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Hooggeachte heer / mevrouw,
De Europese eIDAS-verordening1 gaat in vanaf 29 september 2018. Dit betekent
dat vanaf dat moment burgers, consumenten en vertegenwoordigers van
bedrijven uit de EU bij alle Nederlandse organisaties in de (semi-)publieke sector
moeten kunnen inloggen. Dit doen zij met hun eigen nationale inlogmiddel, voor
Nederland is dat eHerkenning en DigiD2. Het gaat in ons land om
uitvoeringsorganisaties zoals de Kamer van Koophandel, RDW en UWV, maar ook
om gemeenten, provincies en waterschappen.
De eIDAS-verordening stimuleert grensoverschrijdende dienstverlening en handel
binnen de Europese lidstaten. Dit begint bij een betrouwbare online
identiteitscontrole.
In deze brief vindt u meer informatie over de gevolgen van de Europese
verordening voor uw organisatie. Van u wordt verwacht dat u het voor 29
september 2018 mogelijk maakt dat Europese burgers, consumenten en
vertegenwoordigers van bedrijven ook bij uw organisatie kunnen inloggen met
hun eigen nationale inlogmiddel. Ook hierover leest u meer in deze brief.
In 2018 zijn EU-burgers, consumenten en vertegenwoordigers van
bedrijven welkom bij alle publieke organisaties
In meer dan 20 Europese landen maken burgers en bedrijven gebruik van een
eID, een elektronische identiteit. Zo gebruiken Nederlandse burgers DigiD2 en
bedrijven eHerkenning om zaken met de overheid te regelen. Deze eID’s zijn nu
alleen in eigen land te gebruiken.
Dit verandert vanaf 29 september 2018, wanneer de Europese eIDAS-verordening
in werking treedt. Publieke organisaties moeten op dat moment burgers,
consumenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit alle EU-landen kunnen
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
In pilotvorm wordt tevens gebruik gemaakt van de inlogmiddelen Idensys en iDIN.
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identificeren aan de hand van hun nationale inlogmiddel. Als voorwaarde geldt
dat het nationale inlogmiddel bij de Europese Commissie is aangemeld.
Wat moet u doen om te voldoen aan deze verplichting?
In Nederland kunt u tijdig aan de eIDAS-verplichting voldoen door aan te sluiten
bij het stelsel van eHerkenning I Idensys. De Memorie van Toelichting van de
eIDAS uitvoeringswet beschrijft dat de implementatie via dit stelsel verloopt.3
Op dit moment wordt de Nederlandse implementatie van eHerkenning | Idensys
voorbereid. In november 2017 komt dit voor u beschikbaar. Is uw organisaties al
aangesloten op eHerkenning | Idensys? Dan bent u al een eind op weg om aan de
Europese verplichting te voldoen. U kunt zich aanvullend alvast voorbereiden door
uw ICT-dienstverlener te informeren en na te gaan welke kosten hieraan
verbonden zijn.
Wij houden u op de hoogte via de websites over eIDAS en eHerkenning:
eHerkenning.nl/eIDAS en Idensys.nl/eIDAS. Hier kunt u het nieuws over de
laatste ontwikkelingen vinden en treft u een overzicht van de meest gestelde
vragen, inclusief bijbehorende antwoorden. Voor alle vragen en ondersteuning
kunt u per mail contact opnemen met eIDAS@logius.nl. Ook is het Servicecentrum
van Logius telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur via
telefoonnummer 0900 555 4555 (10 ct/m).

Hoogachtend,

drs. M.P.C. Bressers
Directeur Regeldruk en ICT-beleid
Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Ministerie van Economische Zaken
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Memorie van Toelichting eIDAS uitvoeringswet, pag 37, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z03640&did=2016D07401
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