
eHerkenning 
De economische en maatschappelijke waarde van een 

trustframework 



• Onderzoeksopdracht 

– Aandachtspunten bij verdere ontwikkeling 
eHerkenning 

– Maatschappelijk perspectief 

– Economisch perspectief 

• EL&I 

• Input AAA-commissie (jaarcongres ECP-EPN) 

• Interviews, workshops, enquete (2010-2011) 

eHerkenning 
Onderzoeksopdracht 



• NSTIC: The National Strategy for Trusted Identities in 

Cyberspace: Why We Need It  

– Snelle groei van Digitale diensten: 
• Innovatie 

• Economische groei 

• Maar: 

– Individuals are unable to prove their true identity online 
for significant transactions  
 

 

eHerkenning 
Waarom  ? 



• Oplossing: 

 

– a framework for individuals and organizations to 
utilize secure, efficient, easy-to-use and 
interoperable identity solutions to access online 
services in a manner that promotes confidence, 
privacy, choice and innovation.  

eHerkenning 
Waarom ? 



• Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
– Klantendatabases gehacked; branchebrede beveiligingsoplossing 

• Portbase: (lucht)havens 
– gemeenschappelijke oplossing beveiliging  digitale gegevens alle 

havenbedrijven 

• Accountants/administratiekantoren; projectorganisatie 
(bouwbedrijven) 
– Gemeenschappelijke authenticatie en autorisatie voorzieningen voor 

medewerkers, klanten, (onderaannemers) 

• Digitale ketens (voedsel, milieu, landbouw, bouw, export, financiele 
dienstverlening, fiscaal): 
– Partijen moeten elkaars data gaan vertrouwen, door waarborgen bij 

vastleggen ! 

eHerkenning 
Nederland 



 

• Nationale ontwikkelingen: 

– EID, leeftijdsverificatie, digitale certificaten op 
rijbewijs/paspoort, nieuwe toezichtsvormen, EOD 

• Internationale ontwikkelingen: 

– LEI, STORK, dienstenrichtlijn, BTW-harmonisatie 

 

• Generieke beveiligingsvoorzieningen 

• Snelle ontwikkelingen 

eHerkenning 
Maatschappelijk 



• Beveiliging regelen per applicatie/proces/bedrijf: 
– Beveiliging is kostenpost, nauwelijks baten 

– Vergt veel kennis 

– Innovatie: duur 

• Beveiliging via trustframework 
– Kostenbesparing/Betere kwaliteit 

– Flexibiliteit 

– Innovatie: gedeelde kosten 

 

eHerkenning 
Conclusie 



• eHerkenning is: Afsprakenstelsel 

– Trustframework: onder welke voorwaarden 
gebruiken/vertrouwen partijen elkaars 
authenticatie en autorisatiemiddelen 

– Interoperabiliteit, rollen 

– Afspraken over toezicht, aansprakelijkheid, 
continuiteit 

– Afspraken over  nieuwe ontwikkelingen.  

eHerkenning 
Wat is het 



• Snel ontwikkeld/geimplementeerd 

• Massa: 
– Implementaties B2G: niveau 2 

– Welke overheden treden toe 

• eHerkenning als product: snel groeiend aantal implementaties 
in B2B (vaak niet onder naam eHerkenning), met 
machtigingen, zelden hergebruik. 

• eHerkenning als proces: verder vormgeven toezicht, juridische 
aspecten, technische ontwikkelingen, specifieke eisen van 
overheden. 

eHerkenning 

Stand van Zaken 



• Overheden: fundamentele keuze om zelf 
beveiliging vorm te geven of te beleggen bij 
een netwerk ? 

• Beleidsmakers: faciliteren overgang naar 
bloeiende, levenskrachtige markt ? 

• Dienstverleners: borgen kwaliteit en 
veiligheid. Beheersen technische complexiteit 

eHerkenning 
Hoe verder ? 



• Overgang naar trustframework 
– Heldere communicatie  naar betrokken marktpartijen, overheden en ondernemers 
– Evolutie ipv Revolutie (complexe techniek – afbreukrisico !): Aantrekkelijk maken voor 

overstappers: meer faciliteiten, hergebruik data enz.. 
– Zo groot mogelijke markt: nieuwe oplossingen/ontwikkelingen inbedden in trustframework 
– Lage kosten: geen gedwongen winkelnering, let op kleine partijen (kosten, kennis) 
– Maak creatief gebruik mogelijkheden markt .. 
– Veiligheid en betrouwbaarheid boven alles: performance eisen aan netwerk en deelnemende 

partijen 
 

• Faciliteer vrije markt 
– Lage drempels voor nieuwe toetreders 

• Geen informatieachterstand nieuwe toetreders: documentatie, ontwikkelpaden, 
versies/testfaciliteiten 

• Overstapkosten laag of nihil; “nummerbehoud” 
• Toezicht: moet kwaliteit zichtbaar maken 

– Help overheden “shoppen” (gemeenten !) 
– Geen monopolieposities: vergoeding op transactiebasis (?) 
– Gezamenlijk oppakken innovatie: vraagkant en aanbodkant  

 
 
 

eHerkenning  
Aandachtspunten 


