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Status Ter besluitvorming 

Voorstel Geef akkoord op het voorstel om een werkgroep in te stellen voor: 

- Onderzoek doen naar het beste scenario om 2FA verplicht te 
stellen vanuit gebruikers- en dienstverlenersperspectief.   

- Het ter advies en besluitvorming aanbieden van een 
voorkeursscenario bij het Tactisch Beraad.  

- Het implementeren van het door het Tactisch Beraad 
gekozen scenario.  

Classificatie Openbaar 

 
  

1. Aanleiding 

In het kader van de veiligheid en het continue verbetering van de beveiliging en veiligheidseisen, is 

het jaarplan anno 2022 opgenomen dat 2-factor-authenticatie (2FA) bij eHerkenning de minimale 

standaard moet worden. Inloggen met alleen gebruikersnaam en wachtwoord (niveau EH2) is niet 
meer van deze tijd. Een voorbeeld is, DigiD basis die ook mee gaat met de huidige trends. DigiD 

basis zal voor de belastingaangifte volgens onderzoek per eind 2022 worden uitgefaseert. Een 

eerste stap tot uitwerking van het verplicht stellen van een 2FA, is dan ook het bepalen van een 
route en het opstellen van een toetsingskader.   

 

In het eerste kwartaal van 2022 is er onderzoek gedaan naar het draagvlak. Het Tactisch Beraad 
heeft toen ingestemd met het volgende ‘Ingestemd wordt met het voorstel om te onderzoeken hoe 

de impact van het verplichtstellen van 2FA voor gebruikers en dienstverleners zo veel mogelijk kan 

worden beperkt om een einddatum overeen te kunnen komen’.  
 

2. Voorstel  

Het voorstel is om een werkgroep op te stellen onder de aansturing van het Tactisch Beraad,die 

aan de slag gaat met de opdracht en uitvoering hiervan. Afgevaardigd voor de werkgroep zijn nu, 

een tweetal dienstverleners en drie leveranciers, waarvan 1 in de rol van de makelaars en twee als 
middelenuitgevers, Logius fungeert als beheerorganisatie. Gezamenlijk kunnen wij onder de 

aansturing van het Tactisch Beraad een route bepalen en een toetsingskader opstellen, om inzicht 

in de belangen, stand van zaken en positie te kunnen vergaren.   
 

Gevraagd besluit: 

 
Geef akkoord op het voorstel om een werkgroep in te stellen voor: 

 

1. Onderzoek doen naar het beste scenario om 2FA verplicht te stellen vanuit gebruikers- en 
dienstverlenersperspectief.   

2. Het ter advies en besluitvorming aanbieden van een voorkeursscenario bij het Tactisch 

Beraad.  
3. Het implementeren van het door het Tactisch Beraad gekozen scenario.  
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