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Agenda Digitale Overheid (NL Digibeter)
1.

zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale wereld

2.

werken aan vernieuwing

3.

geven van regie over je eigen gegevens

4.

zorgen voor veilig en verstandig datagebruik

5.

ontwikkelen van een veilige digitale identiteit

Initiatiefnota online identiteit en regie op
persoonsgegevens (Middendorp en Verhoeven)
iedere Nederlander online een identiteit en deze heeft zelf meer regie over zijn of haar
persoonsgegevens
◦
◦
◦
◦

Het digitaal publiek domein toegankelijk met één online identiteit;
Iedere Nederlander een digitaal contactadres dat de overheid kent;
Persoonsgegevens zijn veilig en zoveel mogelijk onder controle van mensen zelf;
«Eenbron» voor geselecteerde persoonsgegevens die het meeste gebruikt worden (zoals naam, leeftijd,
huwelijkse staat, woonadres);
◦ Geselecteerde persoonsgegevens worden opgeslagen in een persoonlijke «digitale kluis». Dit wordt
onderdeel van de basisregistratie personen
◦ Online identiteit wettelijk verankeren

Beleidsbrief Regie op gegevens
Invulling aan NL DIGIbeter (Agenda Digitale Overheid) geschetste voornemens:
◦ vergroten van de regie op persoonsgegevens ter bevordering van de privacy en creëren van
de mogelijkheid om deze zelf te delen met organisaties buiten de overheid;
◦ doorontwikkelen van MijnOverheid tot een plek waar burgers hun persoonlijke gegevens
kunnen inzien, via welke zij een onjuist gegeven kunnen laten herstellen, en waar zij regie
kunnen voeren over hun gegevens;
◦ verbeteren van de gegevenshuishouding van de overheid, in het bijzonder de
basisregistraties (voorzover voor deze beleidsbrief relevant);
◦ sneller herstellen van de gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven.

tevens invulling aan de motie Koerhuis/Den Boer over een online-identiteit voor
iedere Nederlander

Regie op persoonlijke gegevens
Regie: de handelingsopties die de burger heeft als het gaat om de gegevens die
overheidsorganisaties en nader te bepalen andere organisaties in het BSN-domein
(w.o. zorgverleners) over hem vastleggen
drie vormen van regie
◦ delen van gegevens: de eigen gegevens zelf, digitaal kunnen delen met dienstverleners
buiten de overheid;
◦ eenmalige verstrekking: kunnen weigeren om gegevens te verstrekken die binnen de
overheid al beschikbaar zijn;
◦ inzage en correctie: de eigen gegevens kunnen inzien en controleren, kunnen inzien welke
gegevens worden en zijn uitgewisseld, en de gegevens kunnen (laten) corrigeren.

Opname in Wet Digitale Overheid (WDO)
Ervaringen o.b.v. Payment Services Directive (PSD2) ivm achterliggende doelen om
persoonlijke gegevens te kunnen delen met derden

Antwoord op initiatiefnota
voortbouwend op reeds bestaande e-overheidbouwstenen
Geen grote ingrepen in:
◦ de wetgeving
◦ de informatie-infrastructuur
◦ de verantwoordelijkheidsverdeling

inrichting digitale kluis is niet nodig, ook niet wenselijk (geen realistische optie).

Regie op gegevens actiepunten
MijnOverheid doorontwikkelen tot hét persoonlijke domein (cockpit, dashboard) van de burger, met
zijn BSN als basis.
◦ portaal www.digid.nl integreren in MijnOverheid en nieuwe functionaliteiten toevoegen (voor
attenderingen, contactgegevens en machtiging)

De burger kan dan:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

zijn eigen persoonlijke gegevens inzien, corrigeren en digitaal delen
berichten van de overheid ontvangen
abonneren op attenderingen
contactgegevens beheren, w.o. zijn e-mailadres
zijn identiteitsmiddelen (w.o. DigiD en eID) beheren
machtigingen verstrekken en verstrekte en ontvangen machtigingen inzien, wijzigen en intrekken

delen van gegevens op initiatief van de burger
◦ Echter: betreft dus niet gegevensverstrekkingen van een bestuursorgaan aan een ander bestuursorgaan obv
een bestaande wettelijke taak of verplichting

Huidige situatie
bij het contact van mensen met de overheid
en bij het vaststellen van iemands identiteit
heeft centrale rol
◦ fysiek identiteitsbewijs,
◦ BSN
◦ DigiD

persoonsgegevens van mensen zijn nu
verspreid bij diverse overheidsdiensten
opgeslagen
Fysieke overheidsbalie nodig tbv
gewaarmerkte verklaringen

Beleid regie op gegevens
Met beleid Regie op gegevens worden burgers
in staat gesteld hun eigen gegevens zelf,
digitaal te delen met private dienstverleners
De burger wordt geen eigenaar van de
gegevens (geen volledige zeggenschap)
Niet de organisatie van de overheid leidend
mbt delen van gegevens
Thuis gewaarmerkte verklaring digitaal regelen

Belang voor IAM
Wat doen we al en wat kunnen we beantwoorden
Regie op gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale plek voor basisgegevens (in mijnOverheid)
Iedereen moet kunnen meedoen
Eenmalige verstrekking van basisgegevens
Kunnen weigeren gegevens te verstrekken indien deze al binnen
overheid beschikbaar zijn
Eigen gegevens kunnen inzien
Gegevens kunnen (laten) corrigeren
Regie op gevoeligere gegevens hogere eisen
Intermediairs fungeren als schakel tussen burger en
dienstverlener
Dataminimalisatie toepassen (bijv. meerderjarig ipv
geboortedatum)
Iemand machtigen om namens burger regie te voeren
Beheren van identiteitsmiddelen door burger zelf
Delen van eigen gegevens met organisaties buiten de overheid

IAM
• bepaalde kenmerken in een
registratie opnemen tbv
digitale identiteit
• Machtigen wordt gezien als
onderdeel van
Bevoegdhedenbeheer
• Alle ingezetenen die legaal
verblijven in Nederland, en
niet-ingezetenene die zijn
ingeschreven in de BRP, krijgen
een (digitale) identiteit
toegekend, in de vorm van een
BSN, met daaraan gerelateerde
attributen

Belang voor IAM
Wat is nieuw
Regie op gegevens
• Gevolgen van een fout snel
kunnen herstellen
• Kunnen inzien welke gegevens
worden en zijn uitgewisseld
• Leefwereld en behoeften burger
centraal

IAM
Control & compliancy?
…

