Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)

1. Wat is de aanleiding?
Het is belangrijk dat burgers en bedrijven hun zaken veilig en betrouwbaar digitaal kunnen regelen
bij de overheid en bij semi-overheidsorganisaties. Daarvoor is het nodig om de identiteit digitaal
betrouwbaar vast te stellen. Door in te inloggen kan op betrouwbare wijze de identiteit worden
vastgesteld van degene die inlogt. Inloggen gebeurt met een inlogmiddel. Regels over het
inlogproces en de manier waarop inlogmiddelen werken zijn opgenomen in deze regeling.
2. Wie zijn betrokken?
Burgers, bedrijven, aanbieders van inlogmiddelen, (semi-)overheden en het ministerie van BZK.

3. Wat is het probleem?
Bij het verlenen van elektronisch overheidsdiensten moet de identiteit worden vastgesteld van
degene die de diensten wil afnemen. Degene die inlogt moet worden beschermd tegen
identiteitsfraude en tegen onbevoegd gebruik van persoonsgegevens. Om daarvoor te zorgen zijn
regels nodig. Deze regels gelden voor partijen die het inloggen mogelijk maken. Dat is de
overheid, bij het gebruik van DigiD, of een private partij, als met een inlogmiddel van een private
aanbieder wordt ingelogd. Omdat het inlogmiddel deel uitmaakt van een stelsel van verschillende
onderdelen moet ook worden geregeld dat deze onderdelen kunnen samenwerken.

4. Wat is het doel?
Deze regeling bevat de regels voor een veilige en betrouwbare uitgifte van inlogmiddelen waarmee
burgers en bedrijven betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het inloggen bij de overheid moet betrouwbaar en veilig zijn en burgers moeten erop kunnen
vertrouwen dat anderen niet zomaar namens hen bij de overheid kunnen inloggen.

6. Wat is het beste instrument?
Het is van belang dat voor overheidsdiensten op dezelfde manier kan worden ingelogd en dat
gebruikers van die diensten op dezelfde manier worden beschermd bij het inloggen. Omdat
overheidsdiensten worden uitgevoerd door een groot aantal zeer verschillende organisaties is
regelgeving nodig om het proces te uniformeren. De Wet digitale overheid bevat het juridische
kader, door onder meer te regelen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
moet zorgen voor de nodige voorzieningen voor het inloggen. Die wet regelt ook dat
overheidsdienstverleners van die voorzieningen gebruik moeten maken. Met deze regeling worden
de functionele en technische details vastgelegd van het inlogproces en de manier waarop
inlogmiddelen in dat proces functioneren.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Burgers en bedrijven kunnen er op vertrouwen dat hun identiteit wordt beschermd en dat geen
onwenselijk gebruik plaatsvindt van hun gegevens. De overheid kan er op vertrouwen dat de
identiteit van degene die inlogt betrouwbaar is vastgesteld.

