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Voorwoord 
 

Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de  

Radboud Universiteit Nijmegen. In dit onderzoek is er een analyse gedaan op DigiD vanuit 

verschillende invalshoeken om te onderzoeken of er aanbevelingen gedaan kunnen worden om DigiD 

te verbeteren. Het resultaat is deze scriptie. 

Het onderzoek is gericht op de studierichting Informatiekunde die is gevestigd aan de Faculteit 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) in het Nijmeegs Instituut voor Informatica 

en Informatiekunde(NIII). 

Bij deze wil ik gelijk even gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die een bijdrage hebben 

geleverd bij het tot stand komen van deze masterscriptie.  

Als eerste gaat mijn dank uit naar mijn afstudeerbegeleider dr. L. Consoli die mij tijdens dit 

onderzoek goede adviezen heeft gegeven over het afstudeerproces. Verder heeft zijn kennis en 

ervaring mij geholpen tot het uitvoeren van een goed onderzoek.  

Daarnaast wil ik dr. P. van Bommel bedanken voor zijn rol als referent bij dit onderzoek. 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar steun, liefde, vertrouwen en vriendschap tijdens 

mijn afstudeeronderzoek en daarbij in het bijzonder mijn ouders.  

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die met zijn of haar steun, liefde, vertrouwen en vriendschap, 

voor mij heeft klaargestaan tijdens het afstudeeronderzoek. In het bijzonder dank ik mijn ouders. 

Na dit voorwoord rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen! 

Nijmegen, April 2007 

Rob Ockers 
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Samenvatting 
 

Digitale overheid, het is een verschijnsel wat steeds groter en belangrijker wordt in ons dagelijks 

doen en laten. Steeds meer aanvragen van diensten en informatie gebeuren via een digitale weg. De 

overheid probeert nu daar voordeel uit te halen om de mogelijkheid van deze aanvraag van diensten 

en informatie ook via digitale weg te laten plaatsvinden.  

Aangezien de overheid niet zomaar een eenvoudige instantie is en er bij deze aanvraag van diensten 

en informatie veel vertrouwelijke gegevens moeten uitgewisseld is een goed systeem van belang. 

Het belangrijkste van het systeem is het zorgen voor de authenticatie. De overheid moet zeker weten 

met wie ze communiceren alvorens gegevens worden uitgewisseld. DigiD is geboren. 

De burger speelt mede een zeer belangrijke rol in dit geheel, want zonder burger geen DigiD. In dit 

onderzoek gaan we nader bekijken hoe DigiD beter op de eisen van de burger kan aansluiten door 

analyse en vergelijk met The Government Gateway en ISO9241. 

Door middel van literatuur studie is grotendeels onderzocht en ontleed welke begrippen er bestaan 

rond dit thema en wat het precies inhoudt. Denk hier aan de begrippen identificatie, authenticatie, 

identiteit en e-government waaronder DigiD en The Government Gateway.  

Verder zijn de eisen van de burger wederom tot stand gekomen door literatuurstudie. Empirische 

onderzoeken uitgevoerd door het ministerie en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben geleid tot 

de samenstelling van wat de burger eist. Deze eisen zijn naast de implementatie van DigiD gelegd. 

Hieruit blijkt dat DigiD op verschillend punten nog wel wat verbeteringen zou kunnen gebruiken. 

Sommige eisen zijn totaal nog niet aanwezig en sommige niet voldoende. 

Door de analyse en het vergelijk met The Government Gateway worden de mindere aspecten van 

DigiD nog eens nader bekeken. Hieruit blijkt dat DigiD nog niet voldoende voldoet aan de eisen van 

de burger. Na de analyse en vergelijk van DigiD blijkt dat DigiD nog eens goed bij The Government 

Gateway zou moeten kijken om DigiD te verbeteren. The Government Gateway voldoet op sommige 

vlakken een stuk beter aan de eisen van de burger. Daarnaast is ISO9241 geanalyseerd waarop 

aanbevelingen zijn gedaan voor het gebruik er van of niet. Deze standaard evalueert 

gebruiksvriendelijkheid.    

Het eindresultaat laat zien dat DigiD in relatie met de eisen van de burger nog wel verbetering kan 

gebruiken. Door de analyse van The Government Gateway zijn er werkzame voorbeelden boven 

water gekomen waar DigiD zeker gebruik van kan maken. De ISO9241 standaard is een evaluatie 

manier om te kijken of DigiD voldoende aan de eisen voldoet en dus aan gebruikersvriendelijkheid. 

Het gebruik ervan is afhankelijk van verschillende factoren die in de conclusie nader worden 

beschreven.  
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond  
Voor de overheid is het van belang dat burgers vertrouwen hebben in de overheid. Door de snelle 

ontwikkelingen van de automatisering is er steeds meer informatie via het web te benaderen. In de 

loop van de jaren is het niet alleen gebleven bij het aanbieden van informatie, de groei op het gebied 

van diensten is ook erg hard gegaan. Het is van belang dat de aangeboden diensten van hoge 

kwaliteit zijn op het gebied van beveiliging en juistheid. Daarnaast is het van belang dat deze 

diensten gebruiksvriendelijk en gebruikergericht worden ontwikkeld. Door vertrouwen te creëren in 

diensten worden de diensten eerder gebruikt door de burger en met meer plezier. Als de burger 

geen vertrouwen heeft in een dienst is de kans groot dat de dienst na verloop van tijd niet meer 

bestaat. 

De elektronische overheid in netelend groeit langzaam. Dit is wederom een concept waar de burger 

vertrouwen in moet krijgen. Elektronische overheid houdt in dat diensten en informatie van de 

overheid op elektronische manier aan te vragen zijn. Door middel van een computer met internet 

verbinding heeft de burger toegang tot deze dienst. Om dit allemaal in goede banen te leiden komt 

DigiD, dat nauw samen hangt met de elektronische overheid, er ook nog eens bij. DigiD zorgt er voor 

dat de burger zich uniek kan authenticeren bij de overheid zodat deze diensten veilig en goed 

aangevraagd kunnen worden.  

Voor en tijdens de ontwikkeling van DigiD zijn er onderzoeken uitgevoerd. Dit voor een zo goed 

mogelijke dienst te creëren voor burgers. Aangezien er nog wat problemen zijn omtrent aanvraag, 

beveiliging en werkwijze van DigiD [Int02][Int03][Int07][Joc01] is er voor gekozen om DigiD nog eens 

aan de tand te voelen. Het is dus van belang om de kwaliteit te bekijken en wellicht aanbevelingen 

kunnen creëren.  

Na onderzoek te hebben verricht is het duidelijk geworden dat er veel onderzoek is gedaan naar het 

concept e-government en DigiD [Bon02][Haa01][Sch01][Sil01]. Deze onderzoeken zijn gericht op wat 

elektronische overheid inhoudt, wat motieven zijn voor gebruik ervan en het achterhalen wat burger 

graag wil van een overheid. Op deze manier was er voor de invoering van e-government duidelijk wat 

burger graag zouden zien van een elektronische overheid. In dit onderzoek wordt het e-government 

in Nederland, DigiD, vanuit de implementatie bekeken in hoeverre deze tegemoet komt aan de eisen 

van de burger.  

Daarnaast wordt de e-government van Engeland, The Government Gateway, nader bekeken hoe 

deze inspeelt op de eisen van de burger en of Nederland daar nog van kan leren. De keuze voor The 

Government Gateway als vergelijk systeem is onder andere de grote overeenkomst in ontwerp 

[Lip01] en het systeem draait momenteel al een tijd succesvol [Seb01].  

Tenslotte wordt het gebruiksvriendelijkheid standaard ISO9241 onderzocht om te kijken of deze 

mogelijk DigiD zou kunnen verbeteren, aangezien ISO9241 een veelgebruikte standaard is en door 

veel grote experts op gebruiksvriendelijkheid gebied wordt ingezet. 
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1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is een analyse doen op DigiD om te kijken welke aanbevelingen er 

zijn om DigiD te verbeteren zodat deze beter aansluit op de eisen van de burger. De analyse zal 

plaatsvinden door de eisen van de burger te toetsen op de implementatie van DigiD. Daarnaast zal 

The Government Gateway worden geanalyseerd waaruit aanbevelingen naar voren komen om DigiD 

te verbeteren. Tenslotte zal er onderzoek en analyse worden gedaan naar de ISO9241 standaard om 

te kijken of er aanbevelingen zijn voor het toepassen van ISO9241 op DigiD. Deze aanbevelingen en 

adviezen kunnen door de Nederlandse overheid worden gebruikt om het DigiD systeem in Nederland 

te verbeteren om voor de burger een zo goed mogelijk systeem aan te bieden. Dit onderzoek is niet 

uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid. 

 

1.3 Relevantie onderzoek 
Dit onderzoek is relevant voor de maatschappij als geheel gezien het feit dat de burger deel uitmaakt 

van deze maatschappij en de overheid DigiD aanbied voor de burger. Doordat er in de media 

[Int02][Int03][Int07] en uit onderzoek [Joc01] blijkt dat er nog problemen zijn met de werking en 

procedures van DigiD is het verstandig dit normaals te onderzoeken. Daarnaast wil de overheid de 

burger met DigiD toegang geven tot aanvragen van elektronische diensten en informatie. De 

overheid wil voor de burger een goed, veilig, en makkelijk systeem aanbieden. 

Doordat deze manier van analyse op DigiD nog niet heeft plaatsgevonden kunnen er mogelijke 

resultaten naar boven komen die nog niet eerder zijn gevonden.  

 

1.4 Kennisgebied 
Het kennisgebied van dit onderzoek is het Sociaal informatiekundig gebied. Hierdoor is de burger een 

belangrijk aangezien het sociaal kennisgebied alles te maken heeft met de burger.  

Het aspect e-government  is al een tijd een veelbesproken begrip in een aantal landen zo ook in 

Nederland. DigiD is een voorbeeld van e-government concept wat in dit onderzoek wordt besproken 

aangezien DigiD zorgt voor de identificatie en authenticatie voordat een dienst of informatie kan 

worden aangevraagd. Dit onderwerp is al veel onderzoek naar gedaan en al verschillende 

onderzoeken gedaan, artikelen geschreven en gepubliceerd [Bon01][Sch01][Sil01]. Dit is een zeer 

kleine selectie, maar even kort om te laten zien dat er veel onderzoek naar wordt gedaan. Elke 

auteur behandeld een klein deel van het onderwerp e-government.  

In wetenschappelijke literatuur worden verschillende definities geven van de term e-government. 

Daarnaast zijn er overheidsinstanties die gebruiksvriendelijkheid definiëren. Hieronder een aantal 

van deze definities: 

 “Electronic government (e-government) means the use of new technologies in the public 

sector, especially to exchange information with external parties” [Sch01]. 

 

 “Refers to the federal government’s use of information technologies (such as Wide Area 

Networks, the Internet, and mobile computing) to exchange information and services with 

citizens, businesses, and other arms of government” *Int15]. 
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 “Electronic Government is de verzamelnaam die wij gebruiken voor allerlei diensten 

(informatie, communicatie en transactie) en processen (beleidsprocessen, besluitvorming en 

workflow) die de overheid afwikkelt via (open of gesloten) elektronische netwerken” 

[Bon01]. 

 

 “Het gebruik van de technologie ter verhoging van de toegankelijkheid en het aanbieden van 

overheidsdiensten voor de burger, zakenpartners en werknemers” [Sil01]. 

Iedere definitie is anders geformuleerd, dit is afhankelijk van de context waarin het begrip wordt 

gebruikt. Dit wil niet zeggen dat ze totaal verschillend van elkaar zijn. In dit onderzoek wordt de 

volgende definitie gebruikt: 

“E-government is het aanbieden van elektronische overheidsdiensten door de 

overheid aan burgers, bedrijfsleven en andere overheidsinstellingen met behulp van ICT, op 

een willekeurige tijd en plaats, waarbij sprake is van een meerwaarde voor alle deelnemende 

partijen. Onder elektronische overheidsdiensten vallen: het aanbieden of verkrijgen van 

informatie; het leveren van goederen en diensten; en het laten participeren van de burger in 

democratische processen” [Int04]. 

Na onderzoek is gebleken dat de gebruikte scriptie in het artikel [Int04] niet meer te achterhalen is, 

niet bij de universiteit en niet bij de persoon zelf. Dit is erg jammer aangezien de onderbouwing voor 

zijn keuze van deze definitie ontbreekt uit de scriptie dus ontbreekt. Het artikel [Int04] is ook 

geschreven door de B. Drewes en zijn keuze voor deze definitie staat hier deels in verwerkt en zal 

worden gebruikt voor de onderbouwing.   

Deze definitie overkoepelt de voorgaande definities en maakt het geheel nog iets completer voor 

gebruik van dit onderzoek. Deze definitie wordt toegepast omdat DigiD specifiek gericht is op de 

burger en bedrijven. Daarnaast is de willekeur van tijd en plaats en de meerwaarde van belang voor 

de eisen van de burgers waar het in dit onderzoek om draait. Daarnaast is het participeren van de 

burger in democratische processen van belang, denk hierbij aan de mogelijkheid van stemmen na 

authenticeren door middel van DigiD.  

De argumentatie voor gebruik van deze definitie in het artikel [Int04] komt sterk overeen met de 

eisen van dit onderzoek namelijk: Dienstverlening via elektronische weg door gebruik  van ICT, met 

de actoren overheid, burger, bedrijven. Daarbij is het leveren van diensten en informatie op 

willekeurige plaats en tijd van toepassen en participeren van democratische processen zoals 

stemmen is ook rekening mee gehouden. 

 

1.5 Overzicht/leeswijze 
De structuur van dit document is als volgt:   

Hoofdstuk 2 “Onderzoek” beschrijft het onderzoek. Hierin is de structuur te vinden van dit 

onderzoek. Als eerst wordt duidelijk gemaakt wat de probleemstelling oftewel de onderzoeksvraag 

inhoudt. Deze probleemstelling wordt opgedeeld in verschillende deelprobleemstellingen oftewel 

deel onderzoeken. Vervolgens wordt de relatie en samenhang beschreven tussen de 

deelprobleemstellingen. Tenslotte wordt elke deelprobleemstelling nader besproken. Daar komt aan 
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bod welke vragen er zijn, welke strategie en waarom, welke activiteiten er plaatsvinden, de methode 

van het deelonderzoek en de methode en techniek van de dataverzameling. 

In hoofdstuk 3 “Begripsbepaling elektronisch identificatie” worden de belangrijkste begrippen 

besproken die van belang zijn voor dit onderzoek. Als eerst de identiteit op zich en in hoeverre dit op 

dit moment wordt vastgesteld. Daarbij wordt overgegaan naar de digitale vorm ervan, hoe deze 

wordt vastgelegd en wat daar extra bij komt kijken. Vervolgens wordt het begrip identificatie en de 

digitale vorm ervan beschreven en wat daarbij van belang is. Dan wordt er naar het begrip e-

government gekeken. Tenslotte worden van beide landen de vormen van e-government nader 

bekeken. Dit betekent van Nederland DigiD en Engeland The Government Gateway. 

Waar het in dit onderzoek om gaat is het verbeteren van DigiD om zo beter tegemoet te komen aan 

de eisen van de burger, deze komen aan bod in hoofdstuk 4 “Eisen van de burger in relatie met 

DigiD”. Dit wordt het ontwerp en de implementatie van DigiD getoetst aan het geheel van bestaande 

eisen van de burger. Als eerst wordt onderbouwd waarom dit van belang is en wat de burger 

betekent voor een dergelijk systeem. Vervolgens komen de eisen zelf aan bod geanalyseerd uit 

bestaande onderzoeken. Elke eis wordt naast de implementatie van DigiD gelegd zodat er kan 

worden geëvalueerd in hoeverre DigiD tegemoet komt aan deze eisen van de burgers. Tenslotte 

komt er een concluderend hoofdstuk naar voren waarin mogelijke aanbevelingen en verbeterpunten 

worden benadrukt.  

Na duidelijkheid over de relatie van DigiD met de eisen van de burger wordt in hoofdstuk 5 “Analyse 

van The Government Gateway” verder onderzoeken hoe DigiD beter kan aansluiten op de eisen van 

de burger. Dit door als eerst The Government Gateway nader te bekijken. Vervolgens door te 

onderzoeken welke duidelijke verschillen DigiD en The Government Gateway hebben. Deze 

verschillen zullen worden geanalyseerd zodat daar tenslotte in de conclusie eventuele aanbevelingen 

en verbeterpunten kunnen worden gemaakt met betrekking tot DigiD.  

De laatste evaluatie met betrekking tot de eisen van de burger wordt verwerkt in hoofdstuk 6 

“Analyse van het ISO9241 standaard”. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd in hoeverre de standaard 

ISO9241 kan bijdragen aan het verbeteren van de eisen van de burger gericht op DigiD. Als eerst 

word gekeken naar de standaard ISO 9241. Wat het inhoudt, waar het voor dient, hoe het gebruikt 

kan worden en de eigenschappen ervan. Vervolgens wordt gekeken op welke manier ISO9241 bij zou 

kunnen dragen aan de verbetering van DigiD zodat deze beter aansluit op de eisen van de burger. 

Tenslotte wordt in de conclusie beargumenteerd waarom wel of waarom niet gebruik te maken van 

ISO9241 ter verbetering. 

Het laatste en afsluitende hoofdstuk 7 “Conclusie” geeft een algemene conclusie weer van het 

onderzoek. Deze conclusie bestaat  voornamelijk uit het samenvatten van de deelconclusies uit de 

voorgaande deelprobleemstellingen. Dit is tevens het antwoord op de onderzoeksvraag hoe DigiD 

verbeterd kan worden. Deze conclusie laat zien waar DigiD nog te kort komt en hoe The Government 

Gateway en ISO9241 daaraan kunnen bijdragen. 

Tevens wordt in kort beschreven waar verder onderzoek mogelijk is met betrekking tot dit 

onderzoek. 
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2. Onderzoek 
 

In de inleiding is naar voren gekomen dat  het begrip e-government en daarmee ook het begrip DigiD 

veel aandacht krijgen. Deze begrippen krijgen veel aandacht doordat de overheid in Nederland sinds 

kort het DigiD systeem volledig in gebruik heeft genomen. DigiD is onderzocht vanuit alle 

perspectieven zoals beveiliging [Joc01][Int03] en werkwijze [Int02][Int07]. Hieruit blijkt dat er nog 

een aantal problemen en fouten aanwezig zijn. Dit kan tot grote problemen leiden voor de burger en 

bedrijven. In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van DigiD. 

Voorafgaand aan dit onderzoek is er een onderzoeksplan opgesteld waarin alle kaders zijn uitgezet 

met betrekking tot dit onderzoek. In de paragraaf “Probleemstelling”wordt het belangrijkste deel van 

het onderzoeksplan besproken. Deze probleemstelling wordt opgedeeld in vier 

deelprobleemstellingen die elk op zich weer een klein deelonderzoek betreffen. De strategie en de 

methode die in deze deelonderzoeken zullen worden gebruikt en behandeld komen in de volgende 

paragraven naar voren komen.  

 

2.1 Probleemstelling 
Tijdens het onderzoek wordt er getracht om de hoofdprobleemstelling te beantwoorden. Het is de 

bedoeling dat dit onderzoek een bijdrage levert aan de wetenschap en uiteindelijk als advies kan 

dienen voor de Nederlandse overheid betreffende het verbeteren van DigiD. 

De hoofdprobleemstelling die in dit onderzoek wordt gebruikt is:  

Hoe kan DigiD beter voldoen aan de eisen van de burgers door een analyse te doen 

van de implementatie van DigiD, The Government Gateway en ISO9241?  

 
Om antwoord te geven op deze hoofdprobleemstelling zullen eerst een aantal 

deelprobleemstellingen beantwoord moeten worden: 

1. Wat is de begripsbepaling van het elektronische identificatiesysteem van de overheid? 
2. Hoe staat de huidige implementatie van DigiD in relatie tot de eisen van de burger? 
3. Hoe staat The Government Gateway in relatie tot de eisen van de burger? 
4. Hoe staat het ISO9241 standaard in relatie tot de eisen van de burger? 

 

2.2 Methode en strategie 
In deze paragraaf komt iedere deelprobleemstellingen aan bod. De deelprobleemteling worden stuk 

voor stuk behandeld met de vragen per deelprobleemstelling met daarbij de taken en methodes die 

gebruikt worden om tot de beantwoording van deze stellingen te komen. Tenslotte wordt de 

onderlinge samenhang visueel weergegeven. Dit zorgt ervoor dat de lezer in een oogopslag ziet hoe 

de onderlinge deelprobleemstelling zich onderling verhouden.  
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2.2.1 Deelprobleemstelling 1 

 

Wat is de begripsbepaling van het elektronische identificatiesysteem van de overheid? 

In dit deelonderzoek worden de begrippen duidelijk uitgezet omtrent het elektronische 

identificatiesysteem van de overheid zoals DigiD voor Nederland en The Government Gateway voor 

Engeland. Deze begrippenbepaling is belangrijk voor de hierop volgende deelprobleemstellingen 

omdat overal het begrip elektronische identificatiesysteem in verband met DigiD wordt besproken. 

Het is daarom heel belangrijk om eerst een duidelijk kader neer te zetten weergeeft wat 

elektronische identificatiesysteem precies inhoudt. Daarnaast zal hier duidelijk worden gemaakt 

waar persoonsgebonden identificatie voor gebruikt wordt. Tenslotte zal het Nederlandse DigiD 

worden besproken. De volgende vragen zullen verduidelijkt worden: 

 Wat is identiteit en de digitale vorm daarvan? 

 Wat is identificatie en de digitale vorm daarvan? 

 Wat is authenticatie en de digitale vorm daarvan 

 Wat is E-government? 

 Wat is DigiD? 

 Wat is Government Gateway? 
 

Het doel van dit deelonderzoek is duidelijk maken wat de begrippen, waar ze voor doelen en waar 

het gebruikt wordt. In het hoofdstuk ‘begripsbepaling elektronische identificatiesysteem’ zal het 

resultaat van dit deelonderzoek naar voren komen. 

Het resultaat van dit deelonderzoek zal tot stand komen door middel van het bestuderen van 

literatuur. De methode voor dit deelonderzoek zal dan ook zijn literatuurstudie. De literatuur studie 

is voornamelijk gebruikt om er achter te komen wat nu precies het elektronische identificatiesysteem 

inhoudt en hoe dit staat in relatie tot DigiD. De belangrijkste aspecten zijn onderzocht en uiteengezet 

zodat er een duidelijk beeld is ontstaan van wat elektronische identificatiesysteem en DigiD nu 

precies is. Het resultaat van dit onderzoek heeft dus een beschrijvend karakter.  
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2.2.2 Deelprobleemstelling 2:  

 

Hoe staat de implementatie van DigiD in relatie tot de eisen van de burger? 

In dit deelonderzoek wordt er meer duidelijkheid gecreëerd omtrent de eisen die gesteld worden aan 

contact met de overheid en hoe deze in relatie staan met DigiD. Deze eisen worden bekeken vanuit 

het perspectief van de burger. Eerst wordt duidelijk gemaakt waarom de burger van belang is bij dit 

systeem. Dan worden de eisen ontleed welke de burger stelt aan de overheid in relatie tot een 

elektronisch identificatie systeem. Daarna wordt per eis uitgewerkt hoe DigiD met de huidige 

implementatie en het ontwerp aansluit op de eisen die de burger stelt.  

Aan de hand van dit overzicht wordt een conclusie gemaakt wat beter kan aan DigiD door te kijken 

naar de implementatie ervan in relatie tot de eisen van de burger. De volgende vragen zullen 

verduidelijkt worden: 

 Welke eisen zijn er met betrekking tot burger en overheid? 

 Hoe verhoudt DigiD zich tot deze eisen van de burger? 

 Wat is de conclusie en wat zijn de eventuele verbeterpunten? 
 
Het doel van het deelonderzoek is duidelijk krijgen hoe DigiD voldoet aan de eisen die de burger stelt 

aan een elektronisch identificatiesysteem. Daarbij de eventuele aanbevelingen. In het hoofdstuk 

‘Burger eisen in relatie met DigiD’ zal het resultaat te vinden zijn van dit deelonderzoek. 

Het resultaat van dit deelonderzoek zal naar voren komen door het bestuderen van literatuur en 

analyse daarop. Zo zullen er bestaande onderzoeken worden bestudeerd en worden ontleed om te 

achterhalen wat de eisen zijn van de burger aan een dergelijk systeem. De keuze voor literatuur 

studie van eisen is dat er een goed en valide onderzoek aanwezig is. Per eis zal worden gekeken hoe 

de implementatie en het ontwerp van DigiD aansluit op de betreffende eis. Dit wordt gedaan door 

middel van studie naar DigiD met de doelen en gedachten van de overheid bij het ontwerp. 

Uiteindelijk zal er een concluderende paragraaf naar voren komen die duidelijk maakt op welke 

gebieden DigiD nog wat verbetering kan gebruiken. 

Het resultaat van dit deelonderzoek heeft een beschrijvend en analyserend/evaluerend karakter. Het 

resultaat zal duidelijk maken welke eisen de implementatie van DigiD rekening mee geeft gehouden. 

Dit is van belang in het verdere deelonderzoek om duidelijk te maken of DigiD verbetering nodig 

heeft. De rest van dit deelonderzoek zal aan de hand van deze bevindingen worden door 

geanalyseerd, hierover meer in de volgende deelprobleemstellingen. 
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2.2.3 Deelprobleemstelling 3 

 

Hoe staat The Government Gateway in relatie tot de eisen van de burger? 

In dit deelonderzoek wordt meer duidelijkheid verkregen in hoeverre DigiD kan leren van The 

Government Gateway. The Government Gateway is al aan bod gekomen in de begrippen bepaling 

maar dit is zeer globaal gebeurd. Hier zal dit nader worden onderzocht zodat de verschillen en 

eigenschappen meer duidelijk worden. Dit zal plaats vinden door te onderzoeken welke verschillen 

en eigenschappen The Government Gateway bezit voornamelijk op de eisen gericht. Daarna zal 

worden gekeken hoe deze aansluiten op de eisen van de burger. Uiteindelijk is het de bedoeling om 

eventuele aanbevelingen boven water te krijgen. De volgende vragen zullen verduidelijkt worden: 

 Welke eigenschappen heeft The Government Gateway? 

 Wat is het Verschil tussen The Government Gateway en DigiD? 

 Kan DigiD worden verbeterd aan de hand van The Government Gateway? 

 Wat is de conclusie en wat zijn de eventuele verbeterpunten? 
 
Het resultaat zal zich uiteindelijk uiten in de vorm van aanbevelingen. In het hoofdstuk ‘Analyse van 

The Government Gateway’ zal het resultaat te vinden zijn van dit deelonderzoek. 

Het resultaat van dit deelonderzoek zal tot stand komen door wederom het toepassen van een 

literatuur studie en gebruik te maken van de eisenlijst die is samengesteld in dit onderzoek. Door te 

onderzoeken in hoeverre The Government Gateway anders is dan DigiD kan worden onderzocht of 

deze verschillen een verbetering zijn voor DigiD. Als dit duidelijk is zal het verschil worden besproken 

waarbij wordt aangegeven welke eis hiermee verbeterd zou kunnen worden. Gekozen is voor deze 

methode omdat bij de vorige deelprobleemstelling al DigiD al zocht is in relatie met de eisen van de 

burger. Door het vergelijken van The Government Gateway met DigiD worden de verschillen duidelijk 

en kan er een aansluitende conclusie worden gemaakt waarin de eventueel gevonden ‘minpunten’ 

van DigiD kunnen worden verbeterd. Uiteindelijk zal de laatste paragraaf een conclusie geven de 

eventuele positieve punten The Government Gateway voor DigiD. 

Het resultaat van dit deelonderzoek zal beschrijvend en analyserend/evaluerend van karakter zijn. 

Het resultaat zal duidelijk maken of er na analyse van The Government Gateway aanbevelingen zijn 

voor verbetering van DigiD. Daarbij zal duidelijk moeten worden aangeven waarom de 

verbeterpunten die The Government Gateway bezit beter zijn. Dit is mede door een analyse te doen 

op het voorgaande deelprobleem. Zo wordt de verzameling van mogelijke verbeterpunten van DigiD 

steeds completer.  
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2.2.4 Deelprobleemstelling 4 

 

Analyse van ISO9241 om DigiD te verbeteren met betrekking tot eisen van de burger. 

Dit deelonderzoek zal proberen te achterhalen of het toepassen van het ISO9241 standaard nuttig is 

zodat het DigiD beter kan laten aansluiten op de eisen van de burger. Daarnaast kan er met het 

toepassen van ISO9241 op de aanbevelingen die met dit deelonderzoek naar voren zijn gekomen nog 

voordeel mee worden gedaan. Als eerst zal het theoretisch kader rond ISO9241 worden onderzocht 

en beschreven. 

Dan zal er deelonderzoek worden gedaan of ISO9214 al toegepast is op een systeem en hoe de 

ervaringen met dat systeem zijn geweest. Dit zal kracht bijgeven bij het wel of niet aanbevelen van 

ISO9241 met betrekking tot de evaluatie. 

Tenslotte komt er een conclusie met eventuele aanbevelingen. Dit zal afhangen van de literatuur die 

gevonden wordt en eventuele positieve of negatieve punten van ISO9241. De volgende vragen zullen 

verduidelijkt worden: 

 Wat houdt de standaard ISO9241 in? 

 Kan het toepassen van ISO9241 DigiD verbeteren? 

 Wat is de conclusie met de eventuele aanbeveling. 
 

Het doel van dit deelonderzoek is onderzoeken of ISO9241 DigiD gebruiksvriendelijker kan maken en 

daardoor te laten aansluiten op de eisen van de burger. Het resultaat zal uiteindelijk zijn een 

aanbeveling voor het wel of niet toepassen van ISO9241 en op welke gebied dit nuttig kan zijn. In het 

hoofdstuk ‘Analyse van ISO9241 standaard’ zal het resultaat van dit deelonderzoek naar voren 

komen. 

Het resultaat van dit deelonderzoek zal tot stand komen door analyse van het ISO9241 standaard. Als 

eerst zal het theoretisch kader van ISO9241 worden behandeld aan de hand van een theoretisch 

deelonderzoek. Hier zal worden beschreven wat het is, hoe het wordt toegepast en op welke manier 

de evaluatie plaats vindt. Door vervolgens te onderzoeken in hoeverre ISO9241 eerder goed 

toegepast is op systemen kan de relatie naar DigiD worden gelegd. Hiervoor zal de literatuurstudie 

worden gebruikt. DigiD kan dan wel of niet, afhankelijk van het resultaat, hier zijn voordeel mee 

doen. Hieruit zal duidelijk worden of ISO9241 wel of niet geschikt is voor systemen zoals DigiD of 

misschien helemaal geen goede standaard is. Hieruit zal tenslotte een conclusie worden op gemaakt. 

Deze conclusie zal beschrijven in hoeverre ISO9241 een goed standaard is. Dit wordt op verschillende 

manieren onderbouwd en zo verduidelijkt of het bruikbaar is om DigiD te verbeteren. 

Het resultaat van dit deelonderzoek zal voornamelijk analyserend/evaluerend van karakter zijn. 

Verder zal het eerste deel, de theorie verklaring, meer beschrijvend zijn. Daarnaast zal er een 

verantwoording worden gegeven waarom dit wel of niet is. Door goed te analyseren hoe ISO9241 

eerder toegepast is en door de algemene theorie ervan te door gronden zal de conclusie komen. 

Deze zal verduidelijken of het aan te bevelen is om gebruik te maken van ISO9241 voor DigiD met 

tevens de onderbouwing. 
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2.2.5 Relaties en samenhang hoofd- en deel probleemstellingen 

Het onderzoek is opgedeeld in een aantal deelprobleemstellingen om op een gestructureerde manier 

tot de beantwoording van de hoofdprobleemstelling te komen. Elke deelprobleemstelling kan 

worden gezien als een op zichzelf staand deelonderzoek. Binnen dit onderzoek is elke 

deelprobleemstelling van belang voor de bijdrage aan de hoofdprobleemstelling.  

Figuur 1 hieronder zal de samenhang en de relaties tussen de hoofd en deelprobleemstellingen 

onderling visueel worden weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Relatie tussen probleemstellingen 

 

Zoals in figuur 1 is te zien, is de afhankelijkheid van de deelprobleemstellingen onderling relatief 

hoog. Elke opvolgende deelprobleemstelling heeft de resultaten van de vorige nodige om zo weer 

aanbevelingen en verbeterpunten duidelijk te krijgen. Hierdoor is het van belang om op een goed en 

gestructureerde manier het onderzoek uit te voeren. Hieronder worden de relaties kort besproken: 

  

Relatie 5 

Relatie 3 

Relatie 2 

Relatie 1 

Relatie 4 
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overheid systeem 

Eisen burger 

ISO 9241 

Conclusie 

Government 

Gateway 

DigiD 



maandag 17 december 2007 Pagina 17 van 71 
 

Relatie 1 

De begripsbepaling is nodig om alle begrippen en aspecten te begrijpen rond het elektronische 

identificatiesysteem van de overheid. Deze begrippen moeten eerst duidelijk worden uiteengezet 

alvorens aan het vergelijk kan worden begonnen. Deze begrippen zijn van belang voor het hele 

verdere onderzoek. 

 

Relatie 2 

In deze relatie wordt onderzoek gedaan in hoeverre de huidige implementatie en het ontwerp van 

DigiD voldoet aan de eisen van de burger. Deze analyse wordt uitgevoerd aan de hand van de eisen 

van de burger in relatie met de implementatie gegevens van DigiD.  

 

Relatie 3 

Deze relatie gaat door op het resultaten  van relatie 2. Deze relatie toetst The Government Gateway 

op DigiD. Dit om te kijken wat The Government Gateway kan bijdrage aan verbetering van DigiD. Dit 

gebeurd door specifiek te kijken naar de eisen van de burger.  

 

Relatie 4 

Deze relatie gaat wederom door op het resultaat van relatie 2. Deze relatie toetst ISO9241 op het 

geheel van DigiD. Deze relatie kijkt in hoeverre ISO9241 kan bijdrage aan het verbeteren van 

gebruiksvriendelijkheid van DigiD en daarmee aansluit op de eisen die de burger stelt.  

 

Relatie 5 

Hier worden de eind conclusie gegeven met de eventuele aanbevelingen en verbeterpunten. Voordat 

dit kan worden beschreven moeten alle resultaten van de voorgaande relaties en 

deelprobleemstellingen worden onderzocht en beschreven.  
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3. Begripsbepaling elektronisch identificatiesysteem. 
 

In dit hoofdstuk komt de begripsbepaling en de definitie van het elektronisch identificatiesysteem 

naar voren. Als eerst komt het begrip identiteit aan bod komen waarna digitale identiteit wordt 

behandeld. De begrippen identificatie en digitale identificatie zullen hierna de revue passeren. 

Tenslotte wordt de relatie met deze begrippen gelegd: E-government, DigiD en The Government 

Gateway. Bij de begrippen identiteit, identificatie en authenticatie is er misschien onduidelijkheid 

waarom deze van toepassing zijn voor de eisen van de burger. Dit zal verduidelijkt worden bij de 

eisen en analyse van DigiD in hoofdstuk 4.  

 

3.1 Identiteit 
“Het geheel van attributen waar we op dit moment aan voldoen” [Jac01]. 

Het begrip identiteit wordt hier benaderd op de manier: hoe een identiteit vast te stellen, en hoe 

kunnen we uniek van één persoon de identiteit vaststellen zodat deze hiermee kan worden 

geïdentificeerd. Dit is van belang als we kijken naar het concept van DigiD waarbinnen de identiteit 

digitaal wordt vastgelegd. In dit onderzoek wordt identiteit niet behandeld vanuit een psychologische 

of filosofische manier aangezien dit niet van belang is in dit onderzoek. Waar het in dit onderzoek om 

draait is hoe een identiteit vast te leggen is en de manier waarop dit mogelijk is. 

Identiteit is een veel besproken en lastig te definiëren begrip. Het is gericht op persoonlijke 

kenmerken van een specifiek persoon die door middel van deze persoonlijke kenmerken uniek kan 

worden onderscheiden van andere personen [Jac01].  

Problemen met betrekking tot identiteit komen naar voren als we gaan nadenken over hoe we deze 

kenmerken vastleggen. Een ander probleem is dat identiteit over de tijd heen kan veranderen. De 

vraag is dus: welke kenmerken leggen we vast die door de tijd heen weinig tot niet veranderen. 

Identiteit is geen statisch gegeven, als we een persoon van vijftig jaar vergelijken met toen die zelfde 

persoon vijf jaar was, dan zijn er veel dingen veranderd in uiterlijk maar ook innerlijk. Maar het is nog 

steeds wel de zelfde persoon voor identificatie-eisen. 

Om een goede en veilige manier te vinden hoe een identiteit vast te leggen is, is een onderwerp 

waarover veel geschreven is. De naam van een persoon is niet voldoende, al blijft dit kenmerk in 

principe over je hele leven gelijk, huwelijk en uitzonderingen daargelaten. Alleen komt bijna elke 

naam wel vaker dan een keer voor onder de bevolking. Iets wat meer uniek is, is een nummer denk 

hierbij aan het burger service nummer (BSN) en sofinummer [Int05]. Een dergelijk nummer kan uniek 

aan een persoon worden gekoppeld.  

Het paspoort is momenteel het document waarmee je jezelf kunt en moet identificeren. Het 

paspoort bevat gegevens over de persoon zoals naam, geboortedatum, sofinummer/BSN en een 

pasfoto. Hiermee kan een persoon worden gekoppeld aan zijn gegevens. Hierbij moet er wel vanuit 

worden gegaan dat paspoorten alleen worden gemaakt door vertrouwelijke instanties zoals 

gemeentelijke basis administraties. Daarbij bevat het paspoort echtheidskenmerken en is het 

paspoort te controleren op die echtheidskenmerken die moeilijk zijn te dupliceren. Deze technieken 

omtrent het veilig maken van het pasport worden ook steeds verder doorgevoerd, denk aan het 

biometrisch paspoort dat reeds in gebruik genomen is [Int06]. 
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Al met al is het een aardige klus dit alles goed en duidelijk vast te leggen zonder dat er conflicten 

onderling ontstaan. Het begrip identiteit is dan ook een veel besproken door de tijd heen om 

hiervoor een goede en veilige methode te gebruiken. De laatste jaren is het digitale tijdperk ook 

steeds meer in trek. Daarbij is het nog lastiger om na te gaan of de persoon ook daadwerkelijk 

degene is die hij beweerd. Dit alles heeft te maken met de digitale identiteit die in de volgende 

paragraaf aan bod komt.  

 

3.2 Digitale identiteit 
Ons leven wordt steeds meer omringt door automatisering. Denk hierbij niet alleen aan onze 

computer die we thuis hebben staan of laptop voor onderweg. Het gaat namelijk verder dan we ons 

realiseren. Denk hierbij aan mobiele telefoons, navigatie systemen, multimedia systemen, die ons 

niet alleen thuis of lopend maar ook in de auto en zelf op de fiets ondersteunen. Waren dit voor een 

aantal jaar terug nog luxe en schaarse artikelen, tegenwoordig zijn ze een vast item bij onze 

dagelijkse uitrusting.  

Het leven wat we op dit moment leiden wordt aan alle kanten ondersteund door automatisering. 

Waren het voorheen nog apparaten die ons ondersteunen met onze dagelijkse bezigheden zijn het 

vandaag de dag ook steeds meer diensten die worden aangeboden en ondersteuning bieden in onze 

dagelijkse activiteiten. Deze diensten zijn momenteel fysiek maar ook online te benaderen alleen zal 

dit niet zo blijven. Een van de redenen om diensten online aan te bieden is dat online diensten 

minder transactie kosten met zich meebrengen en geen mensuren aan het loket kosten. Transactie 

kosten zijn kosten die gemoeid gaan met het onderhandelen en monitoren van mensen en diensten. 

Het zijn de kosten om de dienst te leveren dus niet de kosten van een dienst [Jon01]. We zijn op dit 

moment in een soort van automatiseringstijdperk beland. 

Een korte opsomming van een aantal veel gebruikte online diensten vandaag de dag: 

 Internet bankieren 

 IB groep gegevens wijzigen 

 Doorgeven gas, water en elektriciteit stand 

 NS reisplanner (aangezien niet op elk station een loket meer open is) 

 Belasting aangifte 

Deze lijst kan uiteraard nog veel langer worden gemaakt, maar even kort om te laten zien dat veel 

dagelijkse dingen worden ondersteund door automatisering. Hierdoor ontkomen we niet meer aan 

een identiteit die ons online onderscheidt van andere oftewel een digitale identiteit.  

Digitale identiteit is eigenlijk een fysiek persoon in de wereld op een elektronische manier koppelen 

aan een online identiteit. Aangezien het internet grotendeels anoniem is zal er een manier moeten 

worden gevonden hoe men aan iemand of iets kan duidelijk maken met wie ze te maken hebben. 

Het andere grote probleem is dat online voor een fysiek persoon meerdere digitale identiteiten 

aangemaakt kunnen worden. Denk maar eens bijvoorbeeld aan Hotmail. Daar zou iemand meerdere 

accounts kunnen aanmaken en elke account een andere naam geven en ook nog een andere 

gekoppelde gegevens. Hierdoor zou iemand zichzelf online kunnen voordoen als iemand anders. Dit 
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is eigenlijk nog het grootste probleem met digitale identiteit. In de fysieke wereld is dit anders, een 

persoon kan niet met hetzelfde gemak tegen een bekende zeggen dat die persoon iemand anders is 

want aan de persoonlijke kenmerken en het uiterlijk zal hij vrijwel altijd herkend worden. Online kan 

diezelfde persoon tegen die zelfde bekende zich wel voordoen als iemand anders. Dit wordt niet 

opgemerkt omdat het uiterlijk niet wordt herkend omdat deze niet zichtbaar is en de persoonlijke 

kenmerken hier dus niet aan zijn gekoppeld. Hierdoor voelen mensen zich misschien heel vrij maar 

voor zakelijke aspecten kan dit erg lastig zijn.  

Daarnaast zal de mens online meer gegevens over zichzelf bekend moeten maken alvorens een 

transactie plaats kan vinden. Als in de fysieke wereld in de supermarkt een aankoop wordt gedaan zal 

niemand iets over je weten mits de persoon je kent of dat je de pinpas gebruikt. Online zal dat 

lastiger zijn aangezien producten vaak verstuurd moeten worden zal de verkoper de gegevens van de 

klant nodig hebben om het te laten bezorgen. Daarnaast vinden betalingen vaak plaats door middel 

van een credit card, overboeking, IDeal en Pay pal waarbij ook persoonsgegevens worden 

uitgewisseld. Hier zijn mensen zich niet zo snel bewust van maar ze ontkomen er ook niet aan als ze 

online willen handelen. 

Defensie, overheid, gemeentes, belastingdienst e.d. zijn instellingen waarbij de zorg voor privacy en 

veiligheid heel belangrijk zijn. Deze instellingen moeten zeker weten met wie ze het voor hebben 

alvorens bepaalde gegevens bloot worden geven. Voor deze instellingen is het niet de bedoeling dat 

een persoon meerdere identiteiten in het systeem heeft of een identiteit gekoppeld is aan meerdere 

personen. Bij een identiteit gaat het dus om het volgende:  

Ieder identiteit is uniek en gekoppeld aan één uniek persoon en één persoon heeft ook maar één 

unieke identiteit.  

Hierdoor kan ieder persoon uniek worden onderscheiden en weet iedereen na identificatie, later 

meer, met wie hij te maken heeft. 

De overheid is zich ook steeds meer gaan richten op het online aanbieden van diensten. Denk hierbij 

aan DigiD in Nederland dat momenteel volledig in werking is gezet. Binnen de overheid vinden er 

veel diensten en transacties plaats. Aangezien elke burger een relatie heeft met de overheid en zeker 

een aantal keer in aanraking komt met deze diensten, zijn de hoeveelheid diensten die jaarlijks door 

de overheid worden uitgevoerd enorm. Aangezien transactie kosten in een bedrijf hoog oplopen is 

dit dus een belangrijke punt om hiermee online voordeel hiermee te winnen [Jon01].  

Zoals eerder is aangegeven is het voor de overheid van groot belang dat ze weten met wie ze te 

maken hebben alvorens ze gegevens uitwisselen of toegang geven tot diensten. Het mag hier dus 

niet zo zijn dat iemand die geen toegang zou hebben tot de gegevens deze toch kan bemachtigen. 

Ieder persoon mag dus maar één identiteit hebben. Hierdoor zal er vanuit de overheid een digitale 

identiteit moeten worden uitgedeeld en een systeem worden ontworpen die dit kan bewerkstelligen. 

Dit systeem is momenteel bekend genaamd DigiD en zal in paragraaf 3.6 worden behandeld. 
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3.3 Identificatie of digitale identificatie? 
Het begrip identificatie betekent het koppelen van één bepaald persoon aan informatie zodat deze 

kenbaar en herkenbaar kan worden gemaakt. Zeggen of aangeven wie je bent [Jac01] 

Bij identificatie wordt al snel aan een persoonlijke identificatie van een mens gedacht. Niet alleen 

personen kunnen worden geïdentificeerd eigenlijk alles kan worden geïdentificeerd denk o.a. aan 

auto’s en boeken deze hebben ook allerhande uniek informatiekenmerken en kunnen op die manier 

worden geïdentificeerd.  

In het kader van het onderzoek houden we het bij de identificatie van personen. In een menselijke 

vorm heeft een persoon een identiteit zoals hierboven al aan bod is gekomen. Deze identiteit bevat 

bepaalde informatie over de persoon zoals: naam, adres woonplaats een burger service nummer of 

sofinummer en meestal een foto van de persoon. Deze informatie zal op een bepaalde manier 

gekoppeld en vastgelegd moeten worden. Een paspoort is hiervoor een oplossing die in de meeste 

landen wordt gebuikt. Dit gebeurt op administratieve wijze door een foto van de persoon met 

gegevens van die persoon in het paspoort te vermelden [Pri01]. Als deze persoon nu op straat moet 

worden geïdentificeerd kan deze persoon zijn paspoort laten zien en zal aan de hand van de foto de 

persoon worden geïdentificeerd. Hierdoor is de persoon gekoppeld aan de informatie die ook in een 

paspoort staan vermeld. Vanuit gaande dat het paspoort ook wordt gecontroleerd op eventuele 

fraude. 

Van de andere kant wordt de identificatie eigenlijk ook niet digitaal uitgevoerd? De informatie over 

een persoon staat digitaal in systemen verwerkt en opgeslagen. Als een nieuw paspoort wordt 

aangemaakt zal dit betekenen dat de gegevens over de persoon worden opgehaald uit systemen met 

de geleverde pasfoto waar de persoon op te herkennen is en het paspoort wordt gemaakt. Al met al 

is dit geen vorm van digitale identificatie.  

Digitale identificatie wil zeggen het kenbaar maken van jezelf op een digitale manier. Dus niet door 

middel van een paspoort of door middel van je fysiek herkenmaar te maken. Een optie om je te 

identificeren op een digitale manier zal zijn door middel van een wachtwoord en gebruikersnaam. Als 

een persoon zich online bevindt zal de gebruiker worden gevraagd zich te identificeren, maar de 

persoon is niet in staat dit fysiek te doen. Door middel van een van te voren afgesproken manier van 

identificeren kan de persoon zich kenbaar maken. Door zijn gebruikersnaam te geven en te laten zien 

dat de persoon weet welk wachtwoord hieraan gekoppeld zit identificeert de persoon zich. Later 

wordt dit begrip gerelateerd aan DigiD waar de overheid in Nederland mee werkt en zal het belang er 

van duidelijk worden in dit hoofdstuk. 

Of de door een persoon gebruikte informatie ook werkelijk bij hen of haar hoort is niet zeker. 

Hiervoor is een soort ‘dubbel check’ nodig dat authenticatie wordt genoemd. Dit wordt in paragraaf 

3.4 behandeld. 
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3.4 Authenticatie 
Deze paragraaf zal het begrip authenticatie nader toelichten. Het gaat hier om wat het is en welke 

vormen er zijn. Wat in dit onderzoek niet van toepassing is en niet besproken zal worden is hoe 

authenticatie werkt. 

Authenticatie is bijna niet weg te denken in combinatie met het begrip identificatie. Gaat het bij 

identificatie om het zeggen wie je bent, gaat het bij authenticatie controleert of dit werkelijk klopt, 

oftewel het simpelweg bewijzen dat je zegt wie je bent [Tan01]. Een persoon kan zich wel 

identificeren met bepaalde gegevens en vertellen dat hij deze persoon is, maar wie zegt dat dit de 

waarheid is en die persoon ook werkelijk die persoon blijkt te zijn. Dus om identificatie kracht en 

waarde te geven is authenticatie noodzakelijk.  

Er zijn drie verschillende vormen van authenticatie mogelijk namelijk [Joc01]: 

 Authenticeren met iets wat je weet. 

Denk hierbij aan een wachtwoord en gebruikersnaam. 

Deze is het minst sterk gezien het feit dat deze gegevens makkelijk gekopieerd of geraden 

kunnen worden.  

 

 Authenticeren met iets wat je hebt. 

Denk hierbij aan de pincode samen met wat je bezit de pinpas.  

Deze is al een stuk sterker dan de voorgaande gezien het feit dat het niet geraden kan 

worden. Daarentegen kan het wel weer worden gestolen. Kopiëren is in principe daarbij 

soms weer wel mogelijk 

 

 Authenticeren met iets wat je bent. 

Denk hierbij aan DNA, vingerafdruk en irisscan 

Deze vorm is de sterkte van de drie. Aangezien het persoon deze bezit en absoluut uniek is 

per persoon en daardoor niet makkelijk kan worden gestolen of gekopieerd zonder de 

persoon dit te vragen. Stelen kan pas als de persoon verminkt of zelfs vermoord wordt. 

Hier is wederom het onderscheid te maken tussen normale authenticatie en digitale authenticatie. 

Identificatie is zonder authenticatie van geen enkele waarde.  

Een voorbeeld uit de fysieke wereld. Als een agent je aanhoudt en vraagt om je legitimatie heb je 

snel de neiging dit gelijk te geven. Tenslotte de agent heeft een uniform en een politie penning. Dit is 

identificatie van de gegevens die je waarneemt. Door te vragen of de agent zicht eerst authenticeert 

kun je veel zekerder zijn dat het een echte agent is [Jac01]. In de fysieke wereld wordt vaak 

geïdentificeerd door middel van een paspoort met daarop een foto en gegevens. Een paspoort bezit 

echtheidskenmerken en kan daardoor gebruikt worden voor identificatie en authenticatie. 

Een voorbeeld uit de digitale wereld. Zoals eerder beschreven met een Hotmail account kan iemand 

meerder accounts aanmaken met verschillende gegevens. Als een ander persoon die gegevens ziet 

door middel van de verzonden mail zal hij hier totaal geen zekerheid van hebben of dit werkelijk die 

persoon is. Door de authenticatie daarbij nog extra uit te voeren kun je er meer zeker van zijn dat je 

met de juiste persoon communiceert. Om in de digitale wereld jezelf te identificeren en te 

authenticeren is het noodzakelijk iets te weten en in het bezit zijn van iets waarmee je kan aangeven 
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deze persoon werkelijk te zijn en de andere kant er vanuit kan gaan dat je deze persoon ook 

daadwerkelijk bent.  

Hierdoor is het van belang om dit goed te regelen als het gaat om overheidsdiensten aangezien deze 

een hoge mate van privacy met zich meebrengt. Je wilt namelijk niet dat je belastingaangifte bij je 

buurman komt te liggen of dat je buurman de gegevens gewoon kan opvragen door zich voor te doen 

jou te zijn. Die buurman heeft tenslotte niks te maken met jou financiële situatie en gegevens. 

Wanneer er dus online en fysiek een dienst of informatie wordt aangevraagd bij de overheid zal deze 

middelen en procedures moeten hanteren om er zeker van te zijn dat ze met de juiste persoon te 

maken hebben. Later wordt dit begrip gerelateerd aan DigiD waar de overheid in Nederland mee 

werkt en zal het belang er van duidelijk worden in dit hoofdstuk. 

 

3.5 E-government 
De eerder besproken definitie van e-government zal hieronder nog een keer worden benadrukt: 

“E-government is het aanbieden van elektronische overheidsdiensten door de 

overheid aan burgers, bedrijfsleven en andere overheidsinstellingen met behulp van ICT, op 

een willekeurige tijd en plaats, waarbij sprake is van een meerwaarde voor alle deelnemende 

partijen. Onder elektronische overheidsdiensten vallen: het aanbieden of verkrijgen van 

informatie; het leveren van goederen en diensten; en het laten participeren van de burger in 

democratische processen” [Int04]. 

De keuze voor deze bovenstaande definitie is gevallen omdat deze goed aansluit bij dit onderzoek. 

Hieronder zal in een aantal punten worden uitgelegd waarom:  

- Dit onderzoek uit gaat van het aanbieden van diensten en informatie. 

- Dit onderzoek uit gaat dat dit gebeurt via een elektronische weg met behulp van ICT. 

- Dit onderzoek richt zich op de burger zoals de diensten zijn ontwikkeld.  

- Mogelijkheden tot het gebruik van DigiD voor democratische processen zoals stemmen 

- Dit onderzoek duidelijk maakt of het op dit moment ook meerwaarde heeft voor burger. 

Dat in de definitie het bedrijfsleven en overheidsinstellingen worden genoemd komt doordat het 

bedrijfsleven bestaat uit burgers en de overheidsinstellingen zijn de samenwerkende partijen voor 

het aanbieden van deze diensten en zijn daarom zeker van belang. Wat deze definitie laat zien is dat 

het niet alleen om aanbieden van online mogelijkheden gaat zoals veel definities dat doen maar dat 

het om informatie en diensten gaat wat de overheid ook aanbied.  
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Wat is E-government? 

Electronic government oftewel elektronische overheid is een verzamelnaam voor alle diensten en 

processen die de overheid aanbiedt en die benaderbaar zijn via elektronische netwerken zowel open 

als gesloten. Dit lijkt erg veel op de definitie e-government zoals eerder vernoemd. 

Internettechnologie is hierbij bepalend zoals in de definitie al naar voren is gekomen. Op het gebied 

van E-government is laatste jaren flink wat onderzoek naar gedaan [Bon01][Hof01][Sil01]. De 

overheid wil hiermee enerzijds de burger tegemoet komen en anderzijds zelf voordelen er uit halen. 

Hieronder een aantal voorbeelden van voordelen voor de burger en de overheid. 

 Voordelen burger: 

 - Snelheid: burgers hoeven niet naar het loket, minder lasten druk 

 - Bereikbaarheid: het elektronische loket is 7 dagen per weer 24 uur per dag open. 

 - Transparantie: burgers en ondernemingen worden meer betrokken bij   

                 besluitvormingproces. 

 

 Voordelen overheid: 

 - Kosten: Minder kosten, denk aan transactiekosten, administratiekosten e.d. 

  - Handelingen: Minder administratieve handelingen. 

Voor het gebruik van een dergelijke methode voor de overheid om diensten via een elektronische 

weg aan te bieden zal een manier moeten worden gebruikt om er achter te komen met wie ze te 

maken hebben alvorens verder te gaan. Hier zijn de reeds beschreven identificatie en authenticatie 

concepten dus van toepassing. Het is namelijk niet de bedoeling dat elke persoon die zich aanmeld 

op het netwerk toegang krijgt tot alle diensten en informatie. Denk hier bijvoorbeeld aan het 

rijbewijs, de diensten die hier aangebracht kunnen worden zullen niet van toepassing zijn voor 

iemand waarbij de leeftijd beneden de 18 jaar is.  

Hiervoor heeft de Nederlandse overheid een digitale identiteit in het leven roepen die speciaal is 

ontworpen voor overheidsdiensten in combinatie met de burgers en eventueel bedrijven en andere 

overheidsinstellingen. De overheid heeft hier een systeem opgezet genaamd DigiD wat in paragraaf 

3.6 nader zal worden besproken. Verder moeten er procedures worden opgesteld omtrent het 

verkrijgen van een dergelijke digitale identiteit en hoe te handelen als een burger een identiteit is 

verloren. Dit wordt in hoofdstuk 4 aan de implementatie van DigiD gerelateerd. 

 

Het bestaan van e-government Nederland 

Een flink aantal landen hebben momenteel een soort systeem in gebruik of in de ontwerp fase 

[ECP01]. Al deze landen proberen de burger op deze manier goed van dienst te zijn maar ook de 

loketten van de overheidsinstanties te verlichten zodat deze mankrachten gebruikt kunnen worden 

voor andere activiteiten. Het Nederlandse DigiD systeem heeft al flinke kritiek gekregen in het 

nieuws op veiligheid, werking en de procedures [Int02][Int03][Int07][Joc01]. 

Het systeem dat in Nederland geboren is, is het DigiD systeem [Int10]. Het Engelse systeem The 

Government Gateway [Int17] is een soortgelijk systeem als het DigiD systeem in Nederland [Lip01]. 
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Uit onderzoek [Deu01] is geconstateerd dat er momenteel een achterstand is bij het gebruik van 

diensten online. Uit onderzoek blijkt dat dit ligt aan de motivatie, toegang en digitale vaardigheden. 

Dit onderzoek heeft veel metingen gedaan tot 2004 wat duidelijk maakt dat dit voor de invoering van 

DigiD is. Daarbij is er wel een grote vooruitgang geboekt bij aanvragen bij de Informatiebeheergroep 

en belastingdienst. De overige diensten kunnen voordeel halen uit de aanbevelingen om op die 

manier beter aan te sluiten op de burger eisen.  

Een ander onderzoek laat zien dat de Nederlandse overheid e-government stimuleert in lokale 

overheidsinstellingen [Hoo01].  Dit onderzoek laat zien dat de Nederlandse overheid verschillende 

manieren gebruikt om voor de lokale overheidsinstellingen e-government de promoten zodat deze 

het concept gaan toepassen. 

Het bestaan van e-government is een feit! Alle landen om ons heen zijn bezig het concept te 

ontwikkelen of hebben het al in  gebruik. Dit laat zien dat er momenteel veel om te doen is. 

Hieronder wordt het Nederlandse en Engelse concept van e-government besproken. Deze twee 

systemen zijn van belang in het verdere hoofdstuk. 
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3.6 DigiD 
 

3.6.1 Wat is DigiD? 

Het begrip DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een initiatief van de Nederlandse overheid. DigiD 

is een systeem van en voor de overheid. Overheidsinstellingen kunnen klanten elektronische 

diensten aanbieden door gebruik te maken van DigiD. Het DigiD verifieert de identiteit van de burger 

die gebruik maken van een van deze diensten aangeboden door overheidsinstellingen.  

Steeds meer overheidsinstellingen willen hun diensten aanbieden via het internet. Hieronder een 

paar voorbeelden: 

 De IB groep maakt het mogelijk om gegevens te wijzigen, aanvragen van een lening of 

studiefinanciering te doen via het internet met gebruik van DigiD. 

 De belastingdienst biedt mensen de mogelijkheid online met gebruik van DigiD hun jaarlijkse 

aangifte online in te voeren. 

De doelen die de overheid graag zou bereiken met het ontwerp en implementatie van DigiD zijn de 

volgende [Lip01]:  

 Burgers en bedrijven hoeven bepaalde persoonlijke informatie maar eenmaal te verstrekken. 

 Er zal een elektronisch systeem komen waar burgers en bedrijven zich kunnen authenticeren 

naar de overheid 

 Zowel intern en extern zal de overheid gebruik maken van open standaarden voor de 

communicatie 

 Het doel van de Nederlandse overheid is het halen van 65% van de overheidsdiensten online 

toegankelijk maken in 2007. Deze doelstelling is volgens de directeur van 

burgers@overheid.nl al gehaald [Int01] 

Op deze manier komen ze tegemoet aan het steeds groter worden van de digitale snelweg. 

Aangezien automatisering steeds meer gebruikt wordt voor de dagelijkse activiteiten heeft de 

overheid er voor gekozen om hierin mee te gaan. Met de implementatie van DigiD zorgt de overheid 

dat aanvragen van diensten en informatie geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. Hierdoor probeert 

de overheid de toegankelijkheid te vergroten. Waardoor de overheid ook steeds beter tegemoet 

komt aan de wensen en eisen van de burgers.  

Doordat in steeds meer gezinnen beide personen werken is de tijd die overblijft voor deze 

activiteiten klein. Daarbij zijn de openingstijden van kantoren om overheidsdiensten aan te vragen 

vaak niet erg ruim. Voor de overheid biedt DigiD dan ook een perfecte uitkomst. Daar de invoering 

van DigiD kan de overheid beter tegemoet komen aan de toegankelijkheid voor de burger aangezien 

diensten en informatie overal op elk tijdstip kunnen worden aangevraagd. De overheid probeert op 

deze manier vertrouwen op te bouwen tussen burger en overheid. Uit onderzoek [Hor01] is gebleken 

dat het vertrouwen nog niet erg hoog ligt en dat dit ook een uitermate complex begrip is.  

Een mogelijk vervolg onderzoek is hoe vertrouwen in DigiD vergroot kan worden om te zorgen dat 

DigiD meer gebruikt gaat worden door de burger. 

 

mailto:burgers@overheid.nl
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Aangezien overheidsinstellingen vaak vertrouwelijke en privacy gevoelige diensten en informatie 

aanbieden is deze vertrouwensband van zeer groot belang. Bij DigiD gaat het er om dat alleen de 

juiste persoon de juiste gegevens kan benaderen. Was het voorheen dat deze verificatie gebeurde 

door middel van een paspoort bij het loket te tonen, tegenwoordig kan het met DigiD en dan via het 

internet. Het is namelijk zo dat DigiD een verificatie middel bevat dat centraal wordt onderhouden en 

beheerd. Het DigiD verificatie systeem kan door overheidsinstellingen direct worden gekoppeld aan 

de site waar overheidsdiensten en informatie kan worden aangevraagd. Door middel van een link op 

de site kan de burger zich inloggen bij DigiD en kan de dienst of informatie worden aangevraagd.  

De overheidinstellingen die diensten en informatie elektronisch willen aanbieden aan burgers 

kunnen DigiD implementeren op de website. DigiD doet niks anders dan de burger uniek 

identificeren en verifiëren zodat de overheidsinstelling weet met welke persoon zij te maken heeft 

alvorens gegevens worden uit gewisseld.   

Er zijn binnen DigiD drie verschillende betrouwbaarheidsniveaus namelijk: 

 Basis: De dienst vereist een beperkte mate van zekerheid omtrent de juistheid van de 

identiteit van de gebruiker. Op dit niveau maakt DigiD gebruik van een gebruikersnaam en 

een wachtwoord [Int10][Int11]. Zoals eerder besproken, authenticatie door middel van iets 

wat je weet. Dit niveau is bijvoorbeeld voornamelijk bedoelt voor informatie en diensten die 

specifiek voor de aanvrager zijn bedoeld. 

 

 Midden: De dienst vereist een redelijke mate van zekerheid omtrent de juistheid van de 

identiteit van de gebruiker. Op dit niveau maakt DigiD gebruik van een gebruikersnaam en 

wachtwoord en een transactie code via de SMS. Dit wordt ook wel sms authenticatie 

genoemd binnen DigiD [Int10][Int11]. Zoals eerder besproken betreft dit authenticatie door 

middel van iets wat je bezit. Dit niveau is bijvoorbeeld voornamelijk bedoelt voor diensten 

afnemen zoals aanvragen van rijbewijs, aanvragen van vergunning, paspoort e.d. 

 

 Hoog: De dienst vereist een hoge maten van zekerheid omtrent de juistheid van de identiteit 

van de gebruiker. Op dit niveau zijn nog geen definitieve methodes ingevuld. De bedoeling is 

dat in de toekomst hier gebruik wordt gemaakt van de elektronische Nederlandse 

identiteitskaart(eNIK) [Int10][Int11]. Zoals eerder besproken authenticatie door middel van 

iets wat je bent. Dit niveau kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanvragen van 

medische gegevens die zeer privacy gevoelig zijn. 

Deze niveaus bieden alleen meer zekerheid over de identiteit van de gebruiker. De 

overheidsinstelling bepaald zelf welke gegevens benaderd kunnen worden op dat niveau. 

Een groot voordeel is dat het beheer van DigiD is overgedragen aan en centraal wordt beheerd door 

de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie(GBO) [Int08]. Het beheer van deze gegevens en 

verificatie neemt ontzettend veel tijd in beslag, het onderhoud hiervan is uitbesteed aan GBO. Door 

overheidsinstellingen gebruik te laten maken van DigiD zorgt de overheid voor een centraal goed 

beheerd systeem. Dit voorkomt ook dat er meerdere andere systemen worden ontwikkeld met het 

zelfde doel.  
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De verschillende overheidsinstellingen die aangesloten zijn bij het DigiD zullen in latere hoofdstukken 

worden ontleed.  

 

3.6.2 Positionering DigiD 

DigiD is in het leven geroepen om voor de burger één inlogcode te creëren voor toegang tot alle 

overheidsdiensten. Het gebruik van één inlogcode is niet helemaal waar gezien het feit dat DigiD in 

sommige gevallen bij een hoger betrouwbaarheidsniveau extra gegevens vraagt zoals SMS en 

mogelijk biometrisch. De mogelijkheid rond biometrisch betrouwbaarheid is nog niet 

geïmplementeerd. Wel zijn de mogelijkheden hier groot [Jai01]. De gebruikersnaam en wachtwoord 

combinatie in DigiD is wel altijd nodig om de eventuele andere niveaus aan te vragen. Dit geldt ook 

voor alle diensten. Het fenomeen “van het kastje naar de muur” *Joc01+ moet verleden tijd zijn door 

deze invoering. 

Binnen DigiD zijn verschillende gemeente, provincies en waterschappen aangesloten maar ook 

instellingen zoals de belastingdienst, informatie beheer groep, sociale verzekeringsbank, centrum 

voor werk en inkomen enz. Het aantal instellingen die gebruik maakt van DigiD groeit en groeit. DigiD 

is in eerste instantie alleen ontwikkeld voor overheidsdiensten. Deze overheidsdiensten kunnen 

gebruik maken van de authenticatie mogelijkheid die DigiD aanbied. Er is rekening mee gehouden 

om later mogelijk particulieren bedrijven DigiD te laten gebruiken. Momenteel is DigiD voor zowel 

burger als bedrijf te gebruiken om diensten aan te vragen zoals belasting aangifte aanvraag tot 

vergunning of het aanvragen of wijzigen van de studiefinancieringaanvraag. Het 

betrouwbaarheidsniveau basis en midden zijn tot nu toe als enige in gebruik. Niveau hoog zal volgen 

wanneer dit nodig is. 
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3.6.3 DigiD Proces 

Hieronder een schematische weergaven van het proces voor de aanvraag, gebruik en activering van 

DigiD. Dit model is afkomstig van de site van de elektronische overheid in Nederland [Int09].  

 

 

Figuur 2: Aanvraag en Authenticatie van DigiD Basis  

 

De volgende 2 paragrafen leggen de activering en authenticatie uit zoals hierboven in het figuur 

zichtbaar is. De eerste paragraaf zal terug te vinden zijn boven de stippellijn in het figuur en de 

authenticatie, dus eigenlijk het gebruik van DigiD, zal onder de stippellijn terug te vinden zijn. Deze 

aanvraag procedure in het figuur laat alleen het basis niveau zien. Er is in het figuur dan ook niks 

omtrent het SMS authenticatie niveau midden te vinden. Dit wordt bij de authenticatie nog wel 

toegelicht alleen dit is niet visueel te zien. 

 

Aanvragen DigiD 

Voordat de burger zich kan authenticeren en gebruik kan maken van de mogelijkheden van DigiD zal 

eerst DigiD aangevraagd moeten worden. Dit kan door middel van de website van DigiD te bezoeken.  

Tijdens het aanvraag proces is de burger verplicht een aantal gegevens in te geven. Het gaat hier om 

de volgende gegevens: Sofinummer, geboortedatum, postcode + huisnummer en een 

gebruikersnaam en wachtwoord. Extra gegevens die niet verplicht zijn bij basis 

betrouwbaarheidsniveaus zijn: e-mailadres en een mobiel nummer. Als deze gegevens zijn ingevuld 
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wordt in de Landelijk Raadpleegbare Deelverzameling(LRD) ook wel gemeentelijke  basis 

administratie(GBA) gecontroleerd of de combinatie van de ingevoerde gegevens correct zijn.  

In deze gemeentelijke basis administratie worden persoonsgegevens centraal opgeslagen [Int11]. De 

persoonsgegevens van elk lid van de Nederlandse bevolking staat in de GBA die bestaat sinds 1994. 

Binnen het GBA worden alle gegevens centraal volledig geautomatiseerd opgeslagen en uitgewisseld. 

Als de ingevoerde gegevens allemaal kloppen in de gemeentelijke basis administratie, zal een 

persoonlijke activeringscode worden verstuurd per post naar het adres waar de burger staat 

ingeschreven bij het GBA.  

Om de account actief te maken zal de burger deze moeten activeren door de ontvangen 

activeringscode in te voeren op de activeringspagina van DigiD [Lip01]. Als het account correct is 

geactiveerd kan de burger zich authenticeren op aangesloten overheidsinstellingen om diensten en 

informatie aan te vragen. 

De gegevens die zijn ingevoerd bij de aanvraag blijven nog opgeslagen voor 10 weken. Dit wordt 

gedaan voor als het versturen van de activeringscode niet juist is gegaan. Na deze periode worden de 

gegevens verwijderd. De enige gegevens die nog opgeslagen blijven zijn: sofinummer, wachtwoord, 

gebruikersnaam en eventueel email of mobiel nummer. Dit is in principe onbeperkt maar als DigiD 

voor anderhalf jaar niet gebruik wordt vervalt deze en worden de gegevens uit de database 

verwijderd.  

Voor mensen die in het buitenland wonen of alleen een postbus in Nederland hebben is het niet 

mogelijk om DigiD aan te vragen of er gebruik van te maken. Om gebruik te kunnen maken moet 

men staan ingeschreven bij de gemeentelijke basis administratie. Deze gegevens worden gebruikt 

om de activeringscode naar te versturen en is dus verplicht bij de aanvraag en het gebruik van DigiD. 

 

Authenticatie DigiD 

Op het moment zijn er alleen nog overheidsdiensten aangesloten. Mogelijk in de toekomst kunnen 

particulieren organisaties ook gebruik maken van DigiD. Een vereiste is wel dat deze organisaties met 

het sofinummer kunnen werken en het kunnen verwerken [Joc01].  

Als een burger gebruik wil maken van het online aanvragen van een bepaalde dienst of informatie 

die de overheidsinstellingen op de site aanbied zal de burger automatisch worden doorgestuurd naar 

DigiD. Op deze pagina zal de burger zijn gebruikersnaam en wachtwoord moeten invullen. Als dit juist 

is wordt de burger weer terug gestuurd naar de site waarbij het sofinummer wordt meegestuurd. Dit 

maakt het voor de gemeente mogelijk om toegang te geven tot de betreffende dienst of informatie. 

Het voorgaande laat zien dat de burger door middel van zijn gebruikersnaam en wachtwoord 

authenticeert op de dienst van de overheid. Dit betreft, zoals eerder duidelijk is gemaakt, het basis 

niveau qua betrouwbaarheid. Zoals al eerder is weergegeven bevat DigiD drie mogelijke 

betrouwbaarheidsniveaus. Als een bepaalde dienst een hoger betrouwbaarheidsniveau vereisen 

heeft DigiD deze mogelijkheden geïmplementeerd. Betrouwbaarheidsniveaus midden, vereist naast 

gebruikersnaam en wachtwoord, een eenmalige inlogcode die wordt verzonden via sms. De burger 

heeft dus uitsluitend de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken als deze in bezit is van een mobiel 

nummer dat is ingegeven op de DigiD site. Dit brengt wel weer een nadeel met zich mee aangezien 
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de mobiele gegevens gewijzigd kunnen worden vanuit het basis niveau zal de veiligheid met 

betrekking tot het midden niveau minder stabiel zijn. Als namelijk een gebruikersnaam en 

wachtwoord van iemand wordt bemachtigd kan die persoon het mobiele nummer veranderen en 

door de opnieuw verzonden inlogcode gebruik maken van het midden niveau. Dit proces 

authenticatie is van belang voor de latere analyse en aanbevelingen op DigiD. Doordat dit een 

belangrijk aspect is omtrent gebruiksvriendelijkheid en privacy. 

Bij de analyse van de eisen van de burger met betrekking tot DigiD zal dit verder worden uitgewerkt.  

Tenslotte is er nog een hoog authenticatie niveau die op dit moment nog niet in gebruik is binnen het 

DigiD concept. In de toekomst zal deze worden ingevuld door de elektronische Nederlandse ID kaart. 

Een voorbeeld wanneer dit niveau verplicht zal zijn is bijvoorbeeld wanneer medische gegevens 

opgevraagd worden.  
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3.7 The Government Gateway 
In deze paragraaf wordt de begripsbepaling ontleed van The Government Gateway systeem.  

 

3.7.1 Wat is Government Gateway? 

The Government Gateway is een initiatief van de Engelse overheid en is bedoelt om de e-

government activiteiten te ondersteunen die de overheid in Engeland beschikbaar wil stellen voor de 

burger. Het streven bij de invoering van dit systeem is meer efficiëntere openbare diensten 

aanbieden en alles meer op de klant gericht ontwikkelen. Bij The Government Gateway is internet 

een bepalende factor voor het aanbieden van diensten en informatie. Een doelstelling van The 

Government Gateway is een centraal punt voor de burger voor communicatie, aanvragen en het 

maken van transacties [ECP01]. 

The Government Gateway wordt net als DigiD via een website aangeboden. Via deze website kan een 

account worden aangevraagd waarmee de online overheidsdiensten in Engeland toegankelijk zijn. 

Aangezien overheidsinstellingen meestal privacy gevoelige gegevens hanteren, zal de identificatie en 

authenticatie dan ook goed en veilig geregeld moeten zijn, hierover later meer. Overheidsinstellingen 

kunnen zich aanmelden bij The Government Gateway zodat ze gebruik kunnen maken van het 

identificatiemiddel om op deze manier de diensten toegankelijker te maken [Int17].  

Klanten kunnen via de website 24 uur per dag 7 dagen per week diensten en informatie aanvragen 

die de overheidinstellingen aanbieden. Hierdoor is het niet meer nodig om rekening te houden met 

openingstijden. Verder is de snelheid waarmee klanten hun aanvragen voor een dienst en informatie 

kunnen indienen en het verwerken ervan vele malen sneller in plaats van fysieke loketten. Door de 

toepassing van elektronische systemen wordt er veel tijd bespaard. De burger voert namelijk zelf de 

gegevens zelf online in en worden na bevestiging verstuurd naar de juiste afdelingen zonder 

tussenkomst van een loketmedewerker [Seb01]. Hierdoor komen de gegevens achter de ‘schermen’ 

op de juiste plek terecht en heeft de burger niet meer het gevoel dat hij van “het kastje naar de muur 

wordt gestuurd” 

The Government Gateway is in samenwerking met Microsoft ontwikkeld [Int13]. Microsoft is 

gevraagd mee te werken aan de opzet en ontwerpen van The Government Gateway systeem omdat 

microsoft veel expertise heeft op onder andere het gebied van web en beveiliging. Hierdoor wordt 

het systeem met veel ervaring ontwikkeld.  

Officieel is The Government Gateway in Januari 2001 in gebruik genomen [Lip01]. Het systeem was 

op dat moment gevestigd op een speciale plek die nog niet voor iedereen toegankelijk was. In het 

begin was het systeem in een soort van ‘pilot’ fase. In deze fase is getest of het systeem voldeed aan 

de eisen en of het volledig functioneerde aan de wensen en doelstellingen. De toegankelijkheid was 

op dat moment beperkt tot een aantal personen voor een beperkt aantal diensten.  

Steeds als er problemen ontdekt werden zijn deze opgelost en zo is er een goed werken systeem 

ontstaan. Daarnaast is het ook steeds verder geïntroduceerd voor meer burgers en met de 

beschikking over meer diensten. In de zomer van 2005 is het systeem volledig in gebruik genomen 

met een groot scala aan diensten. 
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3.7.2 Functionaliteit van The Government Gateway  

In combinatie met Microsoft en de Engelse overheid is er besloten de volgende functionaliteiten in 

het systeem te integreren [Lip01]: 

 Authenticatie, identificatie en autorisatie, dit om er voor te zorgen dat ze weten met wie ze 

communiceren alvorens informatie vrij te geven.  

 Één account, dit om er voor te zorgen dat een burger met gebruik van zijn gebruikersnaam 

en wachtwoord ( en eventueel digitaal certificaat) overal toegang heeft tot diensten binnen 

de overheid. 

 Berichtenservice, zorg dragen voor de elektronische aflevering van documenten tussen 

burgers en overheid en tussen de diensten. 

 Beveiliging, zorgen voor een hoge en goede beveiliging en betrouwbaarheid zodat veilig kan 

worden gecommuniceerd en gegevens worden vrijgegeven.  

Deze functionaliteiten zorgen er voor dat een burger uniek kan worden geïdentificeerd zodat 

gegevens niet in handen komen van verkeerde personen. Het begrip autorisatie is het proces van het 

koppelen van toegang en rechten aan een identiteit of account [Kil01]. Binnen The Government 

Gateway en binnen DigiD wordt dit in het verdere verloop aangeduid als betrouwbaarheidsniveaus. 

Met gebruik van een account zorgt de overheid er voor dat op een klantvriendelijk manier naar de 

burger toe een dienst  wordt geleverd. Hieronder komen de verschillende veiligheidsniveaus naar 

voren. 

Het Government Gateway systeem heeft vier verschillende betrouwbaarheidsniveaus onderkend. De 

categorieën zijn daarin opgedeeld als volgt [Lip01]: 

 Level 0: Geen identificatie nodig. 

Algemene informatie, zal waarschijnlijk voor overheidsinstellingen doeleinde bijna niet 

gebruikt worden. Dit betrouwbaarheidsniveau wordt bijvoorbeeld gebruikt voor algemene 

informatie niet specifiek op de gebruiker gericht. 

 

 Level 1: Gebruikers ID en wachtwoord zijn vereist voor bescherming van beide partijen en 

geldt het beschermen van beperkt belangrijk ongemak of verlies. De meerderheid van de 

burgers zal dit niveau gebruiken voor overheidsinstellingen. Dit betrouwbaarheidsniveau 

wordt bijvoorbeeld gebruikt voor en diensten specifieke voor die burger. 

 

 Level 2: Digitaal certificaat is vereist tegen bescherming aan en voor beide partijen voor 

redelijk belangrijk ongemak of verlies van informatie. Dit betrouwbaarheidsniveau wordt 

bijvoorbeeld gebruikt voor het aanvragen van diensten zoals rijbewijzen en uitreksels van 

geboorteregisters specifieke voor die burger. 

 

 Level 3: Digitaal certificaat plus een biometrische authenticatie is vereist om te beschermen 

tegen wezenlijk financieel verlies of risico voor persoonlijk welzijn en veiligheid aan en voor 

beide parijen. Momenteel is er voor dit betrouwbaarheidsniveau nog geen ondersteuning en 

is het ook nog niet geïmplementeerd, wel is met dit niveau rekening gehouden voor latere 

uitbreidingen. Dit niveau zal bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer het uitlekken van de 

dienst of informatie de persoon schade kan toebrengen (denk aan medisch informatie). 
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3.7.3 Proces van The Government Gateway 

Voordat het systeem in gebruik kan worden genomen moet de burger nog een aantal stappen 

doorlopen. Dit proces is niet voor allen diensten identiek. 

Als eerst zal de burger zichzelf moeten registreren. Voor veel diensten zal de volledige naam en een 

email adres met daarbij een zelfgekozen wachtwoord voldoende zijn. Daarnaast is het afhankelijk 

voor welke diensten de burger zich wil aanmelden welke informatie er nog meer moet worden 

verstrekt door de burger, dit varieert per dienst. Bij het aanvragen van de dienst moet de verplichte 

informatie worden ingegeven via een formulier op de website. Zo zal de ene dienst nog een 

belastingsnummer nodig hebben en de ander het nationale verzekeringsnummer van de burger. 

Deze gegevens zal per afdeling worden ingedeeld waar ze belangrijk zijn [Lip01].  

Waar het allemaal op neer komt is dat wanneer een burger gebruik wil maken van een online dienst , 

afhankelijk welke dienst, er bepaalde gegevens moeten worden uitgewisseld. Deze gegevens worden 

gecontroleerd of ze bij elkaar overeenkomen. Het systeem koppelt op zijn beurt deze gegevens aan 

een identiteit die de burger onderscheidt op unieke wijze. 

De burger is zich niet bewust van de intern gebruikte identiteit, het enige waar de burger zich van 

bewust is zijn de gebruikersnaam en wachtwoord. De overheid is verantwoordelijk dat deze 

gegevens onderhouden worden en niet in handen komt van derde 

De burger kan pas inloggen met zijn gegevens nadat het account is geactiveerd. Per post worden 

twee brieven verstuurd, een met een PIN en een met een bevestiging van de gebruikersnaam. Deze 

brieven worden gestuurd naar het fysieke adres van de burger. Dit fysieke adres wordt niet door de 

burger zelf ingegeven, het goede adres wordt van de overheidsinstelling aangevraagd zodat er een 

extra controle is bij het aanmelden. The Government Gateway print naam, adres en Pin voor 

activering waarna deze gegevens weer worden verwijderd uit het Government Gateway systeem. Op 

deze manier blijven de gegevens alleen in de overheidsdatabase zodat ze makkelijk kunnen worden 

onderhouden vanuit één plaats. De Pin brief die 28 dagen geldig is bevat nogmaals een wachtwoord 

die eenmalig moet worden gebruikt om de specifieke diensten te activeren.  

Als de burger nu gebruik wil maken van de diensten die The Government Gateway aanbiedt, zal de 

burger de gebruikersnaam in combinatie met het gekozen wachtwoord moeten ingeven op de 

website bij de overheidsdienst. Door aan te melden geeft deze gebruikersnaam en wachtwoord 

combinatie de burger toegang tot de diensten die aangeboden worden voor die betreffende burger 

met betrouwbaarheidsniveau 1 [Lip01].  

De extra uitbreiding met digitale certificaten voor het verkrijgen van toegang tot de hogere 

beveiligingsniveaus 2 en 3 moet eerst worden aangevraagd bij een derde partij die daarvoor 

toevertrouwd is door de overheid. Deze geeft een certificaat  die de burger thuis zal moeten 

instaleren en tekenen om daadwerkelijk toegang te verkrijgen tot de betreffende dienst. Dit geeft 

nog een stukje extra zekerheid dat het de juiste persoon betreft mede doordat er een derde partij 

meewerkt die dit digitale certificaat uitgeeft waardoor er een extra controle is. 
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3.8 Samenvatting 
Automatisering speelt een steeds grotere rol in bij onze dagelijks leven. Veel dagelijkse activiteiten 

worden ondersteund door automatisering of kunnen alleen nog worden uigevoerd door middel van 

gebruik hiervan. 

Met de opkomst van het elektronische identificatiesysteem van de overheid zal dit nog een stap 

verder gaan. Het contact met de overheid word langzaam verplaatst naar de digitale snelweg. 

Hierdoor zijn we steeds verplicht onze identiteit digitaal te gebruiken. Naar deze digitale identiteit is 

veel onderzoek gedaan en over gesproken. Met name met betrekking op tot het hoe vast te leggen, 

hoe te beveiligen en op welke manier het toe te passen. Hoe vast te leggen, hoe veilig en op welke 

manier toepassen. De Nederlandse overheid heeft DigiD gekozen om in deze wereld duidelijkheid te 

verkrijgen en om de burger in zijn gemakken te voorzien. Dit vraagt veel vertrouwen van de burger 

en er zal daarom ook uiterst correct mee gehandeld moeten worden. Op deze manier zullen steeds 

meer activiteiten zich verplaatsten van de fysieke wereld naar een fysieke en digitale wereld. De 

vraag is daarnaast nog hoe lang zal het nog fysiek blijven bestaan en in hoeverre schaadt dit de 

kwaliteit en daarmee ook het vertrouwen niet van de gebruikers. Hier gaan we in dit onderzoek niet 

op in, dit kan gebruikt worden voor vervolgonderzoek.  

Een opvallend aspect wat na dit hoofdstuk duidelijk wordt, is dat zowel het Engelse als het 

Nederlandse systeem geen gebruik maken van het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Gezien de 

aandacht in de media [Int02][Int03][Int07] en in onderzoeken [Joc01] omtrent de beveiliging en 

privacy is het opvallend te noemen dat hier geen gebruik van gemaakt wordt.  

Al deze begrippen zijn van belang in het verder onderzoek. Als we beginnen met de elektronische 

overheid is het na dit hoofdstuk duidelijk dat dit betekent het elektronische aanbieden van 

informatie en diensten van de overheid. DigiD in Nederland en The Government Gateway in 

Engeland spelen hierin de rol om de burger te authenticeren alvorens toegang te verlenen tot de 

aanvraag van deze informatie en diensten. Dit gebeurt door de burger te laten identificeren met zijn 

identiteit. DigiD en The Government Gateway bevatten de functies om deze identiteit te identificeren 

en te authenticeren. Zo is te zien dat al de begrippen van dit hoofdstuk nauw samenhangen met 

elkaar.  

Deze begrippen zijn van belang in het verloop van dit onderzoek en bij de meeste 

deelprobleemstellingen. Zo zal DigiD in het volgende hoofdstuk een grote rol spelen om te kijken in 

hoeverre DigiD aansluit op de eisen van de burger. DigiD zal in de volgende hoofdstukken steeds de 

bouwsteen zijn zoals bij de analyse van The Government Gateway en de ISO9241 standaard. 

  



maandag 17 december 2007 Pagina 36 van 71 
 

4. Eisen van de burger in relatie tot DigiD 
 

Bij de ontwikkeling van elektronische identificatie systemen zijn er verschillende belanghebbende 

met doelen. De burger wil graag een gebruiksvriendelijk systeem dat zorgt voor goede en makkelijke 

ondersteuning tijdens het aanvragen van diensten en informatie. De overheid ontwikkelt een 

dergelijk systeem met de bewering en het doel om de burger zo goed mogelijk van dienst te zullen 

zijn.  

De doelen van de belanghebbende kunnen nog wel dezelfde kant op wijzen, maar dit wil niet zeggen 

dat het belang ook hetzelfde is. Zo zal het belang van het systeem van de burger 

gebruiksvriendelijkheid zijn, waar de overheid voor kostenbesparing gaat. Dit wil niet zeggen dat de 

doelen niet bereikt worden maar wel dat tegenstrijdige belangen problemen kunnen geven bij de 

ontwikkeling. Dit is een reden om te onderzoeken of de Nederlandse overheid bij de ontwikkeling 

van DigiD voldoende rekening heeft gehouden met de eisen van de burger. 

Dit hoofdstuk is van groot belang omdat de volgende hoofdstukken weer verder gaan op de analyse 

van verbeteren van het DigiD concept. Dit hoofdstuk legt de basis neer voor het verdere onderzoek. 

Het resultaat van dit hoofdstuk is aanbevelend en zorgt ervoor dat steeds meer ‘minpunten’ van 

DigiD verbeteren zodat het langzamerhand een beter systeem wordt en beter aansluit op de eisen 

van de burger. 

 

4.1 De burger 
De burger is het belangrijkste object voor het elektronische identificatiesysteem waar DigiD op leunt. 

Zonder burger zou er geen elektronisch identificatiesysteem zijn aangezien het ontwikkeld is voor de 

burger.  

Daarnaast is de burger de belangrijkste factor zijn voor het bijdragen aan het succes van het DigiD 

systeem. Als de burger weigert met het systeem te werken omdat het niet aansluit op de wensen en 

eisen van de burger komt het systeem nooit van de grond komen.  

Bij het ontwikkelen van een project moet er goed worden gekeken en gecommuniceerd naar de 

eindgebruiker, in dit geval is dat de burger [Gev01].  

Voor de overheid dus een belangrijke zaak om de verwachtingen van de burger van een dergelijk 

systeem te achterhalen om te zorgen dat het systeem voldoet aan die verwachtingen van de burger. 

Hier is al wat onderzoek naar gedaan [Bon01][Bon02]. De keuze voor deze onderzoeken is dat het 

gericht is op de Nederlandse burger en is uitgevoerd door het ministerie. Gezien de onderzoeken 

valide zijn en empirische uitkomsten bevatten van wat de burger graag wil zijn deze uiterst bruikbaar 

in dit onderzoek. Het onderzoek [Bon01] met als naam: ‘E-government vraag kant aan bod’ heeft 

onderzoek gedaan wat burgers verwachten van de elektronische overheid. Vandaar de subtitel: Een 

inventarisatie van de wensen en verwachtingen van burgers over de elektronische overheid.  

Het tweede onderzoek [Bon02] is een vervolg onderzoek op [Bon01] en zijn dan ook de zelfde eisen 

wederom naar voren gekomen. Alleen uit dit onderzoek blijkt dat er nog flink wat tekortkomingen 

zijn. Ook is er naast een kleine herhaling nog wat vervolg onderzoek verricht. 
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De grootste ergernissen zijn: 

 

Figuur 3: Algemenen ergernissen bij contact aan de overheid 

 

De burgers verwachten dat ICT bijdraagt aan het verbeteren van deze eisen zoals in dit onderzoek 

naar voren is gekomen. Namelijk [Bon02]: 

 

Figuur 4: ICT draagt bij aan de volgende aspecten 

 

In het verder onderzoek wordt er nog gesproken over de omgang van informatie. Hiermee wordt 

gedoeld op administratieve lasten, eenmalige gegevensverstrekking en de regie van eigen gegevens. 
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Hier is veel ontevredenheid over geweest en de burger verwacht hier ook dat ICT een grote bijdrage 

kan leveren. Vandaar dat dit een mooi startpunt is om te onderzoeken of DigiD rekening heeft 

gehouden met deze eisen van de burger. 

In de volgende deelprobleemstellingen zijn deze eisen mede van belang. Deze worden in de volgende 

hoofdstukken steeds in het achterhoofd gehouden bij de analyse van The Government Gateway en 

ISO9241. Het doel van dit hoofdstuk is DigiD beter tegemoet laten komen aan de eisen van de 

burger. Daarom is het van groot belang eerst goed te onderzoeken wat de eisen van de burger zijn 

alvorens te kijken in hoeverre DigiD verbeterd moet worden om hier beter op aan te kunnen sluiten. 

 

4.1.1 Eisen van de burger 

Deze paragraaf laat de belangrijkste eisen zien vanuit het perspectief van de burger. De eisen in deze 

paragraaf zijn ontstaan na bestudering en onderzoek van empirische artikelen [Bon01][Bon02]. 

Onderzoek [Bon02] komt hier niet meer specifiek aan bod gezien het feit dat deze dezelfde eisen 

bevat als [Bon01]. In het onderzoek [Bon01] wordt onderzoek beschreven dat verricht is naar de 

eisen die de burger stelt aan de elektronische overheid.  

Het streven van onderzoek [Bon01] was 1000 schriftelijke enquêtes te verkrijgen. Hier zijn 720 

bruikbare terug gekomen en was er nog een aanvulling van 190 internet enquêtes. Het internet deel 

bestaat uit 90% HBO+ en meer dan de helft ervan heeft een ICT beroepsrichting. Dit betekend dat 

internet en schriftelijk niet zomaar bij elkaar genomen kunnen worden. Als basis voor de analyse zijn 

de schriftelijke genomen.  

Deze eisen zijn geanalyseerd en bij de selectie is er op gelet welke eisen voor de burger het meest 

van belang zijn, dit belang komt naar voren in het onderzoek. Daarbij zijn sommige eisen 

samengevoegd omdat ze inhoudelijk het zelfde betekenen alleen anders verwoord zijn. De volgende 

eisen zijn onderkend en het begint met de belangrijkste eis vanuit de burger en eindigt met de minst 

belangrijke eis:  

1. Korte wachttijd 

2. Grote deskundigheid 

3. Toegankelijkheid/beschikbaarheid loket 

4. Reageren op verzoek 

5. Minder administratieve lastendruk 

6. Transparantie en Regie eigen gegevens 

7. Waarborg privacy 

8. Eenvoudige bereikbaar en vindbaarheid diensten en informatie 

9. Lage kosten 

10. Persoonlijk toegesneden contact 

Dit geheel geeft een goed en overzichtelijk beeld wat de burger graag zou zien als deze diensten of 

informatie wil gebruiken van de overheid. Hieronder gaan we per eis kijken in hoeverre de 

implementatie van DigiD op deze eis tegemoet is gekomen en naar eventuele verbeter en advies 

punten. 
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4.2 Eisen van de burger met betrekking tot DigiD 
Per eis wordt hier gekeken in hoeverre DigiD hiermee rekening heeft gehouden. Dit wil zeggen welke 

implementatie eisen of andere artikelen omtrent DigiD laten zien dat er rekening wordt gehouden 

met deze eis bij de ontwikkeling en implementatie van DigiD. 

 

4.2.1 Korte wachttijd 

Een kenmerk dat door de burger wordt onderkent als een belangrijk aspect bij contact met de 

overheid  is de wachttijd. Dit is de tijd van de dienst willen doen tot de dienst kunnen uitvoeren. De 

huidige situatie bij het benaderen van diensten wordt niet altijd positief ervaren. Dit komt ook omdat 

de openingstijden beperkt zijn waardoor het aantal personen in een kortere tijd de diensten moeten 

aanvragen. Een objectief kenmerk van een dergelijk systeem is het verkorten van de wachttijden 

[Bon01]. Verkorten van wachttijden is een eis waar momenteel de burger veel kritiek op heeft als het 

gaat om de fysieke handelingen omtrent de overheid. 

Eis in relatie met DigiD 

DigiD sluit goed aan op deze belangrijkste eis namelijk het kort houden van de wachttijden. Uit 

onderzoek [Spe01] is gebleken dat de manier waarop de dienst wordt aangeboden (telefoon, mail, 

fysiek) sterk afhankelijk is van wat men er voor over heeft.  

Met de invoering van DigiD zijn de wachttijden met betrekking tot het aanvragen van informatie en 

diensten sterk gedaald. Doordat burgers nu vanuit elke computer 24/7 [Int08] diensten en informatie 

kan aanvragen, zonder openingstijden of rijen met mensen voor zich, wordt de wachttijd een stuk 

korter en aangenamer. Daarnaast worden de fysieke loketten ontlast waardoor deze personen zich 

weer kunnen richten op de diensten en informatie aanvraag die nu via de computer worden 

ingediend. Dit alles draagt bij aan het verkorte van de wachttijden wat als eis bij de burger toch erg 

belangrijk is. De tevredenheid van de burger zal hierin positief zijn gezien het feit dat alles vanuit huis 

kan worden geregeld en niet rekening moet worden gehouden met openingstijden en drukte bij het 

loket. In onderzoek [Hup01] is de snelheid op website als zeer tevreden beoordeeld. Hierdoor zal de 

burger sneller met het systeem werken en daardoor een tevreden gevoel eraan overhouden. 

 

4.2.2 Grote deskundigheid  

Grote deskundigheid is van belang bij diensten die door de overheid worden aangeboden. Met grote 

deskundigheid wordt bedoeld dat de medewerkers een grote kennis hebben met betrekking tot de 

aangeboden diensten. Daarnaast moet het niet voorkomen dat mensen naar een plek worden 

gestuurd voor een dienst en dan blijkt dat dit weer niet de goede plek is. Aangezien het om redelijk 

complexe producten gaat die de burger zelf niet kan uitvoeren en alleen door een speciale groep 

mensen kan worden uitgevoerd zodat het ook rechtsgeldig is, wordt er wel verwacht dat de 

deskundigheid hoog is. Steeds vaker komt het voor dat burgers van het ene naar het andere loket 

worden gestuurd omdat ze bij het betreffende loket niet over de juiste kennis en informatie 

beschikken [Bon01]. Dit is een grote ergernis voor de burger omdat dit niet veel vertrouwen geeft in 

de overheid. 

Eis in relatie met DigiD 

Met de komst van DigiD wordt deze eis verlicht doordat er met het gebruik van DigiD maar één loket 
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is voor de burger [Joc01] namelijk de computer. Hierdoor verdwijnt het fenomeen “van het kastje 

naar de muur” voor de burger [Joc01]. Doordat de diensten en informatie centraal via één loket, 

namelijk de computer, worden aangevraagd komen ze op die manier allemaal intern terecht bij de 

overheid. Het zal de burger niet overkomen dat hij van het ene elektronische loket naar het andere 

elektronische loket wordt gestuurd. Door de centrale aanvraag en het centraal binnenkomen van 

deze aanvragen wordt er weer intern voor gezorgd dat deze aanvragen naar de juiste afdeling 

worden gestuurd zodat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Hierdoor wordt de burger niet 

geconfronteerd met het doorsturen naar andere loketten dit gebeurt intern zodat de burger wordt 

ontlast. Hierdoor wordt de ergernis rond het waar zijn voor welke informatie een stuk minder.  

Tenslotte blijkt het wel te zijn dat deskundigheid momenteel bij de helpdesk enige punt van 

aandacht vereist [Ein01]. Dit blijkt uit een samenvattend marktonderzoek van DigiD. Dit 

marktonderzoek geeft alleen niet weer of de aanvragen van informatie en diensten wel deskundig 

worden afgehandeld. Dit is zoals eerder beschreven iets wat ‘achter de schermen’ wordt 

afgehandeld. 

Wel geeft onderzoek [Hup01] aan dat de burger tevreden is over de antwoorden die worden 

gegevens als reactie op vragen aan de overheid door de burger. 

 

4.2.3 Toegankelijkheid/beschikbaarheid loket 

In het steeds drukker wordende leven van de burger is het soms moeilijk een plek te vinden om een 

aanvraag te doen bij de overheid. De toegankelijkheid is niet heel hoog gezien het feit dat per 

gemeente maar een plaats is voor het loket. Dit treft sommige mensen aangezien niet iedereen een 

auto heeft of even makkelijk op de been is. In de fysieke wereld is het probleem dat de 

beschikbaarheid oftewel de openingstijden van het loket vaak niet aansluiten als een burger 40uur in 

de week werkt. Het aantal uur dat het loket bereikbaar is, is zeer schaars. Daarbij is het vaak dat niet 

in elk dorp of stad daadwerkelijk een fysiek loket aanwezig is. Daarbij opgeteld de beperkte 

openingstijden maakt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het loket niet erg groot. 

Eis in relatie met DigiD 

Hier biedt DigiD zeker een uitkomst. Doordat DigiD 24/7 [Int08] te benaderen is via elke computer op 

een willekeurige plaats en tijd maakt dat de toegankelijkheid en de beschikbaarheid stukken groter. 

De toegankelijkheid voor DigiD is zo gemaakt dat het werkt met de meest gangbare webbrowsers 

[Int08] die tegenwoordig standaard op elke Windows en Mac computer zijn geïnstalleerd. Dit zorgt er 

voor dat het voor iedereen mogelijk is om toegang te krijgen tot het aanvragen van diensten en 

informatie 24 uur per dag 7 dagen in de week vanaf elke locatie in de wereld als met beschikt over 

inlog gegevens. 

Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat er in het eerste jaar ongeveer 4.000.000 accounts moeten 

worden aangemaakt. Gezien dit aantal en het en het feit dat DigiD 24/7 overal te benaderen is kan er 

vanuit worden gegaan dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid toch een stuk beter aansluit op de 

wensen van de burger dan een fysiek loket. 

Doordat ook momenteel 65% van de diensten online worden aangeboden betekend dit dat de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van deze diensten aan het digitale loket aanwezig zijn. 
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4.2.4 Reageren op verzoek 

Wanneer een burger een aanvraag doet voor informatie of een dienst dan is het wel van belang dat 

hierop reactie wordt gegeven. Door het uitblijven van een reactie kan het vertrouwen in de overheid 

sterk dalen. Aangezien de overheid de enige is die deze diensten kan uitvoeren en deze informatie 

kan verstrekken is het van belang dat dit ook gebeurt als daar vraag naar is. 

Eis in relatie met DigiD 
Reactie krijgen op aanvragen van informatie of diensten is bij de implementatie niet veel over 
gesproken in hoeverre dit moet gebeuren binnen welke tijd. Hier zijn geen duidelijke punten naar 
voren gekomen waarin wordt vastgelegd hoe lang het duurt voor een aanvraag  van een bepaalde 
dienst of informatie voordat deze ook werkelijk is afgerond.  
Wel is met de komst van DigiD de controle over gegevens naar voren gekomen. Doordat burgers 
kunnen inloggen op overheid sites krijgen ze toegang tot gegevens en diensten. Hier is de 
mogelijkheid aanwezig om gegevens in te voeren en te wijzigen. Hierdoor is reageren op een 
wijzigingsverzoek niet meer van toepassing aangezien de burger dit nu zelf uitvoert en hierdoor niet 
meer op reactie hoeft te wachten wanneer dit nu wordt doorgevoerd. Verder is het aanvragen van 
informatie vaak direct via de sites uit te voeren. Dit zorgt er voor dat reageren op verzoek op dit vlak 
teniet wordt gedaan. 
Uit onderzoek [Hup01] komt de volgende stelling naar voren: “In hoeverre bent u het eens of oneens 
met de stelling: De afhandeling van het e-mailcontact verliep snel.” Dit onderzoek laat zien dat het 
percentage dat hiermee eens is dik boven de 50% ligt.  
Door deze mogelijkheden, die veel administratieve lasten van de overheid wegnemen, komt er meer 
tijd vrij voor het afhandelen van de diensten en informatie die nog wel aandacht en afhandeling van 
medewerkers van de overheid eisen. Daarnaast is er dus weinig duidelijkheid of hier procedures en 
regels voor opgesteld zijn om te zorgen dat burgers een reactie ontvangen.  
 

4.2.5 Minder administratieve lastendruk 

Met administratieve lastendruk wordt bedoelt de tijd en kosten die de nodig zijn om de activiteiten 

omtrent de diensten en informatieaanvragen uit te voeren. De tijd die nodig is om diensten en 

informatie te verkrijgen is soms hoog. Gezien de korte openingstijden en de vele mensen met 

aanvragen kan dit soms erg hoog oplopen.  

Eis in relatie met DigiD 

Momenteel zijn alle handelingen en gegevensadministratie een grote last voor de gemiddelde 

burger. Belasting formulier hier, verzekering papier daar dit brengt soms veel ergernis met zich mee. 

Dit betekent dat verandering in gegevens op verschillende plekken moet worden doorgegevens en 

gewijzigd. Dit brengt een grote administratieve lastendruk met zich mee. De overheid is met de 

invoering van DigiD met het volgende gekomen “de overheid vraagt niet naar de bekende weg” 

[Lip01]. Dit betekent dat voor alle aangesloten organisaties bij de overheid de gegevens uit een 

centrale administratie komen. Dit betekend eenmaal doorgeven van gegevens en bij wijzigen één 

maal wijzigen. Dit geeft duidelijkheid aan de burger omtrent zijn gegevens bij de overheid.  

Daarnaast is de hoeveelheid administratieve lastendruk, door het invoeren van elektronische 

toegang tot de overheid [Lip01], sterk gedaald. Alles wordt centraal beheerd en daarbij is het steeds 

een fysiek loket voor het opvragen van diensten en informatie verleden tijd. Dit kan plaatsvinden 

overal op elk tijdstip en vanuit elke plek op de wereld met behulp van een computer. 

Door de tijd heen zijn er nog wel verschillende problemen geweest omtrent het vlekkeloos activeren 

en gebruiken van DigiD. Op verschillende forums en websites bespreken mensen hun problemen met 

elkaar [Int07]. Hierdoor is de lasten druk omtrent de administratieve handelingen van DigiD in het 
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begin niet helemaal vlekkeloos verlopen. 

De administratieve lasten druk is zeker afgenomen met de kijk op één gebruikersnaam en 

wachtwoord voor alle instanties. Dit is een concept wat veel verwarring en onduidelijkheid met 

betrekking tot verschillende klantnummers en inlogcodes tot het verleden laat behoren. De echte 

tevredenheid over lasten vermindering van de burger is geen duidelijk overzicht van, wel dat de 

reacties en aanmeldingen snel en makkelijk verlopen [Hup01]. Tenslotte laat onderzoek 

[Hup01][Ein01] zien dat tevredenheid over de website grotendeels positief is. 

 

4.2.6 Transparantie en regie eigen gegevens 

Transparantie oftewel doorzichtigheid van de overheid. De burger is zich vaak niet bewust van welke 

gegevens de overheid nu wel en niet bezit van die betreffende persoon. Zo moet er duidelijk zijn voor 

elke burger welke gegevens de overheid bezit van die persoon en kunnen raadplegen of ze 

daadwerkelijk kloppen en zo nodig kunnen aanpassen. 

Eis in relatie met DigiD 

De controle over eigen gegevens heeft de burger voornamelijk zelf in de hand. Door gebruik te 

maken van DigiD moet er rekening mee moeten worden gehouden dat gegevens worden opgeslagen. 

Daarbij worden gegevens als adres en geboortedatum na 10 weken uit het systeem gegooid [Joc01] 

en zal alleen BSN, gebruiksnaam, wachtwoord en eventueel email en mobiele nummer behouden 

blijven. Dit is ook noodzakelijk voor de authenticatie van de burger. Doordat de burger zich aanmeldt 

bij DigiD of een overheidsdienst gaat de burger akkoord dat er gegevens worden opgeslagen van die 

persoon hiermee is de burger dus initiatiefnemer bij opslag en verwerking. 

Het overzicht van welke gegevens de overheid bezit van een burger is niet geheel in een oogopslag 

duidelijk. Door in te loggen bij DigiD kun je ‘gegevens bekijken en wijzigen’ selecteren [Int10]. Dit 

geeft een overzicht van sofinummer, gebruikersnaam en eventueel mail, mobiel nummer maar niet 

bij welke instanties, welke gegevens e.d. er opgeslagen zijn en een directe manier om deze aan te 

passen ontbreekt. Dit is alleen mogelijk via de betreffende sites stuk voor stuk in te loggen en 

gegevens te bekijken en eventueel te wijzigen. 

Hiermee is de transparantie niet erg hoog maar daar in tegen de regie van eigen gegevens weer een 

stuk beter omdat pas bij aanmelden van DigiD en overheidsdiensten de gegevens worden 

uitgewisseld en daarbij ook mogelijk is om wijzigingen door te voeren [Joc01] al is dit alleen mogelijk 

via de betreffende websites van de instellingen. 

 

4.2.7 Waarborg privacy 

Privacy is een belangrijk argument wat komt kijken bij het opslaan van burger gegevens. Het staat in 

de wet dat mensen recht hebben op privacy. De overheid moet ook zorgen dat dit gewaarborgd 

blijft. De overheid heeft altijd al gegevens van de burger gehad. Sinds de komst van automatisering 

worden deze gegevens ook elektronisch opgeslagen. Dit betekend dat er maatregelen moeten 

worden getroffen op beveiligingsgebied. Van de gegevens die de overheid bezit van de burger is het 

niet de bedoeling dat ze in de handen terecht komen van derde. 

Eis in relatie met DigiD 

Op het gebied van privacy is veel aandacht besteedt om te achterhalen hoe DigiD veilig kan worden 
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gemaakt. DigiD is voorzien van 3 veiligheidniveaus [Joc01] voor de authenticatie van de burger. 

Hiermee zorgen ze dat voor diensten waar meer veiligheid voor nodig is het authenticatie niveau 

hoger zal zijn. Het onrechtmatig aanvragen van een DigiD account is mogelijk [Joc01] waardoor de 

privacy van de burger verdwijnt. Ook het advies van de overheid om DigiD van buurman of partner te 

gebruiken wanneer deze kwijt of geblokkeerd is [Int02] is de privacy van de burger zo goed als 

verdwijnen. 

De privacy is iets wat toch een belangrijk begrip is voor elke burger en dit is met de huidige 

procedure en gebruiksmiddelen nog niet helemaal gewaarborgd.  

In de masterscriptie van Marc Jochems over DigiD en privacy [Joc01] is het begrip privacy flink 

getoetst met betrekking tot fraudegevoeligheid en veiligheid. Hier komen flink wat problemen 

omtrent de privacy van DigiD naar voren. Daarnaast is er ook in het nieuws geweest over het slecht 

handelen van DigiD omtrent privacy [Int02]. Hierdoor wordt er met deze eis van de burger weinig 

rekening mee gehouden.  

Daarbij hebben de verschillende zekerheidsniveaus geen hele grote meer waarde want bij het 

verkrijgen van een wachtwoord en gebruikersnaam kan het midden niveau met elk mobiele 

telefoonnummer worden geactiveerd. Als de account gegevens van een persoon door iemand anders 

worden bemachtigd kan iemand anders zijn telefoonnummer kunnen invullen. Deze ontvangt een 

activeringscode via de SMS en kan zo gebruik maken van niveau midden. Dit geeft het 

zekerheidsniveau midden geen erg grote waarde en kracht. 

Wat verwarring kan opleveren is het verschil in perceptie van privacy. Waarschijnlijk heeft de burger 

bij het uitlenen van zijn account gegevens er niet eens bij nagedacht dat de kans dat zijn privacy 

wordt geschonden zeer groot is. Daarnaast is de burger niet bewust zijn dat het mogelijk is om 

onrechtmatig een account is aan te vragen. De burger gaat er vanuit dat alleen hij zijn eigen identiteit 

kan verkrijgen en beheren. Dit onrechtmatig aanvragen is iets dat zorgt voor een groot probleem 

omtrent privacy. Bij de analyse wordt hier dieper op ingegaan en kunnen er mogelijke aanbevelingen 

zijn. 

 

4.2.8 Eenvoudig bereikbaarheid en vindbaarheid diensten en informatie 

Diensten en informatie die de overheid aanbied moeten goed bereikbaar zijn. Het kan altijd een keer 

voor komen dat dit niet het geval is maar over het geheel moet de burger wanneer deze dat wenst 

diensten en informatie kunnen bereiken. Daarnaast is het van belang dat deze diensten en 

informatie goed te vinden zijn. Het moet niet zo zijn dat het eerst een tijd speurwerk vergt voordat 

de betreffende dienst of informatie is ontdekt. Dit gaat ten kosten van de gebruiksvriendelijkheid. Dit 

is wel belangrijk omdat dit het vertrouwen kan schaden. 

Eis in relatie met DigiD 

Vindbaarheid van informatie is voor een groot deel van de gebruikers nog steeds een groot probleem 

[Hup01], daarom kijken we hier naar de inrichting van de site DigiD. Op de site van DigiD is links de 

volgende link aanwezig: “Wie doet er mee?” [Int10]. Deze link is direct te vinden op de hoofdpagina 

en is daardoor makkelijk te vinden voor de meeste burgers. Door op de link te klikken wordt er een 

overzicht gegeven met overheidsinstellingen die gebruik maken van DigiD. Verder zijn de 

aangesloten gemeentes duidelijk te vinden. De aangesloten organisaties en gemeentes die gebruik 

maken van DigiD zijn snel te benaderen via een link.  

Het probleem is dat hier alleen een overzicht beschikbaar is van wie er mee doen, maar niet welke 
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diensten en informatie er wordt aangeboden. Dit sluit daarom niet helemaal aan op de eis 

bereikbaarheid en vindbaarheid diensten en informatie. Dit moet nog steeds zelf worden gedaan 

door te zoeken of wat welke instantie precies doet. 

 

4.2.9 Lage kosten 

Bij het aanvragen van informatie en diensten zijn kosten gemoeid. Deze kosten zijn voor de arbeid, 

administratieve handelingen en materiaalkosten. Dit is per dienst afhankelijk van de omvang en 

materiaal. Daarnaast moet niet vergeten worden dat het fysieke loket alleen op bepaalde tijden 

toegankelijk zijn. Deze tijden vallen bijna altijd samen met kantoortijden. Het aanvragen van 

informatie en diensten gaat dus vaak gemoeid met vrij nemen van het werk. Dit brengt net zo goed 

kosten met zich mee en dan worden transport kosten nog niet eens meegeteld.  

Deze kosten kunnen soms hoog zijn doordat arbeid nu eenmaal geld kost, zelfs al is het opnemen van 

informatie wat later weer moet worden getransporteerd naar andere plekken voor de handeling zelf.  

Eis in relatie met DigiD 

De kosten verlagen is een punt waar moeilijk inzicht op te krijgen is. De prijzen van aanvragen van 

diensten en informatie gaan door de tijd heen steeds omhoog dit is niet sinds de invoering van DigiD 

gebeurt maar heeft altijd al plaats gevonden. Er is hierdoor moeilijk om te zeggen of door DigiD de 

prijzen juist omhoog gegaan of gewoon stabiel zijn gebleven. Wel wordt er als doel bij DigiD 

gestreefd dat voor de burger de kosten voor administratieve handelingen naar beneden gaan [Lip01]. 

Hiermee wordt bedoeld aspecten zoals de transportkosten naar fysiek loket en tijd die men kwijt is 

bij het wachten in de rij, tijd om gegevens te wijzigen bij verschillende instanties e.d.. Dit is natuurlijk 

niet voor iedereen van toepassing aangezien er genoeg burgers in een straal wonen waarbij fietsen 

een mogelijkheid is en in principe weinig kosten met zich meebrengt. Maar bij administratieve 

lastendruk gaat het niet altijd om kosten tijd speelt hier mede een belangrijke rol in. 

Over kosten verlaging van de diensten en informatie aanvraag doordat de administratieve kosten van 

de overheid lager zijn met gebruik van DigiD wordt niet gesproken. Waarschijnlijk was op het gebied 

van kosten besparing met betrekking tot DigiD nog weinig tot geen zicht bij de implementatie ervan. 

Dit zou later nog een mogelijkheid kunnen zijn om dit alsnog toe te passen. 

 

4.2.10 Persoonlijk toegesneden contact 

Ieder mens heeft een eigen smaak, niet alleen met voedsel of kleding maar evenzo bij 

geautomatiseerde producten. Dit houdt in dat niet alle mensen de zelfde dingen interessant of 

handig vinden. Stel iemand loopt een winkel binnen en het personeel herkend die persoon en weet 

daarbij ook zijn smaak, kan het personeel helpen bij het zoeken naar gepaste kleding. Dit geeft die 

persoon een vertrouwd en fijn gevoel. Daardoor voelt die persoon zich eerder op zijn gemak en ook 

terug komen. Dit is een belangrijk aspect met betrekking tot DigiD en de overheid. Als burgers zich 

vertrouwd voelen met het systeem wordt het systeem veel gebruikt. 

Eis in relatie met DigiD 

Persoonlijk toegesneden diensten op een overzichtelijke pagina is op dit moment nog niet van 

toepassing. Als men op de site van DigiD inlogt krijgen ze een mogelijkheid om een aantal gegevens 

te bekijken. Maar kun je dit persoonlijk toegesneden noemen? De overheid is momenteel bezig met 



maandag 17 december 2007 Pagina 45 van 71 
 

een persoonlijke internet pagina [Int18] die op de planning staat om in 2009 afgerond te zijn. Hierop 

moet de burger meer een eigen ingerichte pagina kunnen maken met de diensten die voor hem 

belangrijk zijn. Dit maakt gelijk duidelijk dat DigiD momenteel nog niet voldoet aan deze eis. 

Aangezien DigiD ontworpen en ontwikkeld is door de overheid had dit er tegelijk in kunnen worden 

meeontwikkeld. Gezien het feit dat de burger dit een eis van de burger is, is het jammer dat de 

overheid het niet samen heeft laten vallen met de introductie  van DigiD. Nu worden er twee 

verschillende ‘systemen’ geïmplementeerd wat de administratieve lastendruk niet ten goede komt. 

 

4.3 Analyse met aanbevelingen 
In deze paragraaf wordt verder geanalyseerd welke eisen nog verbetering zouden kunnen gebruiken . 

Per eis is er al een kleine analyse gemaakt of de positionering en de implementatie van DigiD 

rekening heeft gehouden met deze eis. Hier komen de mindere eisen aan bod of de eisen die nog wel 

wat verbetering zouden kunnen gebruiken met daarbij de eventuele aanbevelingen. De eisen die 

besproken worden zijn voornamelijk de eisen waarbij verbetering gewenst is. De eis waarbij de 

burger voldoende word ondersteund wordt niet nader toegelicht.  

Uit onderzoek [Bon02] komt naar voren dat de burger een hoog cijfer geeft aan de overheid, 

namelijk een 7.2, op de volgende stelling: “Internet diensten zijn een verbetering van de 

dienstverlening van de overheid”. Verder zijn de stellingen: “Het kost mij weinig om internetdiensten 

van de overheid te gebruiken” en “Internetdiensten van de overheid zijn over het algemeen 

makkelijk te leren” respectievelijk met een 6.5 en 6.6 beoordeeld. Dit betekent dat de diensten via 

het internet goed verzorgt zijn en voor de burger de administratieve lastendruk toch een stuk 

wegneemt tegenover het fysieke loket. 

De mailtjes naar en van DigiD over het mogelijk verkrijgen van interne onderzoeken over de 

tevredenheid over de burger van DigiD hebben weinig succes opgeleverd. Tijdens de literatuur studie 

is er een marktonderzoek [Ein01] gevonden over DigiD. Dit was een hele korte samenvatting waar 

eigenlijk weinig over gezegd kan worden met betrekking tot de validiteit en hoe onderzocht. DigiD 

wilde geen verdere gegevens vertrekken met betrekking tot dat onderzoek of andere onderzoeken 

naar de tevredenheid over DigiD wordt getoetst.  

Verder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er een tevredenheidsonderzoek bestaat namelijk: 

Holland, C. en S. Kern (2005), Tevredenheidsonderzoek naar afnemers van DigiD(vertrouwelijk). Een 

onderzoek naar de bevindingen en ervaringen in het 1e jaar van DigiD. Na mail contact heeft ook dit 

niks opgeleverd. 

Dit is zeer jammer aangezien hierdoor de tevredenheid waarschijnlijk iets specifieker behandeld zou 

kunnen worden. Nu zijn er ook wat documenten gebruikt waar tevredenheid in voorkomt dit zal toch 

een redelijk beeld geven. 
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Privacy waarborgen nader bekeken.  

Op dit vlak komt DigiD nog te kort en had het zeker een betere implementatie en procedures kunnen 

krijgen. Zo is het onrechtmatig aanvragen een DigiD account redelijk eenvoudig [Joc01]. Daarnaast 

zijn de procedures die de belastingdienst aanbeveelt [Int02] met betrekking tot verlies, verlopen of 

blokkering van DigiD account volslagen tegenstrijdig met waar DigiD voor dient. Dit betekent dat het 

hele concept privacy verdwijnt.  

Met betrekking tot de aanvraagprocedure is de volgende aanbeveling van toepassing. Met DigiD 

wordt nu door middel van een aantal gegevens de activeringcode online aangevraagd. Deze 

ingevulde gegevens zijn redelijk makkelijk  door andere te achterhalen en de activeringscode die 

daarna met de post word verzonden kan mogelijk onderschept worden. De makkelijkste oplossing is 

om te zorgen dat iedereen die DigiD wil gaan gebruiken de activeringscode via een fysiek loket moet 

verkrijgen. Dit fysieke loket zorgt er voor dat burgers die de code aanvragen zich moeten legitimeren 

alvorens het verkrijgen van deze activeringscode. Dit kost misschien wat meer tijd maar hierdoor 

blijft de privacy gewaarborgd en kan de burger worden ondersteund bij het eventuele activeren van 

DigiD. Hiermee sluit je bijna zo goed als zeker uit dat onrechtmatig aanvragen van een DigiD account 

mogelijk is.  

Het probleem met betrekking tot het gebruik van andermans gegevens is te voorkomen door een 

goede procedure en regels vast te leggen. Daarnaast helpt het aanvragen van de code via fysiek loket 

hierbij omdat burgers de activeringscode meekrijgen die op dat moment geldig is waardoor blokkade 

niet ontstaat. Een mogelijkheid kan zijn dat de code geactiveerd moet worden bij het fysieke loket 

zodat dit probleem ook verholpen is 

Nog een probleem omtrent privacy, gezien het feit dat het zekerheidsniveau midden kan worden 

aangevraagd met zekerheidsniveau basis zonder tussenkomst van derde partijen geeft dit het 

zekerheidsniveau midden een mindere meerwaarde. Door zoals eerder beschreven een ander 

mobiele nummer in te voeren en te activeren via de ontvangen sms kan iedereen met het verkrijgen 

van gebruikersnaam en wachtwoord, wat zeker niet heel moeilijk is zoals reeds beschreven, het 

niveau midden onrechtmatig aanvragen met alleen het toegang tot niveau basis. De aanbeveling die 

hierop van toepassing is, is dat bij het aanvragen van een midden niveau een tussen partij moeten 

worden ingeschakeld die de toegang door middel van een code of digitale handtekening kan laten 

activeren. Dit geeft veel meer kracht en veiligheid aan de verschillende zekerheidsniveau. De scriptie 

van Marco Jochems [Joc01] adviseert op het gebied van aanvraag door niet gegevens te vragen die te 

veel voor de hand liggen en op internet overal te verkrijgen zijn. Als voorbeeld wordt genoemd 

combinatie van het nummer van legitimatiebewijs met geldigheidsdatum. Deze gegevens zijn 

aanzienlijk moeilijker te verkrijgen. 

Alhoewel de burger misschien denkt dat het geen kwaad kan om de DigiD code uit te lenen schendt 

dit zeker de privacy van de burger. Daarnaast streeft de overheid met deze ‘adviezen’ totaal het doel 

van DigiD voorbij om de burger uniek te kunnen authenticeren.  Verder is er na onderzoek gebleken 

dat personen onrechtmatig een account kunnen aanvragen. Dit betekent dat de veiligheid en privacy 

momenteel nog erg onbetrouwbaar is en daarnaast het zekerheidsniveau midden zo aangevraagd 

kan worden en dus ook geen meerwaarde biedt. 

Gezien het feit dat de burger privacy waarborging eist is er door deze implementatie en procedures 

rond DigiD hieraan niet voldaan. Daarnaast is [In12] er nog wat te vinden omtrent burger en overheid 

als het gaat om vertrouwen van veilig omgaan met persoonsgegevens. Dit laat zien dat de burger er 

niet echt  



maandag 17 december 2007 Pagina 47 van 71 
 

Transparantie en regie eigen gegevens nader bekeken.  

DigiD probeert op dit gebied duidelijkheid en overzicht te bieden maar komt hier nog te kort. Burgers 

weten nu nog steeds niet welke gegevens de overheid bezit en beheerd van de burger. Dit is totaal 

niet in een oogopslag te zien. De transparantie van de gegevens is hiermee niet hoog en ook naast 

deze eis de administratieve last van de burger vergroten om buiten DigiD om nog bij te houden waar 

welke gegevens geregistreerd staan. Ook voor de overheid kan dit een groot voordeel opleveren. 

Door inzicht te geven in de persoon gegevens van de burger die inlogt bij DigiD kan deze in een 

opslag zien of deze gegevens correct en compleet zijn. Hierdoor zal de overheid steeds minder 

fouten gegevens van de burger bezitten aangezien de burger dit nu zelf kan controleren en bijstellen. 

De aanbeveling op dit gebied zou zijn dat de overheid op de DigiD pagina, na authenticatie, een 

overzicht moeten weergeven van welke overheidsinstanties gegevens bezit en welke gegevens daar 

aanwezig zijn van die burger. Hierdoor krijgt de burger een duidelijk en helder beeld met betrekking 

tot wie bezit gegevens, wat zijn die gegevens. De burger zich er hierdoor ook meteen van bewust of 

de gegevens juist zijn. De overheid op zijn beurt wordt ontlast met het controleren van juistheid van 

de gegevens. Een oplossing die mogelijk tijdelijk of als dit goed gebeurt zou kunnen worden 

ingevoerd is bijvoorbeeld wekelijks een overzicht met gegevens en diensten naar de burger te 

mailen. Dit kan tijdelijk worden ingezet om toch regie en overzicht van eigen  gegevens te 

waarborgen. 

 

Persoonlijk toegesneden contact nader bekeken.  

DigiD heeft hier grote steken laten vallen. Dit concept wordt op dit moment aan gewerkt om 

iedereen een persoonlijke internet pagina(PIP) [Int18] te geven die bereikbaar is na inloggen via 

DigiD. Dit concept wordt geschat in 2009 klaar te zijn wat betekent dat DigiD hier nog niet over 

beschikt.  

Aanbevelingen op dit gebied zijn moeilijk te doen omdat er verder nog geen persoonlijk toegesneden 

contact bestaat en ook omdat er op dit moment al ontwikkelingen in zijn. Waar rekening mee moet 

worden gehouden is dat met invoering van deze persoonlijke pagina andere tekortkomingen omtrent 

DigiD op te lossen. Een dergelijke pagina kan overzicht bieden van diensten waar de burger zich heeft 

aangemeld en daarbij een overzicht welke gegevens uitgewisseld zijn. Door middel van deze pagina 

wordt de administratieve lasten druk van de burger weer verminderd doordat ze dit nu niet apart per 

dienst moeten bijhouden. Daarbij wordt ook de eis vindbaarheid en bereikbaarheid van informatie 

en diensten tegemoet gekomen. Als laatst wordt ook de transparantie en regie eigen gegevens 

hiermee tegemoet gekomen. 

Met de invoering van de persoonlijke internet pagina kan veel tekortkomingen van DigiD met 

betrekking tot de eisen van de burger worden verbeterd of voorkomen. Een belangrijke aanbeveling 

omtrent de PIP is er voor zorgen dat dit geïntegreerd is in DigiD. Als dit weer een aparte website 

wordt, waarbij misschien dan wel de zelfde gegevens van DigiD gebruikt kunnen worden, brengt dit 

toch weer extra lasten met zich mee. T-mobile maakt bijvoorbeeld gebruik van een persoonlijke 

pagina, hierop zijn je abonnementsgegevens zichtbaar, je telefoon en andere diensten speciaal voor 

jou bedoeld. Ook Blackboard pagina van de Radboud Universiteit Nijmegen maakt gebruik van, 

iedere gebruiker kan zelf zijn vakken wel of niet zichtbaar maken, indelen en extra componenten er 

op zetten. 
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Minder administratieve lasten druk nader bekeken.  

Dit aspect wordt door DigiD wel ondersteund. Gezien het volgende “de overheid vraagt niet naar de 

bekende weg” is iets waardoor de burger niet vaker om dezelfde gegevens wordt gevraagd. Als 

eenmaal de gegevens uitwisselen zijn wordt er niet nogmaals om gevraagd.  

Het een van de problemen omtrent de eis minder administratieve lastendruk is het feit dat bij het 

activeren veel problemen ontstaan. Het activeren gaat allemaal niet zoals gepland en beschreven 

staat in de ontvangen activeringsbrief. Dit brengt weer een extra administratieve last met zich mee 

waardoor dit nadelig kan uitpakken. 

De twee eisen persoonlijke toegesneden contact en regie eigen gegevens die DigiD op dit moment 

nog niet goed benut kan zorgen voor nog meer vermindering van lasten druk. Doordat momenteel 

alles via aparte sites moet worden opgezocht en onthouden en er geen duidelijke overzichten 

aanwezig is zijn de administratieve lasten groter dan nodig is. 

Een aanbeveling is het aanvragen van de activeringscode via het fysieke loket. Hier kan de 

medewerker assisteren bij het aanmelden na verkrijgen van de code. Hier is bij het privacy concept al 

over gesproken hierdoor is het mogelijk om twee problemen tegelijk aan te pakken. 

Tenslotte zijn de eisen persoonlijke toegesneden contact, regie eigen gegevens en transparantie 

punten die verbeterd moeten worden om ook op deze manier tegemoet te komen aan het 

verminderen van de lastendruk. Zie voor de aanbevelingen op dit eisen de specifieke eisen. 

 

Eenvoudige bereikbaar en vindbaarheid diensten en informatie nader bekeken 

DigiD had hier meer uit kunnen halen. Er is netjes en duidelijk een overzicht te benaderen via de 

hoofdpagina. Alleen deze pagina bevat de overheidsinstellingen die gebruik maken van DigiD. Dit is 

wel handig en overzichtelijk maar komt niet aan de eis tegemoet gezien het feit dat er gevraagd 

wordt om bereikbaarheid en vindbaarheid van diensten en informatie.  

Een aanbeveling zou zijn een goed en duidelijk overzicht met de mogelijke diensten en informatie die 

aangevraagd kunnen worden. Dit zorgt voor minder lasten druk en ook een duidelijker overzicht. Het 

zou erg handig zijn als deze via die pagina direct worden door gestuurd naar de juiste plek waar dit 

ook werkelijk aan te vragen is. 

Dit had misschien op verschillende manieren benaderbaar moeten zijn aangezien de burger niet 

speciaal hoeft te weten welke overheidsinstelling er mee doet maar liever waar de betreffende 

dienst te vinden is. Hier was de mogelijkheid voor nog een andere dimensie een uitkomst geweest. 

Over de eis reageren op verzoek en lagere kosten is weinig tot geen zicht op. Daarnaast is de 

informatie hierover schaars en is het onduidelijk in hoeverre dit van te voren is vastgelegd.  

Het wil niet zeggen dat de overige eisen niet beter zouden kunnen of op dit moment perfect zijn. Wel 

sluiten ze momenteel redelijk tot goed aan op de eisen van de burger. Al met al blijkt dat DigiD nog 

niet goed en volledig op alle wensen en eisen vanuit de burger aansluit. In de volgende hoofdstukken 

wordt nader onderzoek worden gedaan hoe DigiD verbeter kan worden met het oog op de eisen van 

de burger. 
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4.4 Conclusie 
De conclusie van dit hoofdstuk laat zien dat DigiD nog niet voldoet aan alle eisen die de burger graag 

zou zien in een elektronisch systeem van de overheid. DigiD zou beter moeten inspringen op de eisen 

van de burger om de burger zo meer te ontlasten van administratieve handelingen. 

Een van de punten waar DigiD substantieel verbeterd zou kunnen worden is de privacy waarborging. 

De burger wil graag dat privacy gewaarborgd is maar dit is momenteel nog niet het geval. Adviezen 

voor gebruik andermans account en het onrechtmatig aanvragen ervan geeft niet echt blijk dat de 

overheid privacy hoog houdt. Dit is wel van belang voor de burger dat gegevens niet voor iedereen 

toegankelijk is. In de analyse hierboven zijn deze punten en verbeterpunten genoemd. 

Een ander groot gemis is het persoonlijk toegesneden contact. De Nederlandse overheid is 

momenteel bezig met een persoonlijke internet pagina(PIP) [Int18]. Dit laat zien dat ze hier 

momenteel aandacht aan besteden maar laat ook zien dat dit momenteel nog niet aanwezig is in 

DigiD. Dit gaat samen met het tekort aan tegemoet komen van het makkelijk en vindbaarheid en 

bereikbaarheid van informatie en diensten, de transparantie en regie van eigen gegevens en de 

administratieve lasten druk kan nog verder worden terug gedrongen.  

Waar DigiD wel goed zorg voor draagt is bijvoorbeeld de eis korte wachttijden. Doordat de burger 

overal en op elke tijd van de dag zijn aanvraag kan doen achter zijn eigen pc scheelt dit veel 

wachttijden bij het loket. Daarnaast is “van het kastje naar de muur” [Joc01] zo goed als opgelost 

aangezien één loket bestaat en daarachter wordt dit opgevangen. Toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van loket is ook flink vergroot doordat het mogelijk is om 24 uur per dag 7 dagen 

per week aanvragen te doen.  

De analyse hierboven geeft een aantal aanbevelingen en verbeterpunten. Deze aanbevelingen tonen 

aan dat er nog wat verbeteringen gewenst zijn met betrekking tot DigiD beter te laten aansluiten op 

de eisen van de burger. Deze punten zullen in de volgende hoofdstukken nog nader worden bekeken 

na analyse van The Government Gateway en ISO9241. 
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5. Analyse van The Government Gateway 
 

Het Engelse elektronisch overheidssysteem The Government Gateway heeft veel overeenkomsten 

met DigiD als we kijken naar het ontwerp [Lip01]. Dit is een van de belangrijkste redenen geweest 

voor de keuze om dit systeem te kiezen voor evaluatie met DigiD. Daarnaast bestaat The 

Government Gateway langer dan het DigiD systeem in Nederland [Lip01] waardoor er al meer 

ervaring is omtrent de werking en invoering van het systeem. In de voorgaande hoofdstukken is The 

Government Gateway al aan bod gekomen. Dit zal hier ook niet nogmaals worden herhaald op 

dezelfde manier. Mogelijk worden er kleine stukken benadrukt als dit van belang is voor dit 

hoofdstuk.  

Dit hoofdstuk zal globaal een overzicht geven van The Government Gateway gericht op positieve en 

negatieve punten en eventuele verschillen tegenover DigiD. Verder zal hier worden besproken welke 

eisen er aan Government Gateway gesteld zijn bij het ontwerp en de implementatie. Eventueel 

gevonden artikelen die helpen bij het onderzoeken naar aspecten die DigiD kunnen verbeteren zodat 

deze beter aansluit op de eisen van de burger kunnen ook aanwezig zijn. Waar we naar op zoek zijn 

bij deze analyse is verbeterpunten met betrekking tot de eisen waar DigiD te kort op komt. Dit zijn 

verschillende eisen die in de conclusies van het voorgaande hoofdstuk zijn benadrukt. Tenslotte zal 

dit hoofdstuk afsluiten met een conclusie waarin aanbevelingen naar voren kunnen komen voor 

verbetering omtrent DigiD met betrekking tot de eisen van de burger. 

Het zal niet zijn dat DigiD alleen van The Government Gateway kan leren, The Government Gateway 

zal ook kunnen leren van de implementatie en werking van DigiD. Betreffende dit onderzoek gaan we 

niet verder dan het onderzoeken hoe DigiD beter kan aansluiten aan de eisen van de burger door The 

Government Gateway te evalueren en analyseren. Er zal dus niet worden onderzocht of The 

Government Gateway verbeterd kan worden aan de hand van DigiD. Dit is mogelijk voor een 

eventueel vervolg onderzoek. 

 

5.1 The Government Gateway nader bekeken 
The Government Gateway is een centraal registratie systeem voor elektronische diensten in 

Engeland. 

De bedoeling van de Engelse overheid met dit systeem is zorgen voor één centraal punt voor de 

burger om informatie en diensten via een elektronisch manier aan te vragen. Met deze gedachten 

heeft Engeland The Government Gateway geïmplementeerd. 

Op het moment als de burger zicht heeft geregistreerd voor The Government Gateway dan heeft hij 

de mogelijkheid om zich elektronisch in te schrijven voor alle diensten die de Engelse overheid 

aanbiedt. Wanneer het registratieproces klaar is heeft de burger de mogelijkheid om door middel 

van één enkel account met eventueel een extra digitaal certificaat toegang tot het verzenden en 

ontvangen van formulieren, zoals belasting e.d. Verder heeft de burger de beschikking over 

aanvragen van diensten en informatie van overheidsinstellingen. Door gebruik te maken van The 

Government Gateway website kunnen deze formulieren verzonden worden.  
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De reden om jezelf als burger te registreren bij The Government Gateway is als je jezelf wilt 

inschrijven voor één of meer overheidsdiensten en daar regelmatig gebruik van zal maakt. Een 

geregistreerde burger heeft de mogelijkheid om de volgende activiteiten te ondernemen: 

 Zich inschrijven voor een of meer (toekomstige) diensten. 

 Beheer al je overheidsdiensten vanuit een enkele locatie. 

 Aanvragen van diensten en informatie. 

 

Een aantal doelen die zijn gesteld voor het ontwerp van de implementatie van The Government 

Gateway [Lip01]: 

 Het zorgdragend voor de behoefte van de burger om de zelfde informatie aan verschillende 

overheid aanbieders van diensten te verstrekken door het gebruik van commerciële en open 

standaarden waar dit mogelijk is. 

 Zorgen dat het voor de burger en bedrijven makkelijk en efficiënter wordt om online 

publieke services aan te vragen. 

 Aanbieden van universele beveiliging en authenticatie standaards voor online 

overheidstransacties.  

 Alle bestaande IT systemen in de afdeling koppelen om zo één enkel punt te krijgen voor 

toegang en communicatie. 

 

Deze doelen zijn in grote lijnen het zelfde als de doelen van het DigiD in Nederland. Dit is reeds 

eerder besproken en behandeld in voorgaande hoofdstukken. De doelen zijn op een andere manier 

geformuleerd maar komen in principe op het zelfde neer.  

 

5.2 The Government Gateway vs. DigiD  
Hieronder worden de verschillen tussen The Government Gateway en DigiD behandeld. De 

verschillen worden vaak vanuit het perspectief van The Government Gateway behandeld. Dit omdat 

in de conclusies de aanbevelingen moeten worden beargumenteerd. Dit zal plaatsvinden door de 

goed punten van The Government Gateway te benadrukken en waarom dit een verbetering kan zijn. 

 

The Government  Gateway maakt gebruikt van vier veiligheidsniveaus waar DigiD er drie gebruikt 

[Lip01]. De hogere veiligheidsniveaus kunnen pas gebruikt worden na het verkrijgen van een digitaal 

certificaat. Deze zijn alleen verkrijgbaar worden alleen vrijgegeven door een betrouwbare weder 

partij [Int17]. Hierdoor zorgt The Government Gateway er voor dat niet alle mogelijke 

veiligheidsniveaus door middel van wachtwoord en gebruiksnaam kunnen worden geregeld. Dit zorgt 

voor een stukje extra veiligheid bij het verkrijgen van toegang.  

DigiD op zijn beurt geeft toegang tot een hoger niveau door de burger zijn mobiele nummer in te 

laten geven waarna hij een activeringscode ontvangt per sms. Dit geeft een stuk minder stabiliteit 

omtrent de beveiliging. Gezien het feit dat na inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord deze 
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dienst geactiveerd kan worden is het mogelijk na onrechtmatig verkrijgen van een wachtwoord en  

gebruikersnaam mogelijk om je eigen mobiele nummer op te geven te activeren en gebruik te maken 

van diensten die een niveau hoger en moeilijker toegankelijk moeten zijn. Gezien het feit dat er voor 

een ander niveau geen extra tussen controle is door een onafhankelijk vertrouwde partij heeft deze 

verhoging van niveau een stuk minder waarde en kracht. De functionaliteit die The Government 

Gateway bezit is daarbij een stuk betrouwbaarder. Deze functionaliteit zal de eis waarborgen en de 

privacy sterk ondersteunen. 

Oorspronkelijk is The Government Gateway project gevestigd vanuit het centrale hart van de 

overheid [Lip01]. Dit heeft als duidelijk doel het ontwikkelen van een systeem dat zorgt voor een 

enkel kanaal dat zorgt voor elektronische transacties tussen de burger en de overheid.  

Het DigiD initiatief is in begin ontwikkeld door een aantal implementatie agenten die later zijn 

overgezet naar het bestaande DigiD concept zoals dat nu geïmplementeerd is [Lip01]. Dit betekent 

dat The Government Gateway meer vanuit het hart van de overheid is opgebouwd, DigiD daar in 

tegen is van buiten begonnen en langzaam naar binnen getrokken doordat de overheid meer 

interesse kreeg in het concept. 

 

Dit is zichtbaar doordat na inloggen op DigiD site, weinig gegevens beschikbaar zijn over waar en 

welke diensten de burger is aangemeld. Daarnaast zijn de eigen gegevens ook zeer beperkt zoals 

eerder besproken in hoofdstuk 4 [Int10]. Het aanmelden en overzicht van diensten op de DigiD site is 

daardoor niet mogelijk omdat niet alle aangesloten overheidsinstellingen vanaf het begin betrokken 

zijn geweest bij het concept [Lip01]. 

Bij The Government Gateway is dit totaal anders. Na inloggen kan de burger zich inschrijven voor een 

dienst en uitschrijven van de diensten die hij momenteel gebruikt [Lip01]. Als de burger zicht 

inschrijft voor een bepaalde dienst worden daar eventuele extra gegevens gevraagd om deze dienst 

te kunnen aanbieden [Int17]. Dit geeft een heel duidelijk overzicht voor de burger bij welke diensten 

en met welke diensten hij contact heeft en natuurlijk gegevens mee heeft uitgewisseld. Vanuit The 

Government Gateway site zijn deze diensten dan te benaderen [Int17]. Deze andere aanpak van 

ontwerp en implementatie komt bij een aantal eisen beter tot zijn recht dan bij DigiD.  

 

De eerste eis waarbij deze manier van werken aansluit is transparantie en regie eigen gegevens. 

Doordat burgers nu meteen kan zien voor welke diensten de burger zich heeft aangemeld en welke 

gegevens daar bijhoren is er een duidelijk overzicht wat aansluit bij de eis transparantie. Daarbij zijn 

deze gegevens te veranderen vanuit de Gateway wat de regie eigen gegevens ten goede komt. 

Veder komt dit tegemoet aan de eis voor persoonlijk contact. Doordat na inloggen de diensten en 

gegevens beschikbaar zijn die van toepassing zijn voor die betreffende burger zal dit heel vertrouwd 

aanvoelen. Dit geeft weer een extra stimulans om gebruik te maken van het systeem als het goed en 

vertrouwd aanvoelt. 

Tenslotte is zeker de administratieve lastendruk een stuk minder doordat de burger nu in een 

oogopslag kan zien welke gegevens en diensten voor die burger aanwezig zijn. Dit neemt weg dat de 

burger zelf moet onthouden bij welke instellingen hij contact heeft en via welke site hij dit kan 

opvragen zoals DigiD dat doet.  
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Tot slot kunnen de verschillen in de identificatie van kritieke authentificatie en andere kwesties van 

het identiteitsbeheer waargenomen worden in beide landen [Lip01].  

Voor het project van The Government Gateway stelde de Britse overheid de volgende kritieke 

kwesties voor:  

 Alleen vrijgeven van persoonlijke of commercieel gevoelige informatie tegen betrouwbaar 

geverifieerde partijen is mogelijk. 

 Dienstverlening alleen aan die instellingen die gerechtigd zijn het te ontvangen.  

 Duidelijke communicatie aan cliënten voor toegang tot de bijzondere diensten. 

 Wanneer het onder de controle van de overheid valt zal de bescherming van cliënten tegen 

misbruik van andere partijen worden gewaarborgd. 

De Nederlandse overheid stelt enerzijds een enigszins ander belang met betrekking tot burger 

overheidsverhoudingen en de rol van deze nieuwe vormen van authentificatie in deze verhoudingen:  

 Burgers moeten zeker zijn dat hun gegevens alleen op de plaats zullen komen waar deze 

gegevens behoren, en ook dat één persoon de identiteit van iemand anders niet kan 

innemen. 

 De burgers zouden logisch gezien gemakkelijke geschikte toegang tot de 

overheidsorganisatie wensen te verkrijgen 

 De burgers zouden van een moderne overheid wensen dat de informatie die intern aanwezig 

is hergebruikt wordt zodat het niet meerdere malen verstrekt hoeft te worden 

 De overheid zou vanuit een onderhoudsperspectief onmiskenbare gegevens van de burger 

moeten en willen hebben. 

 De overheid wil de identiteit van burgers op een veilige en gemakkelijke manier controleren. 
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5.3 Analyse en aanbevelingen 
In deze paragraaf zal verder worden geanalyseerd aan de hand van het vorige hoofdstuk. In het 

vorige hoofdstuk zijn er eisen geanalyseerd van de burger voor elektronische overheidssystemen. 

Hierboven is The Government Gateway nader bekeken en de grote verschillen tussen DigiD en The 

Government Gateway beschreven. Hieronder zal een analyse worden gedaan op de eisen in relatie 

met The Government Gateway. Hier zal specifiek worden gekeken naar de eisen die bij DigiD minder 

positief resultaat hebben. Daarnaast zijn de andere eisen nader bekeken of The Government 

Gateway hier beter op inspeelt dan DigiD en daarbij eventuele aanbevelingen en verbeterpunten 

kunnen zijn.  

Uit nader onderzoek is gebleken dat DigiD in Nederland niet voldoet aan de volgende eisen: 

 Privacy waarborgen komt tekort. 

 Transparantie en regie eigen gegevens is onvoldoende 

 Persoonlijk toegesneden contact helemaal niet 

 Minder administratieve lasten druk in mindere mate 

 Eenvoudig vindbaarheid en bereikbaarheid diensten en informatie te weinig  

Dit zijn de belangrijkste eisen van de burger waar DigiD niet of maar half aan voldoet, per eis zal 

hieronder worden beschreven hoe en of DigiD kan leren van The Government Gateway. Daarnaast 

kunnen nog eventuele extra aspecten naar voren komen waarop The Government Gateway een 

betere aanpak heeft geïmplementeerd dan DigiD.  

 

Privacy waarborgen  

Deze eis wordt bij DigiD, mede door de slechte regeling omtrent het gebruik van andermans account 

[Int02], nog zeer matig rekening mee gehouden. Zoals momenteel wordt aanbeveelt door de 

helpdesk van DigiD aangeraden als account geblokkeerd is of de gegevens kwijt zijn, de gegevens van 

de buurman of bekende geleend kan worden om gebruik te maken van de diensten. Dit zorgt er voor 

dat DigiD het begrip van identiteit totaal niet waarborgt en daarmee de privacy van de burger schade 

toe kan brengen. Door de identiteit van iemand andere te laten gebruiken wordt het belangrijkste 

doel van DigiD, de authenticatie van burgers, te niet gedaan. 

Daarnaast is het verkrijgen van een onrechtmatig account [Joc01] niet bijster ingewikkeld en moeilijk. 

Dit is reeds eerder beschreven en zal hier niet nogmaals worden beschreven. Dit geeft wel een 

probleem omtrent de privacy aangezien de burger er niet vanuit kan gaan dat alleen hij een account 

met zijn gegevens kan aanvragen en de overheid kan er niet vanuit gaan dat als een burger een 

account aanvraagt dat hij werkelijk deze persoon is die hij beweert te zijn. 

Tenslotte is de procedure van het betrouwbaarheidsniveau bij DigiD niet heel sterkt. Door midden 

niveaus aan te vragen met het basis niveau neemt de kracht en de betrouwbaarheid hiervan af.  

The Government Gateway pakt dit allemaal wat anders aan. Na onderzoek te hebben gedaan is er 

geen bewijs gevonden dat The Government Gateway dezelfde blunder heeft gemaakt omtrent het 

advies te geven om het account van een ander te gebruiken als die van de burger zelf geblokkeerd of 

kwijt is. Na zoekwerk te hebben verricht naar artikelen of nieuwsberichten over een vergelijkbare 
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fout of iets wat zorgt voor privacy schending heeft opgeleverd dat er geen artikelen of 

nieuwsberichten zijn gevonden. Dit wil niet zeggen dat dit nooit heeft plaatsgevonden maar door 

grondig onderzoek kan er wel van worden uitgegaan dat dit niet heeft plaatsgevonden. 

Daarnaast probeert The Government Gateway tijdens de aanmelding en activeringsfase het proces 

van onrechtmatig aanvragen van een account moeilijker te maken door 2 brieven te versturen tijdens 

het activeringsproces. Hierdoor zal de burger met ‘kwade’ bedoelingen het moeilijker krijgen om 

beide brieven te onderscheppen. Zij het niet dat dit het probleem niet echt oplost maar het wel weer 

iets moeilijker maakt. Want met alleen de activeringspincode is de persoon nog niet in bezit van de 

gebruikersnaam.  

Tenslotte maakt The Government Gateway gebruik van digitale certificaten die alleen worden 

vrijgegeven door vertrouwelijke derde partijen. Dit geld niet voor alle niveaus alleen voor de hogere 

(niveau 3 en 4) niveaus waar diensten en informatie kan worden aangevraagd. Hierdoor is het niet 

zoals bij DigiD mogelijk om een hoger niveau te activeren zonder extra tussen authenticatie. Dit zorgt 

er voor dat iemand die onrechtmatig een account zou hebben verkregen niet zomaar een hoger 

niveau kan activeren. Door het aanvragen van een certificaat zal de gebruiker opnieuw door een 

procedure heen moeten die gegevens eist waar na wordt gecontroleerd of deze koppen. Hier zijn 

gegevens aanwezig die voor een onrechtmatig persoon weer lastig zijn om te achterhalen. Denk 

hierbij aan vorige bestel identiteit, dit is niet zomaar te achterhalen door via het internet op te 

zoeken.  

Door middel van deze verschillen met betrekking tot DigiD betekent het niet dat de problemen 

helemaal volledig zijn opgelost maar DigiD zal er goed aan doen om toch een wat beter naar het 

begrip privacy te kijken waar de burger zich nog niet van bewust is dat dit totaal nog niet goed in 

elkaar steekt.  

Een van de aanbevelingen is de invoering van digitale certificaten zoals The Government Gateway dit 

gebruikt. Deze zijn zeker een positieve verbetering omtrent te de privacy en beveiliging rond DigiD.  

De aanmelding en activeringsprocedure van The Government Gateway is niet veel beter dan die van 

DigiD alleen dat er twee brieven worden verstuurd. Dit maakt het iets moeilijker aangezien ze beide 

onderschept moeten worden. Verder is het privacy concept behandeld in relatie met DigiD in de 

scriptie van Marco Jochems [Joc01] waaruit blijkt dat er nog wat maatregelen genomen kunnen 

worden om het privacy concept te verbeteren. Deze verbeter punten zijn terug te vinden in 

hoofdstuk 4 in de paragraaf analyse en aanbevelingen. 

Deze aanbeveling is technisch haalbaar omdat momenteel de site al werkt met een SSL certificaat en 

deze manier kan worden hergebruikt en aangepast voor authenticatie voor burgers. Hiervoor zullen 

verschillende aanpassingen verricht moeten worden. Zo moet er een derde partij zijn die deze 

certificaten uitdeelt. Vast gelegd moet worden hoe deze er uit zien en in welke situaties deze wel en 

niet mogen worden vrijgegeven. De site zelf moet aangepast worden maar daarnaast ook moet ook 

de methode om definitief te kunnen authenticeren met een certificaat technisch worden aangepast.  

Om dit alles om te zetten en aan te passen zal er flink wat werk verricht moeten worden. Dit is een 

keuze die de overheid goed in overweging moet nemen en ook andere manieren moet bekijken 

welke het meest tevreden is. 
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Transparantie en regie eigen gegevens 

Met deze eis wordt binnen DigiD wederom zeer beperkt rekening gehouden. De regie van eigen 

gegevens is redelijk te noemen gezien het feit dat DigiD gegevens vraagt  voor een dienst alleen als 

de dienst aangevraagd wordt en specifiek voor die dienst nodig zijn. De burger geeft dus zelf aan of 

hij wel of niet de gegevens binnen DigiD wil laten opslaan door zich aan te melden.  

Daarnaast is het mogelijk om via de site van de betreffende overheidsinstelling waar de dienst wordt 

aangeboden de bestaande gegevens te wijzigen. Dit zorgt er voor dat het lastig is om overzicht te 

houden welke instelling nog gegevens bezit en welke dit zijn en of deze ook juist zijn.  

De transparantie bij DigiD is zeer beperkt, als men inlogt bij DigiD worden onder het kopje “mijn 

gegevens” zeer weinig gegevens getoond. Deze gegevens een heel slecht geheel van welke gegevens 

van die bepaalde burger beschikbaar zijn binnen de overheid. Dit is tot op zekere hoogte mogelijk 

door goed te onthouden bij welke overheidsinstellingen de burger zichzelf heeft aangemeld. Zo is 

achteraf per overheidsinstelling na het bezoeken van de site pas duidelijk welke gegevens de 

overheid bezit van die betreffende burger.  

Op het gebied van transparantie doet The Government Gateway dit een stuk beter. The Government 

Gateway heeft op de site na authenticatie een overzicht van de diensten waar de burger zich heeft 

aangemeld. Naast dit overzicht van diensten wordt er bij het aanmelden van die dienst bij 

overheidsinstellingen gegevens uitgewisseld die in een database komen waar The Government 

Gateway toegang tot heeft [Int17]. Deze gegevens zijn te benaderen via de site van The Government 

Gateway. Dit zorgt er voor dat de transparantie van de gegevens van de burger een stuk beter 

zichtbaar is.  

De regie van eigen gegevens gebeurt op dezelfde manier als die van DigiD. Als een burger zich bij The 

Government Gateway aanmeld voor een dienst moeten er ook extra gegevens worden ingegeven 

voor die specifieke dienst. Hierdoor geeft de burger net als bij DigiD toegang tot uitwisselen van 

gegevens.  

Een aanbeveling voor DigiD waar het kan kijken naar de implementatie en het ontwerp van The 

Government Gateway zijn de gegevens die de overheid van de burger bezit getoond moeten worden. 

Per aangemelde overheidsinstelling moet duidelijk zijn welke gegevens bij deze instelling aanwezig 

zijn van de geauthenticeerde burger. Hierdoor is de overheid transparant naar de burger toe. Dit sluit 

weer aan bij de volgende eis. 

 

Persoonlijk toegesneden contact  

Dit is een van de minpunten van het DigiD systeem. Momenteel is het enige persoonlijk toegesneden 

contact de zeer beperkte gegevens die DigiD weergeeft na authenticatie van de burger. Dit is zeer 

beperkt en geeft de burger niet echt het gevoel dat het in een eigen vertrouwde omgeving aanwezig 

is. 

Gezien het feit dat de Nederlandse overheid bezig is met een persoonlijke internet pagina [Int18] 

voor elke burger geeft al aan dat DigiD momenteel geen persoonlijke toegesneden contact bezit. Dit 

was zeer handig geweest dit gelijktijdig met het DigiD systeem te ontwerpen zodat dit allemaal 

geïntegreerd was geweest.  
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Een aanbeveling voor DigiD is om een persoonlijke internet pagina te ontwikkelen voor de burger. Ze 

zijn hier momenteel ook mee bezig en dit geeft blijk dat er gehoor is gegeven aan de eis van de 

burger. DigiD kan hier wel eens kijken bij The Government Gateway. Als de burger zich heeft 

geauthenticeerd bij The Government Gateway krijg deze een overzicht van de diensten die voor hem 

van belang zijn. Dit geeft de burger een vertrouwd gevoel doordat de burger in zijn hoofdscherm 

komt met de diensten en informatie die specifiek voor die burger bedoelt zijn. Hier had DigiD veel 

meer uit kunnen halen als ze dit vanaf het begin af aan hadden ontwikkeld. Nu zal dadelijk een 

tweede site moeten worden geïmplementeerd waardoor de burger weer twee sites voor de overheid 

moet bijhouden. Met deze aanbevelingen wordt de voorgaande en de volgende eis verbeterd. 

 

Minder administratieve lasten druk  

Doordat DigiD geen gebruik maakt van een persoonlijke toegesneden contact en de mogelijkheid van 

transparantie en regie eigen gegevens bijna niet wordt benut zal de administratieve lasten druk 

daarmee groter zijn dan nodig. Dit zal een zeer grote bijdrage kunnen leveren met betrekking tot het 

DigiD systeem. 

Deze punten worden binnen The Government Gateway beter benut gezien het feit van het 

persoonlijke contact en de transparantie van gegevens is er een duidelijk overzicht te zien. Dit zorgt 

er voor dat de burger zich vertrouwd voelt met de site en ten tweede denkt even snel mijn belasting 

aanvraag doen en niet met tegenzin de aanvraag moeten doen omdat het te zeel tijd kost. 

De aanbeveling voor deze eis is het zorgen voor een goed persoonlijk toegesneden contact te 

verbeteren door een persoonlijke internet pagina in te richten met diensten en informatie specifiek 

voor die burger. De uitwerking is bij de eis hiervoor al uitgewerkt en zal dan niet nader worden 

gedaan. Door deze invoering worden gewoon veel extra lasten weggenomen doordat alles in een 

pagina aanwezig is en een goed en duidelijk overzicht is voor wat voor de burger van belang is. 

 

Eenvoudige bereikbaarheid en vindbaarheid diensten en informatie 

Bij deze eis zou DigiD wederom beter aan de eis tegemoetkomen kunnen komen. DigiD heeft op dit 

moment een overzicht van de overheidsinstellingen waar de burger naartoe kan om gebruik te 

maken van diensten en informatie. Dit kan stukken beter als we kijken naar de The Government 

Gateway.  

Na analyse van The Government Gateway is duidelijk geworden dat deze beter tegemoet komt aan 

deze eis van de burger. DigiD zou hier een voordeel mee kunnen halen door eens goed te kijken naar 

het ontwerp en implementatie van DigiD. The Government Gateway heeft zoals eerder besproken na 

authenticeren van de burger een overzicht van de voor de burger belangrijke diensten. Dit maakt de 

vindbaarheid een stuk beter en verzorgder voor de burger. Hierdoor is de vindbaarheid zeker een 

stuk beter en de bereikbaarheid is sneller doordat alles vanuit één pagina direct kan worden 

benaderd.  

Daarnaast heeft The Government Gateway de mogelijkheid om vanuit de hoofdpagina [Int17] een 

pagina te benaderen [Int16] die een duidelijk overzichtelijk geheel geeft. Dit overzicht heeft 

verschillende indelingen op de een pagina. Zo is er een categorie, jongen mensen, ouders, ouder dan 
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50 en degelijke. En reizen en transport, educatie en leren, motorvoertuigen, werken enz. Dit maakt 

het voor de burger erg duidelijk en overzichtelijk waar hij moet zijn. Dit zorgt voor goede en 

makkelijke bereikbaarheid en vindbaarheid. 

Een aanbeveling voor DigiD na de analyse van The Government  Gateway is dan ook om een 

dergelijke pagina op te stellen waar ditzelfde overzicht gegeven wordt. Hier kan dus aan The 

Government Gateway een voorbeeld worden genomen aangezien deze erg overzichtelijk en duidelijk 

is. 

 

5.4 Conclusie 
Zoals bij de analyse al te lezen was kan DigiD wat verbetering gebruiken van de implementatie en 

ontwerp van The Government Gateway. Op verschillende eisen heeft The Government Gateway het 

slimmer en beter aangepakt om aan de eisen van de burger tegemoet te komen.  

Zo heeft de The Government Gateway een stuk beter ingespeeld op de eis persoonlijke toegesneden 

contact. Dit is niet later gekomen of nog in ontwikkeling zoals bij DigiD. Zoals eerder vermeld is bij 

The Government Gateway na authenticatie het mogelijk om te zien bij welke diensten de burger is 

aangemeld is en welke gegevens hier zijn uitgewisseld. Dit maakt de eis transparantie en regie eigen 

gegevens ook een stuk sterker en duidelijk. Daarnaast is de administratieve lasten druk ook weer 

minder dan wanneer dit via alle verschillende sites bijgehouden moet worden zoals DigiD. 

Het privacy concept is nog steeds iets wat nader bekeken moet worden voor DigiD. Dit blijkt uit 

onderzoek [Joc01] dat dit gewoon nog niet veilig en waterdicht is. The Government Gateway heeft bij 

het onrechtmatig aanvragen van een account ook niet echt de juiste oplossing om dit te verkomen. 

Wel is betrouwbaarheidsniveau, wat ook de privacy waarborging behoudt, beter geregeld. Deze 

aanbevelingen en adviezen over deze eis zijn allemaal uitvoerig aan bod gekomen in de analyse. 

Daarnaast heeft DigiD de procedure voor onder andere het lenen van een account nooit mogen 

adviseren. In de eindconclusie zal dit allemaal nog eens duidelijk worden weergegeven welke 

aanbevelingen er nu zijn voor DigiD.  
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6. Analyse van het ISO9241 standaard 
 

Dit hoofdstuk zal een analyse verrichten op de ISO9241 standaard. De ISO standaard 9241 is gericht 

op het gebruiksvriendelijkheid aspect. Aangezien DigiD met de gedachten naar de burger is 

ontworpen speelt gebruiksvriendelijkheid hier een hele belangrijke rol. In dit hoofdstuk gaan we 

onderzoeken in hoeverre ISO9241 kan bijdragen aan DigiD verbeteren zodat het beter aansluit op de 

eisen van de burger. Zo zijn er verschillende aanbevelingen gedaan voor het DigiD systeem waar 

ISO9241 ook zijn bijdrage aan kan leveren. Hoe dit gaat gebeuren zal uit de volgende paragrafen 

duidelijk worden. Tenslotte zal er een conclusie worden opgesteld met als resultaat het advies voor 

wel of niet gebruiken van ISO9241. Dit zal onderbouwd worden hoe het advies tot stand is gekomen. 

 

6.1 Het ISO9241 standaard 
Gebruiksvriendelijkheid is een steeds belangrijker aspect bij het ontwikkelen en ontwerpen van 

software producten. Bij het ontwerp van een software product moet men rekening houden met 

gebruiksvriendelijkheid zodat gebruikers tevreden kunnen werken met het product. Dit kan achteraf 

en tijdens het ontwerp steeds geëvalueerd worden in hoeverre hieraan wordt voldaan. De gebruiker 

eist steeds hogere eisen aan het product. In de wetenschap maar ook daarbuiten zijn er veel 

verschillende modellen te vinden op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Als we kijken naar het 

begrip gebruiksvriendelijkheid zijn er verschillende definities aanwezig:  

“Het vermogen van het softwareproduct om begrijpbaar, leerbaar, bruikbaar te zijn, onder 

specifieke omstandigheden” (ISO 9126-1,2000). 

“De mate waarin een product door gespecificeerde gebruikers kan worden gebruikt om 

gespecificeerde doelstellingen te bereiken met efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid in een 

gespecificeerde context” (ISO 9241-11, 1998). 

“Het gemak waarmee een gebruiker kan leren werken,invoer voor te bereiden en uitvoer kan 

interpreteren van een systeem of component” (IEEE Std. 610.12-1990). 

De definitie van het in dit onderzoek gebruikte standaard is als volgt en is vastgelegd als een 

internationale standaard voor evaluatie van gebruiksvriendelijkheid:  

“De mate waarin een product door gespecificeerde gebruikers kan worden gebruikt 

om gespecificeerde doelen te bereiken met efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid in een 

daarvoor gespecificeerde context” (ISO 9241-11, 1998). 

 

Dit is de definitie van het ISO 9241 standaard dat wordt gebruikt voor het leiden naar een 

gebruiksvriendelijk product. Deze ISO 9241 standaard is een van de pogingen om het aspect 

gebruiksvriendelijkheid visueel weer te geven en internationaal vast te leggen. Het ISO 9241 is door 

de international standard organisation goedgekeurd als een internationaal gebruikte standaard. ISO 

9241 is gericht op ergonomische eisen voor werkplekken (figuur 3). Onderdeel  11 van ISO 9241 is 

het gebruikte onderdeel  in dit onderzoek aangezien deze zich richt op specificeren van meetbare 

gebruiksvriendelijkheid aspecten namelijk de eisen van de burger. 
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6.1.1 Gebruiksvriendelijkheid aspect 

In ISO 9241 onderdeel 11 wordt gebruiksvriendelijkheid behandeld met de specificaties en hoe deze 

meetbaar gemaakt kunnen worden [ISO01]. Het meten van de kwaliteit in gebruik. Dit onderdeel van 

de standaard geeft duidelijkheid omtrent de manieren waarop informatie moet worden 

geïdentificeerd waarbij rekening wordt gehouden als gebruiksvriendelijkheid wordt gespecificeerd of 

geëvalueerd. Verder zal hetzelfde worden gedaan voor tevredenheid en prestaties van gebruikers. 

Bij de metingen van de gebruikersvriendelijkheid van het systeem worden drie 

gebruiksvriendelijkheid attributen gebruikt [Abr01]: 

 Effectiviteit: In welke mate kunnen de gebruikers hun doel bereiken met het systeem. 

 Efficiëntie: Hoe wordt dit goal bereikt en is dit de juiste manier. 

 Tevredenheid: Hoe is het gevoel als de gebruiker het systeem bedient.  

ISO 9241
Ergonomics for office with visual display terminals(VDTs)

General

1. General 
introduction

2. Guidance on task 
requirements

Material 
Requirements

3. Visual display

4. Keyboard

5. Workstation 
layout and 
prostural

7. Display with 
reflection

8. Displayed 
colors

9. Non-keyboard 
input devices

Environment

6. Environmental 
requirements

Software

10. Dialogue principles

11. Usability 
specifications measures

12. Information 
presentation

13. User Guidance

14. Menu dialogues

15. Command dialogues

16. Direct manipulation 
dialogues

17. Form filling 
dialogues

Figuur 5: De onderdelen van het ISO 9241 standaard 
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Het ISO standaard 9241 geeft gebruiksvriendelijkheid richtlijnen en wordt gebruikt voor het 

evalueren ervan bij het gebruik en testen van software. ISO9241 gaat uit van een 

procesgeoriënteerde aanpak van gebruiksvriendelijkheid. Hierdoor zorgt het proces er voor dat de 

gebruiker centraal staat bij het proces. Doordat de proces aanpak is gekozen, worden de stappen 

geëvalueerd en geïdentificeerd die de gebruiker zal uitvoeren het uitvoeren van de taken [ISO01].

  

Bruikbare producten kunnen worden ontwikkeld en geproduceerd volgens attributen en kenmerken. 

Dit proces is niet voldoende om zeker te zijn dat efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid wordt 

gewaarborgd tijdens het gebruik van het product. Daarnaast kan tijdens tussen fases gebruikers aan 

het systeem worden gezet en kan er tussentijds worden geëvalueerd wat beter moet en anders kan. 

Om deze gebruiksvriendelijkheid attributen te controleren in hoeverre deze zijn gewaarborgd, 

moeten tijdens het gebruik van het product door de gebruikers de attributen worden gemeten. Deze 

metingen van gebruiksvriendelijkheid is een complexe interactie tussen de gebruiker en de context 

waarin het product gebruikt wordt. Het is namelijk mogelijk dat de prestaties van 

gebruiksvriendelijkheid verschillend zijn als het product in verschillende contexten worden gebruikt. 

Een nadeel van ISO9241 besproken in consolidating the ISO Usability model [Abr01] is dat ISO 9241 

geen leerbaarheid(learnability) zou karakteriseren. In Human Computer Interaction van Dix [Dix01] 

wordt dit min of meer verworpen door het op een andere manier op te lossen. Hieronder een 

voorbeeld van gebruiksvriendelijkheid meetpunten voor ISO 9241: 

 

Gebruiksvriendelijkheid 
doel 

Effectiviteit 
metingen  

Efficiëntie 
metingen 

Tevredenheid 
metingen 

Bruikbaar voor deze taak Percentage van 
behaalde doelen 

Tijd om een taak te 
voltooien 

Schaal voor 
tevredenheid 

Geschikt voor getrainde 
gebruikers 

Aantal power 
functie gebruikt 

Relatieve efficiëntie 
in vergelijk expert  

Schaal voor 
tevredenheid power 
functies 

Leerbaarheid Percentage van de 
geleerde functies 

Tijd om te leren Schaal voor 
tevredenheid 
makkelijk te leren 

Toelaatbaarheid fouten Percentage van 
succesvol oplossen 
van fouten 

Gespendeerde tijd 
om een fout op te 
lossen 

Schaal voor 
tevredenheid voor 
fouten afhandeling 

Tabel 1: Gebruiksvriendelijkheid meetpunten ISO9241-11 [Dix01] 

 

Zoals in de tabel wordt weergegeven is leerbaarheid niet direct een attribuut van ISO 9241 maar kan 

op deze manier toch als gebruiksvriendelijkheid doel worden gebruikt. Dat het ISO 9241 model is 

geaccepteerd door experts op het gebied van mens machine interactie geeft aan dat dit model een 

goed model is. 
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6.2 Status ISO9241-11? 
Na het theoretische overzicht over wat ISO9241 inhoudt, welke attributen van belang zijn, het 

gebruikte onderdeel en hoe het gebruikt kan worden, is er de vraag: Wat is de status van ISO9241-

11? In deze paragraaf proberen we artikelen te beschrijven die ISO9241 hebben toegepast of experts 

die gebruik maken van ISO9241. Op deze manier kan er worden verduidelijkt waarom ISO9241-11 

gebruikt kan worden voor verbetering van DigiD. 

Na onderzoek te hebben verricht blijkt dat in veel gebruiksvriendelijkheiddocumenten ISO9241-11 

voorkomt.  

In een artikel over ISO9241-11 [Jok01] wordt gerefereerd naar the new common industry format die 

voor gebruiksvriendelijkheidtesten gebruikt maakt van de definitie verwijzing naar ISO9241-11. 

Buiten de definitie die gebruikt wordt binnen ISO9241-11 worden er ook richtlijnen gegeven voor het 

toepassen. De conclusie van het artikel geeft aan dat ISO9241-11 erg bruikbaar is in de fase voor het 

verkrijgen van de eisen en in de ontwerp fase.  

De ISO ISO9241-11 standaard wordt ook behandeld in twee boeken tijdens de studie aan de Radboud 

Universiteit, hierdoor kan er vanuit worden gegaan dat deze standaard niet zomaar een standaard is. 

Ze komen voor in de cursussen mens machine interactie en kwaliteit van software. Dit is waar het bij 

het ontwerp van DigiD om gaat, de interactie tussen de mens(burger) en machine(DigiD) en om daar 

de kwaliteit van te verbeteren.  

Gezien de aandacht rond ISO9241-11 zal duidelijk zijn dat dit een belangrijk standaard is als het gaat 

om gebruiksvriendelijkheid. Deze artikelen zijn geschreven door onderzoekers die veel werkzaam zijn 

op het gebied van human computer interaction en gebruikersvriendelijkheid. Er zijn natuurlijk nog 

wat mindere punten aan ISO9241-11 de richtlijnen zijn meer gericht op de kwalitatieve maar voor 

kwantitatief een stuk minder. Verder is ISO9241-11 een complex geheeld en uitdagend om te 

gebruiken [Jok01] maar een analyse op DigiD is wel een aanbeveling. 

 

6.3 Analyse en aanbevelingen 
Zoals al eerder naar voren is gekomen is de definitie voor gebruiksvriendelijkheid:  

“De mate waarin een product door gespecificeerde gebruikers kan worden gebruikt 

om gespecificeerde doelen te bereiken met efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid in een 

daarvoor gespecificeerde context” (ISO 9241-11, 1998). 

Dit speelt in relatie met DigiD een belangrijke rol gezien het feit dat DigiD voor de burger 

gebruiksvriendelijk moet worden ingericht om zo tegemoet te komen aan de eisen van de burger. 

Door te kijken in hoeverre dit gelukt is kan ISO9241-11 gebruik worden om de 

gebruiksvriendelijkheid te evalueren. ISO9241-11 geeft hiervoor richtlijnen en voorbeelden waar 

gebruik van gemaakt kan worden [ISO01] om een systeem te evalueren. Uit de voorgaande paragraaf 

blijkt dat het toepassen van ISO9241-11 om gebruiksvriendelijkheid te evalueren nog wel een 

uidaging is. In deze paragraaf wordt duidelijk gemaakt waarom ISO9241 een bijdrage levert als het 

wordt toegepast op DigiD. 
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In het geval van DigiD is de gespecificeerde gebruiker zoals de definitie omschrijft de burger en 

eventueel bedrijven. Om echt te onderzoeken in hoeverre de burger tevreden over de 

gebruiksvriendelijkheid is, is nader onderzoek nodig. Bij het ontwerp en de ontwikkeling van DigiD 

zijn verschillende doelen gesteld. We gaan de doelen stuk voor stuk doorlopen om een beeld te 

geven of ze gericht zijn op efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid.  

Doelen die DigiD wil bereiken met de invoering zijn de volgende [Lip01][Int10]. 

 65% van diensten online in 2007 

 Eenmalig aanleveren gegevens / meervoudig gebruik 

 Een loket voor alle aanvragen: “niet van kastje naar de muur” [Joc01] 

 Overheid Transparant naar burger 

 Lasten verlichting 

De keuze voor 65% van de diensten is een redelijk goede doelstelling voor de gebruiksvriendelijkheid. 

Gezien het feit dat een groot deel van de burger maar een kleine groep diensten gebruikt. Door snel 

de meest gebruikte diensten in te voeren voorzie je de grootste groep. Door de diensten naar 100% 

te brengen wordt de effectiviteit en efficiëntie nog groter dan het op dit moment is. 

Eenmalig gegevens aanleveren en meervoudig gebruik is typisch een gebruiksvriendelijk geheel. Door 

het eenmalig aanleveren van gegevens wordt er heel efficiënt en effectief gewerkt. Hier heeft DigiD 

rekening mee gehouden om hier gebruik van te maken. Door dit doel te bereiken wordt automatisch 

de administratieve lastendruk verminderd.  

“Van het kastje naar de muur” *Joc01+ een vervelende gebeurtenis die veel burgers al eens hebben 

ervaren. Door te zorgen dat er maar één loket is, wordt de verwarring voor waar te zijn voor welke 

diensten een heel stuk verminderd. Daarbij zorgt de overheid ervoor dat er maar één account nodig 

is voor het aanmelden en gebruiken van alle diensten en informatie door één loket. Dit zorgt 

wederom weer voor administratieve lasten vermindering en voor het efficiënt en effectief aanvragen 

van diensten.  

Als de overheid transparant is naar de burger toe zorgt dit ervoor dat de burger weet welke gegevens 

de overheid bezit, wat ze er mee doen, welke diensten er aangevraagd zijn en of deze gegevens 

correct zijn. Dit heeft DigiD nog niet goed en gebruiksvriendelijk geïmplementeerd zoals eerder te 

lezen is. De efficiëntie, effectiviteit en de tevredenheid bij het gebruik van DigiD zal stukken hoger 

zijn als hier beter op ingespeeld wordt. De doelstelling is er maar de implementatie speelt hier nog 

niet genoeg op in. 

Bij het laatste punt, lasten vermindering, draait het om de effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid te 

vergroten bij de burger als deze DigiD gebruikt. Deze doelstelling is belangrijk die deels door 

voorgaande punten wordt gewaarborgd. Zoals in voorgaande analyse van DigiD en The Government 

Gateway is het duidelijk geworden dat dit nog wel een stuk beter kan zoals het persoonlijk 

toegesneden contact dat momenteel gemist wordt bij DigiD. 

Het zal nu net lijken alsof de gebruiksvriendelijkheid van DigiD zeer goed is, zij het niet dat de burger 

hierover moet beslissen gezien het feit dat de burger de gebruiker is en de taken uitvoert. Hieronder 

maken we duidelijk hoe en of ISO9241-11 toegepast kan worden op DigiD. 
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Deze bovenstaande doelen laten zien dat DigiD gebruiksvriendelijkheid in het achterhoofd heeft 

gehad bij de ontwikkeling alleen is nu de vraag: Is dit goed gebeurd? Dit kan worden nagegaan door  

11. Door de doelen als uitgangspunt te nemen en de richtlijnen toe te passen kan geëvalueerd 

worden in hoeverre met DigiD de doelen zijn bereikt. Zoals we in de voorgaande hoofdstukken 

hebben geconstateerd, zijn er redelijk wat aanbevelingen gevonden om DigiD te verbeteren. Dit 

betekent dat DigiD nog niet geheel aansluit op de eisen van de burger of dat de burger nog niet erg 

tevreden is met DigiD. Hierdoor is het bijna verplicht om ISO9241-11 toe te passen op DigiD om te 

kunnen achterhalen in hoeverre DigiD gebruiksvriendelijk is. Aangezien ISO9241-11 een goede 

evaluatie standaard is voor het evalueren van software producten in en ook goede richtlijnen geeft is 

dit zeker aan te raden om toe te passen. Op deze manier komen de mindere punten naar voren die 

weer aandacht kunnen krijgen om te verbeteren. 

Aangezien het in dit onderzoek gaat over de eisen van de burger is een mooi vervolg onderzoek de 

evaluatie van deze eisen van de burger met ISO9241-11 toe te passen. Hierdoor komt naar voren in 

hoeverre de burger tevreden is met DigiD en natuurlijk in hoeverre er aan deze eisen wordt voldaan. 

Op basis daarvan kan er worden geconcludeerd of DigiD wel of niet voldoende gebruiksvriendelijk is. 

Om DigiD goed te kunnen evalueren op gebruiksvriendelijkheid is het ISO9241-11 standaard aan te 

raden, alleen gaat het in dit onderzoek te buiten om ook werkelijk te evaluatie te doen op DigiD 

vanuit verschillende perspectieven, dit is een mogelijk vervolgonderzoek zoals eerder vermeld.  

Deze evaluaties kunnen worden uitgevoerd om de huidige status te evalueren van DigiD. Op basis 

van de voorgaande hoofdstukken met daarbij de analyses en aanbevelingen die gevonden zijn kan na 

aanpassing en verwerking van de aanbevelingen weer de evaluatie worden uitgevoerd. Hiermee kan 

het verschil worden waargenomen in hoeverre de gebruiksvriendelijkheid vooruit is gegaan. De 

burger heeft in sommige gevallen de kennis niet wat er allemaal mogelijk is op dit gebied, daarbij zou 

het kunnen zijn dat ze geen idee hebben of het nog sneller, beter of gebruiksvriendelijker kan. Maar 

tussen voor en na aanpassing en verwerking van aanbevelingen kan er een uitspraak worden gedaan 

over de gebruiksvriendelijkheid. Daarbij kan er voor de mindere punten na uitkomst van de evaluatie 

weer onderzoek worden gedaan of een expert er na laten kijken. 

Aangezien DigiD via een website moet communiceren met de burger is het van belang om 

gebruiksvriendelijkheid voor de burger zo goed mogelijk te maken. Daarbij is uit onderzoek [Ein01] 

over de tevredenheid van de burger naar voren gekomen dat een op de acht negatief was over de 

website van DigiD. Dit is een goede score alleen waren de negatieve berichten bijna altijd gericht op 

gebruiksvriendelijkheid van de site. Daarom is het verstandig om de gebruiksvriendelijkheid van 

DigiD te evalueren bij de burger. 

De aanbeveling op dit gebied is zorgen dat DigiD zo gebruiksvriendelijk mogelijk wordt, gezien het 

feit dat DigiD een heel groot en belangrijk concept is wat alleen nog maar belangrijker gaat worden. 

Het is dus aan te raden om ISO9241-11 te gebruiken om een evaluatie te doen en te kijken wat er 

beter kan op gebied van gebruiksvriendelijkheid. De documentatie [ISO01] van ISO9241-11 bevat 

richtlijnen en voorbeelden voor metingen en evaluaties. Dit kan er voor zorgen dat DigiD nog 

gebruiksvriendelijker wordt en de burger er met nog meer plezier mee werkt. 

Deze paragraaf geeft weer waarvoor deze standaard gebruikt moet en kan worden om 

gebruikersvriendelijkheid te evalueren. De werkelijke evaluatie zal alleen niet plaatsvinden in dit 

onderzoek maar voor vervolg onderzoek worden geadviseerd.  



maandag 17 december 2007 Pagina 65 van 71 
 

6.4 Conclusie 
De conclusie die gemaakt kan worden op basis van de analyse is dat ISO9241-11 zeker moet worden 

toegepast om DigiD te evalueren op gebruiksvriendelijkheid. De rede dat er aanbevelingen zijn 

gedaan bij de analyse van DigiD en The Government Gateway is omdat de implementatie nog niet 

volledig op de gebruiksvriendelijkheid inspeelt.  

DigiD zorgt al voor een lasten verlichting omtrent de verandering van fysiek naar digitaal. Veel 

burgers vinden het fijn en handig om snel en makkelijk vanuit eigen huis, zonder rekening te houden 

met openingstijden aanvragen te doen bij de overheid [Hup01]. Hierdoor kijken ze soms alleen niet 

verder en weten ze vaak niet dat de gebruiksvriendelijkheid nog verbeterd kan worden. Hierdoor is 

ISO9241-11 een begin punt om te kijken in hoeverre gebruiksvriendelijkheid door de burger wordt 

geëvalueerd door gebruik te maken van ISO9241-11. Dit kan door de doelen te evalueren maar ook 

de eisen van de burger kunnen gebruikt worden bij de evaluatie. Deze richtlijnen en manieren van 

metingen en evalueren staan in de documentatie van ISO9241-11 [ISO01]. Na de implementatie van 

de aanbevelingen kan er wederom een evaluatie worden gedaan om te kijken in hoeverre de burger 

dit als verbetering beschouwd. 

Het gebruik van ISO9241-11 zorgt er voor dat de gebruiksvriendelijkheid van DigiD duidelijk wordt 

vanuit de burgen. Zoals eerder aangegeven is het goed toepassen van ISO9241-11 een uitdaging 

maar om DigiD tot een goed systeem te maken is dat zeker de moeite waard gezien het belang ervan. 

Deze standaard wordt niet zomaar gebruikt door grote experts en komt voor in veel artikelen op het 

gebied van gebruiksvriendelijkheid en in belangrijke boeken [Dix01][Reg01]. 
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7. Conclusie 
 

In dit hoofdstuk wordt met behulp van de eerder gevonden resultaten en analyses de eindconclusie 

samengesteld. In de voorgaande drie hoofdstukken zijn steeds kleine eindconclusies gegeven over de 

deelprobleemstellingen. Die conclusies zullen in dit hoofdstuk worden verwerkt met de benodigde 

extra informatie om antwoord te geven op de hoofdprobleemstelling.  

 

7.1 Hoofdvraag 
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: 

 Hoe kan DigID beter voldoen aan de eisen van de burgers door een analyse te doen 

van de implementatie van DigiD, The Government Gateway en ISO9241? 

De beantwoording van deze hoofdvraag is opgemaakt in de vorm van aanbevelingen. Na analyse op 

DigiD en de eisen van de burger is het duidelijk geworden dat DigiD nog niet volledig aansluit op de 

eisen van de burger. Soms kan het beter en soms wordt er totaal niet ingespeeld op de eisen die 

gesteld worden.  

Vervolgens is er een analyse gedaan op The Government Gateway om te kijken in hoeverre deze 

tegemoet komt op de eisen van de burger en dan met name waar DigiD in vergelijking met The  

Government Gateway te kort kwam. Er is een vergelijking gemaakt tussen de The Government 

Gateway en DigiD. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen waarbij The Government Gateway als 

voorbeeld kan dienen voor DigiD voor het verbeteren van de tekortkomingen. The Government 

Gateway speelt beter in op de eisen die de burger in Nederland graag ziet wanneer het te maken 

heeft met de overheid. 

Een van de grootste problemen omtrent DigiD en de eisen van de burger is het waarborgen van de 

privacy. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt aangezien er verschil is tussen hoe de 

privacy waarborging zou moeten vanuit technische vlak en in hoeverre de burger tevreden is over 

zijn privacy. Daarbij is opgevallen dat de burger momenteel de overheid wantrouwt [Int14] op het 

gebied van persoonsgegevens. Omdat de kennis van privacy en beveiliging technieken bij de burger 

niet altijd volledig aanwezig is maar wel privacy waarborging wordt geëist is er in dit onderzoek bij de 

analyse rekening gehouden met hoe het beter kan vanuit de beveiligingshoek. Daarbij komen er ook 

aanbevelingen vanuit de analyse van The Government Gateway. 

Transparantie en regie van eigen gegevens zijn op dit moment nog niet geheel goed 

geïmplementeerd. Transparantie is er bijna niet en de regie is verspreid en niet handig te gebruiken 

zoals eerder beschreven. Wederom zijn hier weer aanbevelingen gevonden en ook na analyse van 

The Government Gateway komen er aanbevelingen. 

Gezien de toekomstplannen van de overheid om voor iedere burger een persoonlijke internet pagina 

te maken zijn ze al bezig deze tekortkoming te verbeteren. Hier zijn toch wat aanbevelingen naar 

voren gekomen en ook The Government Gateway kan hier dienen als voorbeeld.  
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De eis eenvoudig vindbaarheid en bereikbaarheid van diensten en informatie wordt door deze 

persoonlijke internet pagina ook ondersteund. Deze eis kan verder verbeterd worden als we kijken 

naar The Government Gateway.  

De administratieve lasten van de burger worden door de invoering van DigiD redelijk ondersteund en 

verlaagd. Door snel en overal kunnen aanvragen van diensten en informatie en alles met één inlog 

code zorgt voor een gemak voor de burger. Gezien de mindere punten van DigiD die voorheen zijn 

besproken kan deze lasten druk nog veel meer worden verlaagd als hier beter op ingespeeld wordt. 

Gezien deze opsommingen van mogelijke punten die aangepakt kunnen worden is de vraag 

misschien hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid. Door het toepassen ISO9241-11 op DigiD wordt 

de gebruiksvriendelijkheid geëvalueerd. Hierdoor kan eens goed worden geëvalueerd of de burger 

wel tevreden is over de gebruiksvriendelijkheid. ISO9241 wordt in veel artikelen en door veel experts 

gebruikt dit geeft blijk dat dit een degelijk en goede standaard is. 

 

7.2 Aanbevelingen 
De voorgaande paragraaf laat de beantwoording op de hoofdvraag zien door punten aan te geven 

waar DigiD tekort schiet en ISO en The Government Gateway als verbetering kunnen dienen. Deze 

voorgaande paragraaf geeft aan dat DigiD verbeterd kan worden door te kijken naar The 

Government Gateway en gebruik te maken van ISO9241-11.  

Deze paragraaf komt met concretere punten over hoe DigiD verbeterd kan worden of beter 

tegemoet te komen aan de eisen. Deze paragraaf gaat niet uitgebreid in op welke eisen precies 

verbeterd worden en ook de aanbevelingen worden niet tot in detail besproken dit is in voorgaande 

hoofdstukken al gebeurd.  

 Betrouwbaarheidsniveau, momenteel kan vanuit basis niveau het hogere niveau worden 

aangevraagd met sms zonder tussenkomst van derde. Dit moet aangepakt worden omdat 

door middel van basis gegevens iemand anders ook het midden niveau kan aanvragen. 

 

 Aanvraag procedure, momenteel  kan er onrechtmatig een account worden aangevraagd wat 

natuurlijk niet de bedoeling is binnen DigiD. Dit moet worden aangepakt, door te zorgen dat 

de activeringscode bij het fysiek loket moet worden aangevraagd waar de burger zich moet 

legitimeren is dit probleem bijna zeker verdwenen. 

 

 De pagina na inloggen moet beter en vollediger worden opgezet. Door deze pagina 

persoonlijker te maken zorgt dit voor makkelijk gebruik van het systeem. Daarnaast zorgt dit 

voor een goed en duidelijk overzicht welke diensten aangevraagd zijn. 

 

 De gegevens van de burger zijn momenteel omslachtig te benaderen via elke site apart dit 

maakt het geheel niet overzichtelijk. Van de gegevens moet er een overzicht aanwezig zijn en 

moeten beheerd kunnen worden door de burger. Hiermee wordt het percentage fouten ook 

sterk minder doordat de burger nu zelf ook de fouten ziet en wijzigt.  
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 Door een goed overzicht te creëren van waar welke diensten en informatie aanwezig zijn en 

aangevraagd kunnen worden geeft dat de burger de mogelijkheid om snel een dienst of 

informatie aan te vragen.  

 

 Door ISO9241-11 in te zetten kan worden geëvalueerd of de gebruiksvriendelijkheid van 

DigiD wel voldoende is vanuit het oogpunt van de burger. Op deze manier kan de overheid 

inspringen om het systeem beter en vollediger aan te laten sluiten op de eisen van de burger. 

 

7.3 Mogelijke Vervolgonderzoeken  
Na onderzoek zijn er veel dingen aan bod gekomen, niet al deze dingen zijn ook tot in detail 

besproken of onderzocht. Dit was afhankelijk van de mate waarin ze van belang waren in dit 

onderzoek. De volgende vervolgonderzoek zijn mogelijk na dit onderzoek: 

 Hoe kan het vertrouwen worden vergroot in digitale overheidsdiensten zodat de burger meer 

gebruik gaat maken uit vertrouwd gevoel en niet uit verplichting. Bijvoorbeeld door beter in 

te spelen op de eisen van de burger die in dit onderzoek naar voren komen wordt het 

vertrouwen ook vergroot. Aangezien vertrouwen een ingewikkeld onderwerp is zal het 

vertrouwen niet alleen afhangen van beter in te spelen op de eisen. In dit onderzoek is dit al 

besproken maar dit is een zeer diepgaand onderwerp en kan daarom meegenomen worden 

voor eventueel verder onderzoek op dit gebied. Mogelijk bruikbare literatuur hierbij [Hor01].  

 

 Als het fysiek loket verdwijnt wat zijn de gevolgen voor de burger. Wat vindt de burger 

hiervan, schaadt dit de oudere en minder technische groep niet te veel, is de overheid niet 

verplicht om een fysieke manier mogelijk te houden. 

 

 Een onderzoek naar de tevredenheid van de burger omtrent DigiD. Dit is al gebeurd maar 

heeft nog niet op wetenschappelijk niveau plaatsgevonden. Alle huidige artikelen zijn of niet 

in te zien of alleen samenvattend aanwezig.  

 

 Een evaluatie document maken dat kan worden gebruikt om DigiD te evalueren op 

gebruiksvriendelijkheid door het toepassen van ISO9241-11. De documentatie met daarbij de 

richtlijnen en voorbeelden kunnen gebruikt worden om een evaluatie plan op te zetten. 

Mogelijk bruikbare literatuur hierbij [ISO01]. 
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