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Datum 

27 september 2022 

 

Onderwerp 

VNG inbreng CD Basisregistraties en digitale identiteit 28 september 

 

 

Geachte woordvoerders Binnenlandse zaken en digitale zaken, 

 

Op 28 september debatteert u met de staatssecretaris van digitale zaken over de Basisregistratie 

Personen en E-id. Beide onderwerpen spelen een rol in het hart van de gemeentelijke 

dienstverlening. Daarom vindt de VNG het erg belangrijk u de onderstaande achtergrondinformatie 

mee te geven, vlak voor het debat.  

 

1. Feiten en fabels online identiteit 

2. Toekomst BRP 

3. Europese ontwikkelingen 

 

Feiten en fabels online identiteit 

Gemeenten wensen moderne, toekomstbestendige en veilige digitale dienstverlening. Daarvoor is 

een unieke digitale identiteit randvoorwaardelijk. Een digitale identiteit met de status en het 

vertrouwen van een wettelijk identificatiemiddel (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). 

 

Op het gebied van de digitale identiteit wordt er veel geëxperimenteerd en zijn verscheidene 

onderzoeken gepubliceerd. De resultaten van de experimenten zijn inbreng voor landelijke 

besluitvorming over de digitale identiteit. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen de 

toepassingen: digitaal identificatiemiddel, authenticatiemiddel en het delen van je eigen 

persoonsgegevens.  

 

We merken dat er door die verschillende toepassingen steeds meer verwarring ontstaat over wat 

de  digitale identiteit inhoudt. Wat ons betreft is het daarbij van belang het verschil tussen de 

bronidentiteit en de afgeleide identiteit te blijven duiden. Net als dat de paspoorten en 

identiteitskaarten worden uitgegeven door de overheid, zal ook de digitale (bron)identiteit worden 

uitgegeven door de overheid. Deze zal idealiter overigens ook in internationaal verband in te zetten 

zijn. De bronidentiteit kan in principe de drie genoemde toepassingen van de digitale identiteit 

realiseren, maar ook een afgeleide identiteit activeren. Een afgeleide identiteit is een private of 

publieke dienst, die op basis van betrouwbare identiteitsgegevens toepassingen wil aanbieden. Een 

van die diensten kan de in Europees verband vaak genoemde “wallet” zijn.  
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Grafische weergave werking Wallet 

 

  

Welke keuze moet volgens ons nu gemaakt worden? 

De eerste tranche van de WDO voorziet nog niet in de komst van een online identiteit. Wel mikt het 

op een herbouw van het stelsel toegang waarin alle authenticatiediensten op één manier worden 

ontsloten. Vooraleer we met de tweede tranche van de WDO daar online identificatie aan 

toevoegen, pleit VNG er voor om met grote aandacht de implementatie van de eerste tranche te 

volbrengen. Gemeenten en andere dienstverleners weten nog altijd niet hoe zij kunnen aansluiten 

op het stelsel toegang, met andere woorden: hoe zij kunnen voldoen aan de Wet DO. We roepen 

Binnenlandse Zaken op hierover duidelijkheid te bieden.  

 

Wat is de rol van gemeenten daarbij? 

De gemeente speelt in het gebruik van de digitale identiteit een belangrijke rol als dienstverlener. 

Immers, de gemeente moet haar diensten hierop inrichten. En omdat de gemeente zich steeds 

meer ontwikkelt als het eerste loket van de overheid, worden dat ook steeds meer diensten. 

Daarnaast is de gemeente ook, vanuit de huidige taak, een gerede kandidaat om als aanvrager en 

uitgever van de digitale identiteit te functioneren. Hoewel gemeenten wettelijk gezien (paspoortwet) 

niet gehouden zijn aan deze verbreding van haar takenpakket, is de rol als uitgever onderdeel van 

de experimenten op het niveau van bronidentiteit. 

 

Toekomst BRP 

De BRP en overige basisregistraties zijn continu aan verandering onderhevig. Kleine of grotere 

wijzigingen en nieuwe wetgeving volgen elkaar snel op, bijvoorbeeld de verankering van de 

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Tegelijkertijd wordt er toegewerkt naar een geheel nieuwe BRP.  

Gemeenten hebben grote behoefte aan een nieuwe BRP en hebben zich gecommitteerd aan de 

Ontwikkelagenda Toekomst BRP. 

 

Wat gemeenten betreft moet het nieuwe BRP-stelsel: 

• in 2026 zijn gerealiseerd; 

• werken met het centraal opslaan en verwerken van gegevens volgens het Haal Centraal 

principe; 

• regie op gegevens ondersteunen, vanuit het perspectief van inwoners; 

• mogelijkheden bieden voor dataminimalisatie bij het doorgeven van gegevens; 

• ruimte bieden voor mogelijke toekomstige aanpassingen, denk aan: een tweede adres, 

aanschrijfnamen en gender-registratie, duo-ouderschap. 
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Wij vragen om een structurele aanpak om de Ontwikkelagenda Toekomst BRP tot realiteit te 

brengen, met regie van BZK en voldoende financiering voor de gemeentelijke inzet en 

aanpassingen. 

 

Verordening Europese Digitale identiteit: gevolgen voor gemeenten 

In het jaar 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de verordening Europese 

Digitale Identiteit. Het voorstel ziet daarbij toe op onder meer de volgende onderdelen: voorwaarden 

voor wederzijdse erkenning van elektronische identificatiemiddelen in de EU, elektronische 

vertrouwensdiensten, mogelijkheid tot elektronische attestatie van attributen (bijv. verifiëren of 

iemand een bepaald diploma heeft behaald) en de introductie van een European Digital Identity 

Wallet. 

 

Hoewel op Europees niveau onderhandelingen dienen plaats te vinden over dit voorstel, 

verwachten wij nu al een aantal gevolgen voor gemeenten:  

 

Gemeenten moeten kunnen aansluiten en gebruikmaken van de wallet, de uitwisseling van 

attributen uit authentieke bronnen en vertrouwensdiensten. Het voorstel leidt naar verwachting tot 

meer inspanning en lasten voor het beheer van en toezicht op eID-stelsel en -middelen. Reden 

hiervoor is dat de oplossingen (zoals wallets) meer functionaliteiten en gegevens bevatten, evenals 

meer gebruikers en aanbieders. De voorlopige inschatting is dat gemeenten aanzienlijke 

aanpassingen moeten doen in hun digitale infrastructuur en processen om de wallet en nieuwe 

vertrouwensdiensten te ontsluiten en te incorporeren in hun dienstverlening. Lidstaten moeten voor 

30-06-2024 een wallet gereed hebben, wat voor gemeenten mogelijk betekent dat zij voor deze 

termijn de aanpassingen moeten hebben gerealiseerd. 

 

In de interactie met inwoners en ondernemers moeten gemeenten - binnen de kaders van veilig en 

betrouwbaar identificeren - de afweging maken tussen veiligheid en betrouwbaarheid enerzijds en 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid anderzijds. Deze afweging is nodig om ervoor te zorgen 

dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken van de wallets, ook wanneer 

zij een beperking hebben of minder digitaal vaardig zijn. Overigens zullen ook de offline 

mogelijkheden tot interactie blijven gelden. 

 

Digitale diensten moeten op het juiste betrouwbaarheidsniveau worden beveiligd voor het 

betrouwbaar identificeren en authentiseren. Een grote inspanning wordt verwacht omdat voor alle 

digitale diensten deze inschaling moet worden gemaakt en worden beheerd. Tevens dienen 

gemeenten verantwoording af te leggen over de veilige en betrouwbare inzet van wallets. 

 

Impact en samenhang Europese digitale wetgevig 

Tot slot, de impact van dit voorstel op gemeenten hangt nauw samen met de impact van andere 

Europese wetten en wetsvoorstellen op gebied van digitalisering. Het is van belang dat deze wetten 

en wetsvoorstellen in samenhang worden bezien, met het oog op de implementatie in Nederland. 

Vanuit VNG wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de impact en samenhang van een 

aantal Europese digitale wet(voorstellen) op lokaal niveau. Wanneer gereed, delen wij dit 

verkennend onderzoek graag met u. 

 


