
Door gemeenten worden een groot aantal digitale (publieks) diensten geboden, met name 
via de website. Deze diensten lopen uiteen van het verstrekken van informatie tot de 
aanvraag en afgifte van complexe vergunningen.  
Wanneer in het kader van de publieksdienst interactie plaatsvindt is géén authenticatie 
nodig wanneer alle volgende kenmerken van toepassing zijn op de dienst: 

• Geen verwerking persoonsgegevens (klasse 0)  

• Geen BSN  

• Geen rechtsgevolg  

• Geen wijzigingen in basisregistratie  

• Economisch belang nihil  

• Publiek belang niet van toepassing  
 
In alle andere gevallen is authenticatie noodzakelijk. In de praktijk is er een grijs gebied. 
Door gemeenten worden ook diensten geboden waarbij de burger zich niet hoeft te 
authenticeren maar wel persoonsgegevens worden verwerkt. Een tweetal voorbeelden van 
dergelijke diensten: 
 

• Een dienst waarbij de burger zich via een e-mailadres kan ‘registreren’ en via dat e-
mailadres toegang kan krijgen tot een persoonlijke omgeving. Binnen de dienst blijft 
de burger anoniem, de gemeente kent alleen het e-mailadres van de burger. De 
identiteit die bij dat e-mailadres hoort is niet bekend bij de gemeente. Een voorbeeld 
van een dergelijke dienst is https://stemvanwest.amsterdam.nl/  
 

• Een dienst waarbij de burger een melding openbare ruimte kan doen zonder zich aan 
te melden via een authenticatiemiddel. In de dienst krijgt de burger de mogelijkheid 
om een naam en e-mailadres op te geven om van de afhandeling van de melding op 
de hoogte gehouden te worden. Een voorbeeld van een dergelijke dienst is 
https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/  
 

Wat uit de huidige documenten (eIDAS verordening, AVG, handreiking 
betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening) niet duidelijk wordt is of 
gemeenten met de ingang van eIDAS nog publieksdiensten mogen aanbieden met een 
laagdrempelige authenticatie bijvoorbeeld op basis van e-mail. Iets laagdrempeligs - zorgen 
dat de persoon die vandaag is ingelogd, dat morgen weer kan doen, een soort continuïteit 
gevend aan een identiteit die verder anoniem is. Denk aan een forum, eerste fasen van 
participatie - het doen van een Melding Openbare ruimte, etc.  
 
Gezien het feit dat deze publieksdiensten een e-mailadres en de naam van de persoon 
(beide persoonsgegevens) opvragen zou je kunnen stellen dat deze diensten daardoor 
minimaal een betrouwbaarheidsniveau ‘laag’ moeten krijgen. Toegang tot deze diensten 
mag dan slechts via een DigiD Laag middel, en in de toekomst na het afschaffen van het lage 
DigiD niveau zelfs via een DigiD Substantieel middel, geboden worden. De informatie die de 
diensten verwerken zijn echter allemaal gegevens die door de burger zelf worden ingevoerd 
en door de gemeente niet aan een bestaande identiteit vanuit de BRP worden gekoppeld.  
 
De vraag van gemeenten is of de beschreven diensten onder de eIDAS - verordening op de 
beschreven manier nog zijn geoorloofd, of niet? 
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