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› Ben je bekend met het 
programma EDI Stelsel NL? 

› Heb je al eens een meeting 
van ons bezocht?

Korte check-in
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• Kennismaken/dialoog starten

• Introductie in Programma EDI Stelsel NL

• Update over de laatste activiteiten

• Hoe jij hieraan een bijdrage kunt leveren

Doel 
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Waarom?
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➢ tbd

Gemak en controle
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➢ Betrouwbaarheid bij inloggen en 
digitaal ondertekenen

➢ Dataminimalisatie

Betrouwbaarheid
en Privacy
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Ik bepaal wie wat ziet 
en zie wie wat 

waarom opslaat en 
wat ze ermee doen!



Herziening eIDAS verordening

“EDI is een raamwerk waarin nationaal uitgegeven digitale 
identiteiten in id-wallets worden meegedragen, waarbij die id-
wallets wederzijds erkend worden in verschillende Europese 
lidstaten”

Kern EDI wetgeving: 

• In 2025* zijn één of meer nationale ID Wallets en 
andere Europees erkende ID Wallets in Nederland te 
gebruiken.

• Daarmee kunnen burgers hun bronidentiteit, en 
bijbehorende gegevens en documenten gebruiken om 
digitaal zaken te doen in het publieke én het private domein 
binnen de hele EU

Europese inzet op EDI
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Hoe?
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RUTTE IV OVER DIGITALISERING

“We geven mensen een eigen ‘online’ Identiteit en regie over hun eigen data.” (p. 31)
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst


HOOFDLIJNENBRIEF DIGITALISERING

“Online identiteit en regie over eigen data 
Een andere cruciale voorwaarde is dat burgers in de 
digitale wereld autonoom kunnen zijn en zelf kunnen 
beschikken over hun eigen data en identiteit.” (p. 7) 

“(...) Een nieuwe privacy vriendelijkere manier van 
omgang met gegevens, waarbij burgers in staat worden 
gesteld echte keuzes te maken, ontstaat niet zomaar. 
Daarom krijgen burgers een breed bruikbare 
digitale identiteit, zodat zij zich in de digitale wereld op 
veilige wijze kunnen identificeren en meer regie over 
eigen gegevens hebben zonder dat iemand over de 
schouders meekijkt – vergelijkbaar met het gebruik van 
een paspoort in de fysieke wereld.” (p. 8)
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Werkagenda | Prioriteiten
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1 “Iedereen kan meedoen in 
het digitale tijdperk”

1.1 Vergroten van digivaardigheden en kennis

1.2 Toegankelijke, hoogwaardige en proactieve dienstverlening

1.3 Impact online desinformatie verminderen

1.4 (EU) regelgeving en implementatie in samenhang ondersteunen

2 “Iedereen kan de digitale 
wereld vertrouwen”

2.1 Publieke waarden borgen

2.2 Borgen van privacy, verantwoord datagebruik en vergroten transparantie over gegevensverwerking en -uitwisseling

2.3 Anticiperen op nieuwe digitale technologie

2.4 Versterken cybersecurity

3 “Iedereen heeft regie op 
het digitale leven”

4
“Een digitale overheid die 
waardengedreven en open 
werkt voor iedereen”

4.1 Verbeteren informatiehuishouding voor openbaarheid van bestuur

4.2 Verbeteren gegevenshuishouding voor burgers en organisaties

4.3 Versterken ICT-organisatie en -systemen van het Rijk 

“Versterken van de digitale 
samenleving in het 
Caribisch deel van het 
koninkrijk”

5 5.1 Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk

3.1 Regie op eigen gegevens

3.2 Hoogwaardig identiteitsstelsel waaronder inlogmiddelen en een wallet

3.3 Algoritmes reguleren
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Programmastructuur 

EDI Stelsel NL

BZK Kerndepartement

Directie Digitale 
Overheid BZK
(opdrachtgever)

Digitale identiteit beleid 
wetgeving + politieke 

advisering BZK

EU inzet NL (BZK) op 
EDI

Staatssecretaris 
Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties
Adviesraad

Europese Digitale Identiteit 
(EDI) Wallet Nederland

Stuurgroep
Neemt besluiten tbv 

programma

Programme-
ringstafel GDI

OBDO

Programma organisatie

Programma 
EDI stelsel NL
(opdrachtnemer)

Kaders en 
Kwaliteitsborging

Architectuurteam Communicatie team Programmabureau

Spoor 1
Inrichting en Realisatie

Spoor 2
Sturing en Besluitvorming 

stelsel

2.1 Ontwerp stelsel (eisen)

2.2 Toezicht stelsel

2.3 Governance EDI stelsel NL

1.1 Publieke voorbeeld wallet
(de standaard)

1.2 Generieke voorzieningen
(uitgifte attributen & PID  + 
vertrouwensdiensten)

1.3 Aansluiten diensten 
(publiek & privaat)

1.4 Stimuleren wallet gebruik

1.5 NL wallet Pilots

1.6 Large Scale Pilots
(eigen sturing)

Overleg Aanbieders 
vertrouwensdiensten & 

ID Wallets

Min. EZK EDI beleid
(trust services)

Input aan

Advies aan

Input aan

Advies aan

Advies aan

Advies aan

Input aan

Besluit over

Advies aan

Advies aan

Uitgangspunten
• Programmamanager werkt vanuit opdracht en mandaat Stas 

BZK vanuit BZK (gemandateerd opdrachtgever / SRO 
directeur digitale overheid BZK)

• Capaciteit is afkomstig vanuit BZK, uitvoeringsorganisaties 
BZK, uitvoeringsorganisaties overig en extern. Per organisatie 
worden afspraken gemaakt op basis van 
opdrachtovereenkomsten. 

• LSP (1.6) valt niet onder programma sturing (EU budget en 
extern mandaat). Zal in dit deelproject in sync met andere 
pilots gebracht worden. 

• Architectuur team en kaders en kwaliteitsborging vormen 
samen programmakader dat gaat over de inhoudelijke kaders 
voor alle projecten. 

• Spoor 1 én spoor 2  heeft projectleiders per deelproject. 
Dubbelrol in opstartfase mogelijk. 

• Spoor 1 heeft rol plv. programmamanager vanwege zware rol 
in leveren resultaten.

Legenda
• Licht blauw: BZK departementen
• Donkerblauw: Organisaties Rijksoverheid
• Groen: EDI Programma organisatie



› Werken aan EDI doen we zo open en 

transparant mogelijk. 

› Om het open gesprek te voeren hanteren we 

verschillende kanalen en organiseren we 

verschillende soorten ontmoetingen. 

› Community ‘hub’: EDI.pleio.nl

› EDI Heartbeats, Meet-ups en Townhalls.

› Het motto is: ‘open, tenzij’. Dit houdt in dat 

mensen die aan deze ontwikkeling werken in 

principe open moeten communiceren, tenzij iets 

niet open gedeeld kán worden. En dat we ook 

daar proactief open over zijn.

Open & transparant 



Naam Doelgroep Omschrijving Planning

EDI Heartbeat Iedereen die 
betrokken wil zijn bij 
de wallet-
ontwikkeling

Online bijpraat-momenten als ‘heartbeat’ 
van het programma. Zo kun je vinger aan 
de pols houden van de ontwikkeling. Dit zijn 
zogeheten ‘Ask Me Anything’ (AMA)-sessies: 
deelnemers mogen al hun vragen stellen.

Elke 3 weken

EDI Meet-up Iedereen is welkom, 
maar de inhoud van 
de sessies is gericht 
op 
experts/professionals 
die werken aan de 
wallet-ontwikkeling

Hybride inhoudelijke sessies, rondom een 
bepaald thema of vraagstuk. Kennis- en/of 
werksessies.

Elke maand

EDI Townhall Burgers en 
ondernemers 
(gebruikers vd wallet)

Een ‘keukentafelgesprek’ op een 
laagdrempelige locatie in het land 
(bibliotheek/buurthuis) om in gesprek te 
gaan met burgers en ondernemers over de 
wallet-ontwikkeling

Om te beginnen: 3x voor de 
zomer van ‘23. Daarna 
bepalen of het werkt.

Verschillende typen ontmoetingen
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In ontwikkeling: betrekken journalisten (bijv. techbriefings) en informeren politieke bestuurders en beslissers (bijv. via Binnenhof Academy)
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› 1.022 abonnees op de 
nieuwsbrief

› 514 deelnemers op de 
communityhub edi.pleio.nl

› 420 organisaties in het 
netwerk

EDI-community in cijfers
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Werken aan Europese Digitale Identiteit, de Europese ID Wallet en het EDI-

stelsel in Nederland doen we samen met veel betrokken partijen*. 

Het gaat daarbij om:

› beoogde eindgebruikers (burgers en ondernemers)

› partijen die gegevens moeten kunnen leveren

› partijen die gegevens moeten kunnen vertrouwen

› toezichthouder(s) en conformiteit beoordelende organisaties

› partijen die vanuit technisch, juridisch of governance-optiek een rol 

hebben in de totstandkoming van de Europese ID Wallet en/of het stelsel

› experts vanuit wetenschap of onderwijs

* Een nadere uitwerking van het stakeholderoverzicht EDI is in ontwikkeling.

4.7 Stakeholders EDI-ecosysteem

1810 februari 2023 | EDI Programmaplan



Type stakeholders in ons netwerk
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› 26 januari – 20u – EDI heartbeat
(online)

› 27 januari - 09:30u - EDI Meet-up 
(hybride) met onder andere een deep-
dive op de UX van de NL Wallet

› 10 óf 17  februari - 09:30u - EDI 
Meet-up (online, niet hybride) -
Uitwijkdatum deep-dive ARF,

› 16 februari - 20u - EDI heartbeat
(online)

› 10 maart - 09:30u - EDI Meet-up 
(online, niet hybride) onderwerp ntb

› 16 maart - 20u - EDI heartbeat
(online)

› 24 maart - 09:30u - EDI Meet-up 
(hybride) onderwerp ntb

Komende periode
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Wat?
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Aanleiding

2210 januari 2023 | Demo en deepdive Publieke Voorbeeldwallet



› Toetsen in hoeverre kaders die in de EU worden gesteld haalbaar zijn.

› De lat hoger leggen op het gebied van privacy, veiligheid, gemak en inclusie.

› Leren wat deze ontwikkeling betekent voor burgers, bedrijven, medeoverheden en publieke 

dienstverleners.

› Zorgen dat burgers die moeilijker meekomen zo goed mogelijk geholpen worden.

› Een proeftuin bieden voor diverse toepassingen.

› Lessen die we leren met het publiek delen en terugbrengen naar Europa.

Waarom een publieke voorbeeldwallet?

2310 januari 2023 | Demo en deepdive Publieke Voorbeeldwallet



› 2022-Q4 voorbereiden realisatie en inbeheername:

– Ontwikkelen gebruikersinterface (zie demo) met voorbeeldscenario’s

– Ontwerpen Architectuur

– Onderhandelingen technische kaders EU

› 2023-Q1 voorbereiden en start realisatie: 

– Doorontwikkelen UX, incl. gebruikersonderzoek en gesprek met community

– Afronden initieel architectuurontwerp en bespreken met community (ARFv1 medio jan)

– Selecteren van toepassingen

– Start realisatie NL Wallet: 1 maart

› 2023-Q4:

– Eén of meer pilots met echte gegevens.

Waar staan we nu?

2410 januari 2023 | Demo en deepdive Publieke Voorbeeldwallet
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Werken aan 
de NL Wallet



Overige activiteiten

2610 februari 2023 | EDI Programmaplan
Burger X

Publieke registers

Private registers

Basis Registratie Personen

Mijn Wallet

Ik bepaal wie wat ziet 
en zie wie wat 

waarom opslaat en 
wat ze ermee doen!

Verifiërende partij / Dienstverlener

Inloggen

Ondertekenen

Rijvaardigheid

Identiteitsgegevens

Autorisaties

Attributen



EDI Ecosysteem 



LONGLIST (ALFABETISCH)

› Introductie bij gebruikers

› LSPs (in samenwerking met 
Bureau LSP)

› Stelselinrichting

› Techniek van de NL Wallet

› Use-cases (kansen voor 
toepassing wallet)

› Vragen rondom wetgeving en 
juridische aansprakelijkheid

OPROEP

› Vul inventarisatie van 
initiatieven in op 
edi.pleio.nl

› ‘adopteer’ een onderwerp 
en help mee met de 
organisatie van volgende 
meet-ups

Te bespreken onderwerpen komende meet-ups
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VRAGEN?
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