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Nieuwjaarsspeech 2017

▪ ‘Digitalisering is als de Noordzee: je kunt er niet tegen zijn, je kunt er van genieten, maar als we 
niet weerbaar zijn dan gebeuren er ongelukken’

▪ H. Bruls, Burgemeester van Nijmegen



▪ Hoe kan de gemeente hier handen en voeten aangeven

▪ Maand van de Slimme stad

▪ Nadruk op privacy en ethiek

2017: verkenning



▪ Samen met ‘de Stad’

▪ Begin 2019: manifest ondertekenen

2018: Wij zijn open en weerbaar Nijmegen



▪ Drie elementen:

▪ Identificatie en authenticatie in alle situaties (website, telefoon, fysiek contact etc.)

▪ Ondertekening van documenten

▪ Inwoner is eigenaar van zijn eigen data

▪ Vervolg in digitaal identiteitslab

Position paper VNG



▪ Programma ‘regie op gegevens’

▪ Werken aan een uniforme set van eisen

Regeerakkoord 



▪ 10 jaar onderzoek naar ‘de digitale identiteit’ door Radboud Universiteit 

▪ Verankerd in een stichting

▪ December 2017: lancering IRMA (I Reveal My Attributes) 

▪ Winnaar: 

▪ Privacy award 2018, stichting Privacy First

▪ Brouwer prijs 2018, De Koninklijk Hollands Maatschappij der Wetenschappen

Stichting Privacy by Design



▪ Strategisch Partner

▪ Open en Weerbaar verankeren

▪ Verstrekken gegevens uit de BRP

▪ Voor heel Nederland

IRMA en gemeente Nijmegen
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BRP verstrekkingen?

▪ Artikel 2.55 lid 2 Wet basisregistratie personen

▪ Memorie van toelichting (pagina 44)



▪ Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming

▪ Dataportabiliteit

▪ Kortom:

▪ We moeten gegevens uit de BRP aan een ingezetene 
verstrekken op diens verzoek

▪ Op een manier waarop we het de ingezetene zo 
makkelijk mogelijk maken

▪ En dat kan via IRMA

BRP verstrekkingen?



▪ Open source beschikbaar voor iedereen

▪ Verstrekking zonder tussenkomst derde partij

▪ Voldoet volledig aan Privacy by Design eisen

▪ Flexibel voor ‘uitgever’, ‘gebruiker’, en ‘vrager’

Verschil IRMA en overige ‘systemen’
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▪ Terugbelnotitie 

▪ Zeker weten wie je aan de telefoon hebt

▪ Berichten zijn niet te manipuleren

▪ Open source

IRMA toepassen?





Vragen?


