Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Na inwerkingtreding van de Wet digitale overheid kunnen natuurlijke personen inloggen bij
publieke dienstverleners met een authenticatiedienst en middel dat is toegelaten door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit besluit wordt uitgewerkt op welke wijze de
minister beoordeelt of een authenticatiemiddel en een daarbij behorende authenticatiedienst kan
worden toegelaten. Onder meer wordt vastgelegd aan welke eisen moeten worden voldaan om
voor een toelating in aanmerking te komen. Verder bepaalt het besluit hoe een potentiële
aanbieder een toelating kan aanvragen. Tevens wordt het mogelijk gemaakt om bij ministeriële
regeling aanvullende eisen te stellen over in dit besluit genoemde onderwerpen, onder meer met
betrekking tot privacybescherming en beveiliging van gegevens.

2. Wie zijn betrokken?
Potentiële aanbieders van authenticatiediensten en -middelen die worden gebruikt om toegang te
krijgen tot digitale dienstverlening aan natuurlijke personen in het publieke domein. In dit besluit
staan de eisen waaraan de dienst en het middel moeten voldoen om door verleners van die
publieke diensten te worden geaccepteerd.
Verder is de inhoud van dit besluit van belang voor particulieren die inloggen bij een publieke of
semipublieke dienstverlener. Met deze eisen wordt getoetst of de authenticatiediensten en
middelen die zij daarvoor gebruiken, een veilige bescherming bieden van persoonsgegevens en de
privacy van degene die inlogt.
3. Wat is het probleem?
Momenteel bestaat er voor natuurlijke personen slechts één methode om in te loggen voor
publieke dienstverlening, namelijk DigiD. Op grond van het wetsvoorstel digitale overheid, dat
momenteel wordt behandeld in de Eerste Kamer, kunnen private partijen na een toelating ook
deze methoden ook aanbieden. Bij lagere regelgeving op grond van het wetsvoorstel moeten de
toelatingseisen en de procedure daarvoor worden vastgesteld. Met die eisen moet worden
geborgd dat het inloggen met die methoden betrouwbaar, veilig en privacyvriendelijk en
plaatsvindt.
4. Wat is het doel?
Het hoofddoel is veilige, privacyvriendelijke en betrouwbare vaststelling van de identiteit van
natuurlijke personen die inloggen voor een publieke dienst. Bijkomend doel is dat de wijze waarop
het hoofddoel wordt bereikt niet ten koste gaat van innovatieve mogelijkheden die marktpartijen
kunnen bieden.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De overheid moet de werking, veiligheid en betrouwbaarheid van het identificatiestelsel
voldoende borgen, om te voorkomen dat de privacy van burgers, de vertrouwelijkheid van
bedrijfsgegevens en de effectiviteit van het bestuur onder druk komen te staan. Vanuit het
maatschappelijk veld wordt deze rol ook herhaaldelijk gevraagd. Zo heeft De Cybersecurityraad
geadviseerd dat de overheid deze rol neemt.
6. Wat is het beste instrument?
Toetsing en toelating door de overheid van de methode die mag worden wordt gebruikt voor het
inloggen voor publieke diensten.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
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