
Vraagstelling 

Zoals we het nu zien, zouden we de vraagstelling voor jullie als volgt formuleren: 

1. Beschrijf / definieer het begrip “digitale identiteit”. 

In het rapport van het World Economic Forum, A Blueprint for Digital Identity wordt gesproken 

over een shift van fysieke identiteit naar digitale identiteit. Daarbij wordt uitgesproken dat de 

digitale identiteit het mogelijk maakt transacties in een digitale wereld te doen en geeft 

verbeterde functionaliteiten voor haar gebruikers. (p 35 van de blauwdruk.) 

De NIST maakt dit iets concreter door in hun guidelines te stellen dat digital identity is the unique 

representation of a subject engaged in an online transaction. Het gaat dan met name om de 

representatie van een fysieke identiteit! 

De world bank bouwt voort op het 3DID model in Technical Standards for Digital Identity 

Systems for Digital Identity en maakt er een 4DID model van. Daarin is hun definitie voor digitale 

identiteit dat het een set van elektronisch afgeleide en opgeslagen attributen en 

verificatiegegevens is die een mens uniek identificeert. Rand voorwaardelijk is SSI, zelf soevereine 

identiteit. Een zelf-soevereine identiteit stelt mensen in de gelegenheid om zelf verantwoordelijk 

te zijn, voor alle aspecten die te maken hebben met de eigen identiteit, net zoals in de fysieke 

wereld. 

2. Leg daarbij het verschil c.q. de overeenkomst uit tussen de identiteit van een mens van vlees en 

bloed en de elektronische identiteit die daaraan wordt gekoppeld door RvIG. 

NB. Daarmee krijgen we antwoord op de vraag “Wat is jouw elektronische identiteit?” 

Dat zit hem in de afleiding van menselijke attributen en gedragingen waardoor er een 

elektronische identiteit ontstaat. Vanuit RvIG krijgt een mens in zijn rol als Nederlands 

staatsburger of buitenlander een digitale identiteit. Daarbij zijn de BRP (incl. RNI) gegevens 

afgeleide attributen van zijn fysieke verschijningsvorm en het BSN de digitale identiteit waarmee 

hij/zij een afgeleide identiteitsverklaring kan krijgen (bijvoorbeeld reisdocument of uittreksel uit 

het bevolkingsregister). 

 

3. Welke personen krijgen een elektronische identiteit van de RvIG? En welke niet? 

Dat zijn in de BRP ingeschrevene personen (en krijgen daarmee een BSN) oftewel alle 

Nederlanders en ook niet ingeschrevene (als in buitenlanders) kunnen zich inschrijven in de RNI en 

krijgen daarmee ook een identiteit. 

 

4. Hoe beheert RvIG al deze elektronische identiteiten (qua proces) en welke kwaliteitsnormen 

worden daarbij gehanteerd? 

NB. Daarmee krijgen we antwoord op de vraag “Hoe wordt de governance op identiteiten 

geregeld: wie bepaalt / stelt vast? Wie is er in de lead?” 

De burger is in de lead. Hij wordt hierin gefaciliteerd door de gemeenten, Min. BZK en RvIG. 

Toetsing op de correctheid en juistheid gebeurd door de dienstaanbieders, afnemers en 

controlerende instanties waaronder de politie. 

Kwaliteitsnormen zijn zowel op inhoudelijke attributen (getoetst via ENSIA en kwaliteitsmonitor) 

maar ook op proces (LEAN en ISO25001-Quint2). 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Blueprint_for_Digital_Identity.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-3.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/579151515518705630/ID4D-Technical-Standards-for-Digital-Identity.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/579151515518705630/ID4D-Technical-Standards-for-Digital-Identity.pdf


5. Zoek een bij al deze begrippen en beschrijvingen een best-passend functioneel plaatje (liefst 

technologie onafhankelijk). 

 

6. Geef aan op welke wijze zo’n digitale identiteit kan worden geverifieerd via authenticatiemiddelen: 

qua proces en qua techniek. 

NB. Daarmee krijgen we antwoord op de vraag “Hoe weet de dienstaanbieder wie je bent?” 

 

De 4 onderstaande rollen moeten steeds worden ingevuld waarbij er een keuze tussen een 

van de vijf archetypes cq implementaties gemaakt moet worden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Geef voorbeelden van bestaande authenticatiemiddelen waarmee de digitale identiteiten van de 

BRP worden geverifieerd. 

PKIO certificaten, WID documenten of DigiD. 

 

8. Welke impact heeft de eIDAS op de uitgifte van de elektronische identiteiten door RvIG? 

De digitale identiteiten komen weer dichter bij de burger zelf te liggen doordat een 

digitale (pseudonieme) identiteit op een authenticatiemiddel wordt gezet. En theoretisch 

zou het zo moeten zijn dat een Europese burger een Nederlands middel kan aanvragen en 

gebruiken. Daarnaast krijgen we in onze identiteitssystemen niet alleen Nederlandse 

staatsburgers en buitenlandse burgers met een zakelijk belang bij Nederland nu juist ALLE 

Europese burgers in ons identiteitssysteem. 

 

9. In hoeverre maken de overheidsorganisaties gebruik van de elektronische identiteiten die RvIG 

toekent aan de Nederlandse burgers?  

NB. Het is wettelijk verplicht de gegevens van de BRP te hergebruiken, maar gebeurt dat ook altijd? 

Zo nee, dan ontstaan toch risico’s bij die e-identiteiten? 

 



Ook al worden er steeds meer aansluitingen (inclusief terugmeldingen) gedaan op de RvIG 

systemen, toch worden er nog steeds tig afslagen van de BRP/BSN gemaakt voor eigen 

doeleinden en eigen processen. Daarmee zijn er alleen binnen overheidsland al meer dan 

150 identiteitssystemen en kan de overheid NOOIT de algehele en unieke digitale 

identiteitspositie van de mens garanderen. 

 

10. Hoe kijkt RvIG aan tegen private partijen die elektronische identiteiten toekennen aan 

Nederlandse burgers? 

Hanteren die dezelfde processen en kwaliteitsnormen als RvIG? En zo niet, welke risico ontstaat 

dan? 

 

Om de positie van de mens te versterken is RvIG van mening dat er binnen de overheid 

één identiteit autoriteit moet zijn. Daarnaast moet de randvoorwaarde SSI worden 

uitgedragen zodat het uitgangspunt “zet de mens centraal” nu zowel in functie, 

rechtspositie als ook beleid, uitvoering en toetsing echt gestalte wordt gegeven. 

 

 

  

Maak a.u.b. zo veel mogelijk gebruik van reeds bestaande beschrijvingen en verwijs daar naar 

(linkjes e.d.). 

Het wiel hoeft immers niet opnieuw uitgevonden te worden voor deze wereldwijde vraagstukken. 

😊 

  

Met het resultaat dat jullie gaan opleveren hopen we goed te kunnen communiceren met anderen, 

buiten deze werkgroep (dus ook met niet-architecten) en beogen we meer eenduidige definities 

van begrippen te kunnen hanteren. 

  

Trekker aanwijzen 

Wellicht is het handig als 1 iemand van jullie als trekker en aanspreekpunt wil optreden. 

Iemand die initiatief neemt en betrokkenen bij elkaar brengt, het resultaat coördineert en de 

kwaliteit ervan borgt. 

Wie van jullie zou dat willen doen? 

  

Planning 

Het zou mooi zijn als een 1e concept resultaat van de vragen 1 t/m 5 al de komende bijeenkomst 

op 20 februari kan worden gepresenteerd. 



De andere werkgroepen kunnen dan daarmee rekening houden en mogelijk hun scope beter 

afbakenen. 

Het eind-resultaat (vragen 1 t/m 10) zouden we graag op 29 mei 2018 beschikbaar hebben voor 

bespreking in de Gebruikersraad NORA. 

  

Is dat haalbaar voor jullie? 

  

  

Met hartelijke groet, 

Eric 
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