Voorgenomen definitiebepalingen set van eisen voor zover relevant voor Controleprotocol
- Aanbieder van authenticatiedienst: de partij die op basis van een identificatiemiddel een
authenticatieverklaring afgeeft;
- Aanbieder van een elektronisch identificatiemiddel: aanbieder van een toe te laten respectievelijk
toegelaten identificatiemiddel zoals gedefinieerd in deze set van eisen;
- Aangewezen organisatie: organisatie die elektronische diensten verleent waarbij het BSN wordt
gebruikt en waarvoor authenticatie op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog vereist is;
- Audittrail: spoor van controleerbare vastleggingen van gegevens. De audittrail bevat voldoende
gegevens om achteraf te kunnen herleiden welke essentiële handelingen wanneer door wie of vanuit
welk systeem met welk resultaat zijn uitgevoerd;
- Authenticatiefactor: een factor waarvan is bevestigd dat deze gebonden is aan een persoon en die
onder een van de volgende categorieën valt:
a) „op bezit gebaseerde authenticatiefactor”: een authenticatiefactor waarvan de betrokkene moet
aantonen dat deze in zijn bezit is;
b) „op kennis gebaseerde authenticatiefactor”: een authenticatiefactor waarvan de betrokkene
moet aantonen dat hij ervan kennis draagt;
c) „inherente authenticatiefactor”: een authenticatiefactor die op een fysiek kenmerk van een
natuurlijke persoon is gebaseerd en waarbij de betrokkene moet aantonen dat hij dat fysieke kenmerk
bezit;
- Authenticatiemechanisme: het geheel van handelingen van de gebruiker bij de aanbieder –
inclusief het gebruik van zijn identificatiemiddel - ten behoeve van de authenticatie voor een online
dienst van een dienstverlener en de daarbij behorende elektronische beveiligingscontroles ter
verificatie van de geldigheid van het elektronische identificatiemiddel.;
- Betrouwbaarheidsniveau: mate waarin vertrouwen kan worden gesteld in het identificatiemiddel
en waarbij wordt voldaan aan de bij of krachtens de eIDAS-verordening en deze set van eisen
gestelde criteria aan het betrouwbaarheidsniveau, te onderscheiden in het niveau laag, substantieel en
hoog;
- Burgerservicenummer (BSN): het als zodanig overeenkomstig de Wet algemene bepalingen
burgerservicenummer aan een natuurlijke persoon toegekend nummer;
- BSN-domein: bestuursorganen en aangewezen organisaties aan natuurlijke personen en
rechtspersonen, waarbij uitwisseling van het BSN onderdeel uitmaakt van de authenticatie;
- BRP: basisregistratie personen. De Wet basisregistratie personen is de grondslag voor het stelsel
voor de registratie van persoonsgegevens in Nederland;
- Dienstverlener: bestuursorganen en aangewezen organisaties die elektronische diensten
aanbieden aan gebruikers waarvoor authenticatie voorwaardelijk is.
- Dienst: een elektronische dienst die aangeboden wordt door dienstverleners en waarvoor
authenticatie voorwaardelijk is;
- eIDAS uitvoeringsverordening 2015/1502: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1502 van de
Commissie van 8 september 2015 tot vaststelling van minimale technische specificaties en procedures
betreffende het betrouwbaarheidsniveau voor elektronische identificatiemiddelen overeenkomstig
artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt (PbEU 2015, L235);
- Gebruiker: natuurlijk persoon aan wie een elektronisch identificatiemiddel is uitgegeven en die
een authenticatiedienst gebruikt voor authenticatie ten behoeve van het afnemen van een dienst bij
een dienstverlener;
- Gebruikersgegevens: gegevens die over de gebruiker worden vastgelegd ten behoeve van de
uitgifte van een identificatiemiddel;
- Gebruiksgegevens: gegevens die door de gebruiker middels de authenticatie met zijn
identificatiemiddel bij een online dienst worden gegenereerd;
- Identificatiemiddel: elektronisch middel dat persoonsidentificatiegegevens bevat en gebruikt
wordt voor de authenticatie van een natuurlijke persoon die toegang wenst tot elektronische
dienstverlening;

- minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met dien verstande dat
gedurende de benoemingstermijn van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, daarvoor de staatssecretaris in de plaats treedt;
- Persoonsidentificatiegegevens: gegevens die tezamen de identiteit van een natuurlijk persoon
uniek aanduiden. Voorbeelden: voornamen of voorletters, achternaam, geboortedatum,
geboorteplaats en BSN;
- Privaat identificatiemiddel: niet van rijkswege uitgegeven aan een natuurlijke persoon,
onderneming of rechtspersoon verstrekt identificatiemiddel;
- Publiek identificatiemiddel: van rijkswege uitgegeven aan een natuurlijke persoon verstrekt
identificatiemiddel;
- Toegelaten identificatiemiddel: identificatiemiddel voor een natuurlijke persoon dat op grond van
deze set van eisen is toegelaten tot het BSN-domein;
- WID: wettelijk identiteitsdocument zoals bedoeld in de Wet op de identificatieplicht artikel 1.

