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Authenticatie 

3 functies te onderscheiden: 

 

1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en 

 betrouwbaarheid bericht verifiëren (niet gewijzigd onderweg).  

 

2. Wilsuiting; d.m.v. handtekening staat de afzender in voor hetgeen in de 

boodschap staat. 

 

3. Vercijfering (exclusiviteit); alleen degene voor wie de boodschap is 

bedoeld kan de inhoud lezen. 
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Middelen 

 

• Inloggen in beveiligde internetomgeving; 

Met gebruikerscode, wachtwoord en eventueel aanvullend 

authenticatiemiddel, zoals SMS bericht. 

 

• Elektronische handtekening; 

- onweerlegbaarheid: vaststellen identiteit afzenden 

- integriteit; zekerheid dat bericht onderweg niet is gewijzigd 

- behoort aan natuurlijk persoon; deze persoon kan aan organisatie 

  gebonden zijn en namens deze organisatie handelen. 

 

Uitgifte kan door middel van een digitaal certificaat 
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Bij communcatie met de Belastingdienst via BAPI wordt gebruik gemaakt 

van een BAPI certificaat. 

 

Bij communicatie met Digipoort en de BIV wordt gemaakt gemaakt van een 

PKIoverheid services certificaat. 

 

Certificaat is nodig voor: 

 

1. Bericht dat uitgewisseld wordt te ondertekenen 

2. Opzetten beveiligde verbinding 
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PKIoverheid services certificaat 

 

Gebaseerd op PKI (Public Key Infrastructure). 

Werkt met sleutelparen: geheime en publieke sleutels 

 

Sprake van Gekwalificeerde elektronische handtekening: 

(zelfde rechtsgeldigheid als handgeschreven handtekening) 

- Op unieke wijze aan ondertekenaar verbonden 

- Kan ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle houden 

- Zodanig verbonden aan elektronisch bestand dat wijzigingen achteraf 

  van de gegevens opgespoord kunnen worden 

- Face to Face controle bij de uitgifte 

 

Ook wel machine to machine certificaat genoemd.  
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PKIoverheid services certificaat 

 

Dus: 

- Bericht dat uitgewisseld wordt te ondertekenen door afzender 

- Beveiligde verbinding opzetten; identiteit controleren via publieke deel van 

  certificaat(sleutel) 

 

Certificaat wordt geïnstalleerd op server van de afzender. 
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PKIoverheid services certificaat 

 

Wie is de afzender en welk certificaat wordt gebruikt? 

 

• Via server van intermediair met certificaat van intermediair 

• Via server van softwareleverancier met certificaat van leverancier 

• Via server van softwareleverancier met certificaat van intermediair 

• Via server van portaalaanbieder met certificaat van portaalaanbieder 

• Via server van portaalaanbieder met certificaat van intermediairs 

 

Advies: altijd certificaat van intermediair gebruiken? 

 

- Wat vinden aanwezige leveranciers? 

- Wat vinden aanwezige intermediairs? 
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Bij uitgeven certificaten onderscheid naar: 

 

1. Kantoor- of organisatiecertificaat; 

Zoals PKIoverheid service certifcaat, zoals hiervoor behandeld 

 

2. Persoonsgebonden certificaat; 

Bijvoorbeeld het digitaal persoonsgebonden beroepscertificaat van 

NBA. 

 

Gebruiker kan onomstotelijk vaststellen wie handtekening heeft gezet 

en of deze persoon (RA of AA) staat ingeschreven. Dit laatste is feitelijk 

een vorm van autorisatie. 
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Beroepscertificaat wordt gebruikt voor: 

1. Ondertekening accountantsverklaring of assurance rapporten 

2. Identificatie en authenticiteit 

3. Versleuteld verzenden van elektronische documenten 

 

Echter: 

1. Kan niet gebruikt worden om berichten aan te bieden aan Digipoort/BIV 

    (daarvoor gelden aparte PKIoverheid services certificaten) 

 

2. Wordt (nog) niets mee gedaan door uitvragende partijen die via  

    Digipoort of BIV berichten ontvangen. 
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Certification Service Providers 

Zoals de naam al zegt zijn dit uitgevers van certificaten.  

 

Aanbieder   Service cert. Beroepscert. 

 

CreAim    JA  JA 

Diginotar   JA  JA 

ESG    JA  JA 

GemNet    JA  JA 

Getronics   JA  JA 

Quovadis   JA  JA 
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Autorisatie 

Personen die binnen of namens een organisatie bevoegd en/of gemachtigd 

Zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten.  

 

- Verplichting AUSP voor SBR aanleveringen is vervallen (13-1-2011) 

- Machtigingen voor burgers via DigiD machtigen; in gebruik door  

  Belastingdienst 

- DigiD voor bedrijven is gestopt 

- Programma eHerkenning is onderhanden en in ontwikkeling. 

  (moet machtigen bedrijven gaan regelen) 

- GOA (Gemeenschappelijk Ontwerp Authenticatie & Autorisatie) 

  Opstellen generiek ontwerp met samenhang voorzieningen. 

  (o.a. Belastingdienst en KvK). 
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Huidige situatie is wirwar aan authenticatie en autorisatie 

 

Bijvoorbeeld in gebruik bij Belastingdienst: 

- BAPI certificaten (aangiftes OB, IB/VPB en LB) 

- BAPI pincode (aangiftes OB, IB/VPB en LB) 

- PKIoverheid service certificaten (aangiftes OB, IB/VPB via Digipoort) 

- Gebruikerscode en wachtwoord (aangiftes OB, IB/VPB, LB via website BD) 

- DigiD (voorlopige aangifte IB) 

- Papieren handtekening (buitenlandse aangifte of wijzigen rekeningnr) 
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Openstaande punten 

 

• Relatie PKIoverheid en eHerkenning 

• Relatie Beroepscertificaten en eHerkenning 

• Gebruik Beroepscertificaten door uitvragende partijen 

• Relatie DigiD, DigiD machtigen en eHerkenning (GOA) 
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Vragen? 


