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eID: moeten we dat nu wel doen?

Eelco van Mens
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• Eelco van Mens

• Enterprise Architect

• Delta Lloyd

• Architectuur en Innovatie

Bijvoorbeeld…..



Wat kunt u verwachten?

• Delta Lloyd?

• eID, Idensys?

• Identificatie en authenticatie?

• Visie Delta Lloyd: digitaal en omnichannel!

• eID pilots!
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Delta Lloyd

Levensverzekering

Delta Lloyd

Schadeverzekering

ABN AMRO

verzekeringen

(joint venture)

Delta Lloyd

Life België

Delta Lloyd NV

Delta Lloyd

Asset Management

Delta Lloyd

Bank

verzekeringen
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TOEKOMST VERZEKERD

Delta Lloyd is al sinds 1807 een vertrouwde partner voor verzekeren, pensioenen, beleggen en 

bankieren. Ons doel is financiële zekerheid te bieden, nu en in de toekomst.

Wij leveren duidelijke, betrouwbare en hedendaagse producten en diensten waarmee wij

tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten.

Leven (66%)

Schade (20%)

Bank (9%)

Asset Mgt (5%)



Idee achter eID
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Roadmap IAM, inzetten vingerafdrukscan smartphones

Idensys

Kies hier uw inlogmiddel…

(lijkt op iDeal)

Idensys
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Security
level

0

Verhoogd

risico

Hoog

risico

Basis

Publiek

2

3

4
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STORK
level
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STORK Levels:

EU harmonisering van identity & 

authenticatie levels t.b.v. digitale 

dienstverlening.
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Authenticatie
level

Identificatie
level

STORK Level Omschrijving

0 Geen eisen N.v.t.

1 Geen of minimale zekerheid 

t.a.v. de identiteit van de 

gebruiker.

Bij het registratieproces worden identificerende kenmerken zonder nadere verificatie 

overgenomen.

‘1-factor authenticatie’ volstaat (zoal username/password).

2 Enige zekerheid t.a.v. de 

identiteit van de gebruiker

Nadere verificatie van identiteit is nodig, bijv. door verstrekken van (kopie) geldig 

identiteitsbewijs. Fysieke verschijning is niet nodig. Enige verificatie van de gegevens 

tegen externe bron nodig.

‘1-factor authenticatie’ volstaat. 

3 Meer strikte methode voor 

verificatie van geclaimde 

identiteit

Vereist een betere methode voor vaststellen identiteit gebruiker. 

Met daarnaast ‘2 factor authenticatie’. Voorbeelden: ‘soft’ certificaten of ‘one-time-

password’-tokens.

De Identity Provider is een geaccrediteerde partij.

4 Meer strikte methode voor 

verificatie van identiteit

Tenminste eenmaal fysiek verschijnen van de gebruiker ter verificatie. Authenticatie 

middels certificaten

Stork
level

= +



Authenticatie
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PASSWORD



Delta Lloyd: Digital - Omnichannel
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User account
(Digitale identiteit)

Authenticatie
Middel(en)



Digitaal klant worden?
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Online profiel

Naam……………………………………..

Adres/Woonplaats…………………

Geboortedatum…………………..…Geslacht

….……………………………..

Mobiel……………………………………

Email………………………………………



Online profiel

Naam: Eelco van Mens

Adres: Handelsweg 2

Zeist

Geboortedatum: 1 april 1988

Geslacht: Man

Mobiel: 0612345678

Email: Eelco@mail.nl
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Verificatie Verificatie Verificatie Verificatie 

identiteit!identiteit!identiteit!identiteit!
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Maar als dit kan?

Identity

& Access

Management

WELKOM!

1

2

3

4



En dit….
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Risc based authentication analysis



Laatste nieuws….
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Delta Lloyd en Idensys: natuurlijk! ?
• DigID maar dan beter

• DigID immers alleen BSN publieke domein

• En we willen single sign on (!), 1 merk op alle achterliggende bedrijfsdomeinen (zowel 
pensioenen, als zorg als schade, als bank, etc).

• Toegangsbeheer is geen ‘core business’

• Gebruikersgemak staat voorop.

• Elk obstakel dat de klant tegenhoudt, moet weg

• Klant bepaalt!

• Alleen…
• Kosten?

• Hoeveel geef je uit handen?
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