaat) wel van de ene naar de andere 

site kan (het token wordt dan door elke site opnieuw gecontroleerd). 

 

stand van zaken uitrol DigiD eenmalig inloggen 

 

Op dit moment is slechts een beperkt aantal dienstaanbieders aangesloten op DigiD 

eenmalig inloggen.  

 

De investeringen om aan te sluiten zijn waarschijnlijk overzienbaar. Dat in tegenstelling 

tot de oude versie (Single Sign On), die forse aansluitinspanningen vergde en niet 

volledig robuust was.  

 

De bereidheid van dienstaanbieders om op DigiD eenmalig inloggen aan te sluiten is niet 

recent onderzocht. Bepalend daarvoor zijn waarschijnlijk vooral: 

http://www.digid.nl/
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- het ontbreken van een expliciet beleid c.q. afspraak over (niet-vrijblijvende) overheid-

brede invoering; 

- het besef dat eenmalig inloggen alleen goed werkt als alle dienstaanbieders meedoen;  

- (achterhaalde) beeldvorming over de aansluitinspanningen en de robuustheid van het 

koppelvlak; 

- (expliciete of impliciete) security-overwegingen; 

- onduidelijkheid over de continuïteit (wordt het in de toekomst nog ondersteund); 

- onduidelijkheid c.q. misvattingen over ondersteuning binnen eIDAS en eID-stelsel. 

 

kostenoverwegingen 

 

Herhaald inloggen veroorzaakt extra kosten. Zo vereist het bij elkaar zoeken van enige 

financiële kerngegevens via MijnOverheid (inkomen, woz-beschikking, huurtoeslag, 

pensioenrechten, laatste belastingaanslag) zes keer inloggen binnen een kwartier, waar 

dit met één keer had gekund. Invoering van eenmalig inloggen leidt dus tot lagere 

exploitatiekosten omdat de authenticatie-infrastructuur (incl. bijbehorende bevragingen 

bij de BRP) minder wordt belast.  

 

Bij eenmalig inloggen verandert niet alleen het kostenniveau, maar ook de kosten-

verdeling, waarbij portalen als MijnOverheid, MijnOverheid voor Ondernemers en 

Overheid.nl (b.v. voor life events), die relatief vaak het startpunt voor de interactie zijn, 

relatief hogere kosten zullen maken dan dienstaanbieders (uitgaand van het huidige 

kostenverrekeningsmodel). 

 

De bouwsteen DigiD eenmalig inloggen is beschikbaar en stabiel: voor brede invoering 

zijn dus geen grote centrale investeringen nodig. Om het in te voeren moeten met name 

de dienstaanbieders dus investeringen doen. 

 

Het huidige eID voorziet niet in eenmalig inloggen (zie hierna).  

 

security 

 

Security is een belangrijke overweging, waarbij de meningen van security-experts over 

de risico-inschatting onderling verschillen. Idem de policy's van de afzonderlijke 

dienstaanbieders. Dit lijkt vaak meer gebaseerd op persoonlijke mening en onderbuik 

dan op een gedegen gebruikersonderzoek en/of expliciete risico-analyse. 

 

Gebruikersonderzoek leert dat veel gebruikers eenmalig inloggen ervaren als veiliger 

(omdat ze weten wat er gebeurt) dan telkens opnieuw inloggen (wat verwarring schept 

over of je wel/niet bent ingelogd c.q. uitgelogd). De huidige mengvorm (sommige 

dienstaanbieders doen mee, andere niet) ervaart men echter juist als verwarrend, en 

dus onveilig. 

 

Er zijn meerdere scenario's (deels combineerbaar) om de securityrisico's te beheersen: 

- compartimering per keten/sector: de gebruiker hoeft binnen eenzelfde keten of sector 

niet opnieuw in te loggen (b.v. binnen het zorgdomein), maar wel als hij van de ene 

keten/sector naar de andere gaat (b.v. van zorgdomein naar domein werk- en 

inkomen); 

- naar keuze van de gebruiker: de gebruiker bepaalt zelf (als generieke voorkeur dan-

wel per inlogsessie) of hij wel of niet gebruik wil maken van eenmalig inloggen; 
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- afhankelijk van lokatie/device: de gebruiker kan eenmalig inloggen vanaf een 

bekende, veilige plek (b.v. eigen desktop), maar niet vanaf een openbare, onveilige 

plek (b.v. bibliotheek); 

- alleen bij adequaat niveau middelen: eenmalig inloggen kan alleen met middelen op 

authenticatieniveau substantieel of hoog, en dus nooit met DigiD basis; 

- met tussenscherm: de gebruiker hoeft niet opnieuw gebruikersnaam en wachtwoord 

in te voeren, maar moet wel (per muisklik) zijn akkoord geven als hij van het ene 

(dienstaanbieder)domein naar het andere gaat; 

- herinlog bij kritisch proces: de gebruiker wordt gedwongen om voor een kritische 

toepassing opnieuw (op hetzelfde authenticatieniveau) in te loggen (zoals bij de 

handtekening onder de belastingaangifte nu); 

- herinlog naar hoger niveau: een gebruiker die heeft ingelogd op een lager 

authenticatieniveau moet herinloggen op een hoger niveau als de betreffende dienst 

daarom vraagt (b.v. zoals nu vanuit MijnOverheid naar het DUO-domein). 

 

eIDAS 

 

Niet helemaal duidelijk is of eIDAS hergebruik van authenticatie toestaat. Het voorlopige 

beeld is dat de huidige versie van de Uniforme Set van Eisen voor eIDAS (i.t.t. een 

eerdere versie) eenmalig inloggen onder stringente voorwaarden toestaat, in elk geval 

voor Substantieel, maar mogelijk ook voor niveau Hoog. Uitvoeringsverordening eIDAS 

1502 adresseert eenmalig inloggen niet en verbiedt het dus ook niet expliciet. Voor-

waarde is dat het mechanisme bestand is en blijft tegen aanvalspotentieel Hoog. Of 

eenmalig inloggen wel of niet is toegestaan, is dus afhankelijk van de wijze waarop het 

authenticatiemechanisme is ingericht. De ruimte binnen de richtlijn wordt o.a. begrensd 

door de sessieduur, maar ook door de (bestuurlijke, beheersmatige en technische) 

begrenzing van domeinen. De huidige praktijk daarbij is dat elk bestuursorgaan en elke 

uitvoeringsorganisatie binnen het Rijk een eigen domein is en dus een separate inlog 

vergt. Het is denkbaar dat eventuele beperkingen vanuit eIDAS dus (deels) kunnen 

worden gemitigeerd door een overkoepelend gov.nl-domein (waarnaar nu verkennend 

onderzoek wordt gedaan). 

 

eID 

 

Binnen het programma eID is eenmalig inloggen (nu) niet voorzien, mede vanwege de 

veronderstelde beperkingen vanuit eIDAS. Dit betekent dat eenmalig inloggen in de 

toekomst niet meer wordt ondersteund, tenzij alsnog wordt besloten het aan de 

functionaliteit van eID toe te voegen. De keuze om eenmalig inloggen niet te onder-

steunen lijkt (in een eerdere fase van het eID-traject) min of meer impliciet gemaakt, en 

is dus niet expliciet op bestuurlijk niveau besproken of besloten. 

 

Het voorlopige beeld is dat ondersteuning van eenmalig inloggen binnen het huidige eID-

stelsel waarschijnlijk nog steeds mogelijk is. Het bepalen van de haalbaarheid (op 

kortere termijn of in een later stadium), de wijze van implementatie en de impact (w.o. 

eenmalige en structurele kosten) vereisen echter gedegen onderzoek.  


