
Verbind uw digitale dienstverlening 
met Europa

Europese burgers en bedrijven moeten vanaf september 2018 bij de 

(semi-)publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale 

inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in 

de Europese eIDAS-verordening. De Europese Unie wil hiermee 

regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa 

online zaken te regelen.

Met dit document 
bepaalt u of uw 

organisatie aan de 
eIDAS-verordening 

dient te voldoen.



* Wees Alert. Zodra er met inlogmiddelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog ingelogd 

kan worden valt uw organisatie onder de verordering.

Is uw organisatie een openbare instantie volgens de eIDAS-verordening? Dit kan zijn: 

a) Een aanbestedende dienst b) Belast met een openbare dienstverplichting 

(wettelijke bepaling tot algemene taak of openbare dienst)
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Levert uw organisatie digitale dienstverlening waarbij online identificatie vereist is? 

2

Uw organisatie dient te 

voldoen aan de 

eIDAS-verordering.

Uw organisatie hoeft niet te 

voldoen aan de 

eIDAS-verordering.
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Bovenstaande beslisboom is opgesteld als hulpmiddel om te bepalen of uw organisatie onder de eIDAS-

verordening valt. De verantwoordelijkheid voor de beslissing en de implementatie ligt bij uw organisatie. 

Er kunnen geen rechten aan dit hulpmiddel worden ontleend.

Ja

Ja

Nee

Accepteert uw organisatie 

DigiD of eHerkenning als online 

identificatiemiddel?

Accepteert uw organisatie een 

eigen inlogmiddel op niveau 

Substantieel of Hoog?
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Nee

Ja Nee*Ja

Nee

Europese burgers en bedrijven krijgen 

toegang tot uw digitale dienstverlening

Publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak
De eIDAS-verordening is bindend voor alle publieke organisaties die digitale dienstverlening aanbieden met 

online authenticatie en hierin middelen met de betrouwbaarheidsniveaus substantieel en hoog accepteren. 

Hiernaast dienen ook private organisaties die een publieke taak uitvoeren te voldoen aan de verordening.

Voorbeelden van organisaties die dienen te voldoen aan de eIDAS-verordening zijn gemeenten, provincies, 

waterschappen, academische ziekenhuizen en pensioenfondsen. 

Acceptatie van Nederlandse inlogmiddelen leidend
Het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel dat u als dienstverlener accepteert is van invloed op uw 

verplichting. De eIDAS-verordening omschrijft dat uw organisatie alleen Europese burgers, consumenten en 

vertegenwoordigers van bedrijven met hun eigen nationale inlogmiddel dient te accepteren als u ook 

Nederlandse burgers, consumenten en vertegenwoordigers van bedrijven met inlogmiddelen op niveaus 

substantieel en hoog accepteert. 

Voorbeelden van inlogsystemen die middelen op niveau substantieel of hoog aanbieden zijn DigiD (vanaf 

november 2017), eHerkenning, Idensys (in pilotfase) en iDIN (in pilotfase). 

Voorbeelden impact eIDAS-verordening

Voorbeeld 1: Mijn organisatie gebruikt eHerkenning en/of DigiD
DigiD en eHerkenning bieden allebei inlogmiddelen aan op niveau substantieel en/of hoog. Als uw organisatie 

een aansluiting heeft op DigiD en/of DigiD kunnen Nederlandse burgers, consumenten en/of 

vertegenwoordigers van bedrijven  binnen uw digitale dienstverlening dan ook terecht met middelen op niveau 

substantieel of hoog. Dit betekent dat uw organisatie aan de eIDAS-verordening moet voldoen.

Voorbeeld 2: Mijn organisatie gebruikt alleen een eigen inlogmiddel
Om te bepalen of uw organisatie aan de eIDAS-verordening moet voldoen dient u te bepalen of gebruikers van 

uw eigen inlogmiddel op niveau substantieel of hoog toegang hebben tot uw digitale dienstverlening. Het 

uitgifteproces en de inlogmogelijkheden van uw eigen inlogmiddel dient u in deze beoordeling mee te nemen. 

Inlogmiddelen met enkel gebruikersnaam en wachtwoord (met eventuele sms verificatie) vallen in de basis 

onder betrouwbaarheidsniveau laag. Indien uw organisatie een eigen inlogsysteem hanteert waarbij het alleen 

mogelijk is om met middelen op niveau laag in te loggen hoeft uw organisatie niet te voldoen aan de eIDAS-

verplichting.  Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus vindt u in hoofdstuk 3.2 en 3.3 van de Handreiking 

Betrouwbaarheidsniveaus, opgesteld door het Bureau Forum Standaardisatie.

Voorbeeld 3: Mijn organisatie biedt geen digitale dienstverlening aan
Uw organisatie hoeft niet aan de eIDAS-verordening te voldoen als u geen digitale dienstverlening aanbiedt. 

Wanneer u vanaf september 2018 inlogmiddelen accepteert op niveau substantieel of hoog dient u alsnog te 

voldoen aan de eIDAS-verordening.

Beslisboom: moet mijn organisatie aan 

de eIDAS-verordening voldoen?

Eigen inlog

Geen inlog



Meer weten over eIDAS?

DigitaleOverheid.nl

Voor juridische vragen en ondersteuning op het vlak van 

communicatie kunt contact opnemen met:

eidas@logius.nl


