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Waar staan we?

We faciliteren reële vormen van 
dienstverlening in de markt 
niet.

Authenticatie
• veel soorten
• vaak laag niveau
• nog veel voorzieningen en per stroom 
verschillend. 

Autorisatie
• versnipperde aanpak
• laag niveau of zelfs ‘op blauwe ogen’.
• echte werk vooral nog op tekentafel.

We zijn kwetsbaar voor 
digitale inbreuk en fraude.

De ’ist’ kost ons veel geld en 
inspanning.

We sluiten nog niet aan bij 
beschikbaar wettelijk 
kader.

Overheidsbrede voorzieningen 
ontwikkelen zich nog te 
langzaam. 

GEBRUIKER DIENSTAANBIEDERVoor ieder proces een eigen 
authenticatiemiddel

Onhandig, kostbaar, complex, onveilig…. 
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Waar gaan we naar toe?

Een opstapje over authenticeren…

GEBRUIKER DIENSTAANBIEDERAuthenticatie ontkoppelen 
van Dienstaanbieder

!
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Naar één ID stelsel

GEBRUIKER DIENSTAANBIEDER

!

C2G
B2G
G2G
C2B
B2B

publieke en
private dienst-
aanbieders

publieke en
private 
voorzieningen

Stelsel mag niet omvallen en moet 
robuust zijn. Nodig:
•Goede verantwoordelijkheidsverdeling
• Toezicht
• Fall-back
• Entry en -exitregels
• Standaarden 
• Acceptatie
• Internationale aansluiting

Authenticatiemiddelen zonder 
strakke scheiding burgers en 
bedrijven: eenmanszaak kan ook 
met DigiD werken.

gebr.naam/wachtwoord
activatie via email

gebr.naam/wachtwoord
activatie via authentiek adres

gebr.naam/wachtwoord
met aanvullend extra code

gebr.naam/wachtwoord en
code en face-to-face uitgifte

PKI-middel
en face-to-face uitgifte

Betrouwbaarheidsniveaus

4

3

2

1

0

Betrouwbare authenticatie

• Wens: naar hoog niveau
• Zo mogelijk parallel: eID, banken,  

eRijbewijs, PKI
• Maatschappelijke acceptatie, breed 

gebruik
• Redelijk kostenniveau
• The race never ends. 

laag

hoog

DigiD Basis

DigiD Midden

PKI BAPI

PKI-O

DigiD Hoog

PD Ondern.

BAPI-PIN

STORK indeling
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En een opstapje over autoriseren…..

� Zelfaangever/zelfaanvrager 

incl. medewerker bedrijf

� Inhoudelijk gemachtigd

�Familie, kennis

�Maatschappelijke Intermediair

�Fiscale Dienstverlener

�Douane Dienstverlener

Verklaring

“dat je dit mag”

Autorisatie: regelen dat bevoegdheden van derden

expliciet duidelijk zijn.

Belastingdienst

� Niet-inhoudelijk dienstverlener
Verklaring

“dat je dit  mag”

� Wettelijk vertegenwoordiger

�Bewindvoerder

�Curator

�Namens erfgenamen

Verklaring

“dat je dit mag”

Belanghebbende
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GEBRUIKER DIENSTAANBIEDER

!

Publieke en
private dienst-
aanbieders

• Publieke/private machtigingenregister

Naar één ID stelsel ook voor autoriseren.

Waar gaan we naar toe?
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Private Partij

Software

Pakket/portaal
Private

diensten

� Zelfaangever/aanvrager
� Gemachtigde

� Fiscale Dienstverl.

� Douane Dienstverl.

Belastingdienst

Portaal

- MijnBD, MijnTSL

- PD Ondernemers

� Zelfaangever/aanvrager

Publieke Portaal

Balie

� Gemachtigde

� Familie, kennis

� Maatschap. Interm.

� Fiscale Dienstverl.

� Douane Dienstverl.

Machtigings

register

Front end

Verklaring

“wie je bent”

Verklaring

“wat je mag voor wie”

Eindbeeld: gewenste invulling hetzelfde:

• voor de ‘kleuren’

• voor burgers en bedrijven

• voor publieke portaal, balie en private diensten

• voor alle vormen van dienstverlening en alle vormen van machtigen

Back end

Belastingdienst

Authenticatie

dienst

Migratie: van ‘ist’ naar ‘soll’

Een voorbeeldcasus met een paar details: BAPI

• Kanaal voor IB, Vpb, (aangiften, uitstelregeling, EKA) OB/ICP en LH 
en voor Toeslagen voor private partijen. 

• Vooral voor fiscale dienstverleners, beperkt gebruik zelfaangevers.

• Technologie stamt uit 90-er jaren.

• Authenticatie met PKI (specifiek, niet-standaard) en PIN.

• Oneigenlijk gebruik certificaten door online dienstverleners.

• Machtigen voor elektronische kopie-aanslagen met ‘opt-out’, verder 
geen machtigingsvoorziening.
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Private Partij

Software

Pakket/portaal

BD

Ontvangen &

Mededelen

BAPI  certificaat of PIN

Private Partij

EKA

register

Private diensten

Handelende Partij

� Zelfaangever

� Gemachtigde

� Fiscale Dienstverlener

Geen PKI-O, maar 

BAPI met Diginotar/ 

KPN of PIN

Niet via 

Digipoort

Macht.register 

alleen voor EKA 

en binnen BD

Huidig BAPI

Back End

Geen opt-in, 

maar opt-out 

procedure

Ondertekening met  

verzamelcertificaten ook door 

partijen die niets met de inhoud 

van de aangifte hebben.

X

Voorbeeld: migratie BAPI 

> stappen 1 - 3  tot 1 januari 2014:

• van Diginotar naar KPN 1/6/12 

• BAPI-PIN uitfaseren begin 2013

• voor IH, VpB naar Digipoort 1/1/13

• voor OB/ICP naar Digipoort 1/1/14

> stappen 4 - 6  2014/2015:

•machtingsregister(s)

• inzenden voor online-dvl’s gefaciliteerd  

• TSL en LH naar Digipoort

• burger/bedrijven 
Migratie

Private Partij

Software

Pakket/portaal
Digipoort 

PKI-O certificaat

Private Partij
Private diensten

Handelende Partij

� Zelfaangever

� Gemachtigde

� Fiscale Dienstverlener (incl. 

Toeslagen)

Situatie in 2015 

Voor alle Belasting-

middelen en

Toeslagen

Back end

Authenticatie

dienst

Machtigings

register

Hoofdlijnen visie

doorgroeien naar hoogste niveau betrouwbaarheid

expliciet machtigen bij alle transacties

Alleen iemand die inhoudelijke verantwoordelijk is voor het 
opstellen van de aangifte (bericht) mag het bericht 
ondertekenen

Burger/ondernemer of zijn fiscale intermediair

maximale convergentie middelen burgers en bedrijven in ID-
stelsel
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Voorlopig gebruik van certificaten binnen SBR

• Op dit ogenblik is het gebruik van verzamelcertificaten in 
SBR/Digipoort voor het indienen van berichten mogelijk.

• Het gebruik van verzamelcertificaten mag niet voor opvragen van zgn. 
elektronische kopie-aanslagen  (SBA) voor fiscale dienstverleners 
(eMededelen).

• De Belastingdienst heeft als lijn dat overgegaan wordt op de 
structurele oplossing . Tot deze overgang kunnen 
verzamelcertificaten voor het insturen van berichten worden gebruikt.

Planning SBR

2012 2013 2014 2015

Verplichtstelling SBR
- Huidige koppelvlakken
- B2

Uitwerking eHerkenning M2M
Impactbepaling
• DigiD
• DigiD Machtigen
• Digipoort (OTP etc.)
• Digipoort Procesinfra
• Nieuwe voorzieningen?

Implementatie ID stelsel

Migratie SBR
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Vragen?


