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WAT VORMT UW IDENTITEIT OVER 5 JAAR?

TRENDS EN EXPERIMENTEN ROND DIGITALE IDENTITEIT



stellingen



Wie ben ik?



Wie ben ik?



Digitale Identiteit

Vraag 1:

Hoe omschrijft u uw identiteit?





De koosnaam 
die mijn vrouw 

me geeft

nationale / regionale 
trots

Wie ben ik? Mijn identiteit?

sportclub

religie
familieband

sociale status

Hobby’s

nationaliteit

BSN

leeftijd

jaarlijks 
inkomen

politieke voorkeur

geslacht

werkverleden
genoten opleidingen

ACTIEF

PASSIEF



Wat heeft de overheid hiermee te maken?



Wat heeft de overheid hiermee te maken?

Bevolkingsadministratie van kerk naar 
staat

9 juli 1810 NL=FR

Na 1825 – Willem I: 
“u moet een achternaam!”



Stelling 1:

“De overheid doet alleen maar iets met onze 
identiteit ten behoeve van haar eigen 

bedrijfsvoering”



Wat heeft de overheid hiermee te maken?

overheid

We hebben een 
leger nodig

We moeten 
inkomstenbelasting

en innen

We moeten 
grondbelastingbelastingen 

innen

We willen weten 
tot welke groep u 

behoort

- Geslacht
- Leeftijd
- Woonplaats / adres

- Religie
- Etniciteit

- Eigenaarschap grond
- Overige kadastrale info

- Registratie verdiend 
inkomen (BRI sinds 2009)



Wat heeft de overheid hiermee te maken?



Wat heeft de overheid hiermee te maken?

11
basisregistraties



Wat heeft de overheid hiermee te maken?

Burger

1. Wie bent u?
(in mijn databases)

2. Ik ben zus en zo



Chef sache: een balans vindenWat heeft de overheid hiermee te maken?

Personal data



Nieuwe vragen... 



Mijn 
digitale 

schaduw

Service

authenticatie

De echte wereld

Afstemming?

Digitale wereld

Databases



Mijn 
digitale 

schaduw

Service

authenticatie

De echte wereld

Afstemming?

Digitale wereld

Databases

Ik bepaal zelf wel 
wie mijn identiteit 

krijgt!

Ik wil die 
gegevens uit 
jullie registers 

gebruiken!



Stelling 2:

“De overheid zal steeds meer een terugtredende rol 
innemen waar het gaat om digitale identiteiten in 

onze maatschappij”



Chef sache: een balans vindenUitdagingen komen samen

Personal data



Ik wil drank kopen

>18

? Mijn Data:
1. Naam
2. Geboortedatum
3. Geboorteplaats 
4. Nationaliteit
5. BSN



Ik wil een sociale huurwoning

Sociale huurwoning

Verdient u minder 
dan X?



Ik wil een sociale huurwoning

Sociale huurwoning

Verdient u minder 
dan X?

Printscreen



Ik wil een sociale huurwoning

Ik wil een sociale 
huurwoning

Verdient u minder 
dan X?

Geef me mijn 
inkomensgegevens

Ziejewel, de 
Belastingdienst 

zegt het



Self Sovereign Identity?



Self Sovereign Identity?

Ik bepaal wie 
wat ziet en zie 

wie wat waarom 
opslaat en wat 
ze ermee doen!





Onze toekomstige digitale identiteit?

Self sovereign?

Wie bepaalt de 
werkelijkheid?

De rol van de 
overheid?

Rol van de 
burger?

Publieke
waarden?

Democratische
waarden?

Publieke of 
private 

infrastructuur? 

Vertrouwen wij 
mensen met hun 

eigen data?





Digitale identiteitslab: waarom?

• De publieke vraag groeit

• Een grote groep stakeholders (bijv. gemeenten, Ministerie BZK, 
uitvoeringsorganisaties) wil graag een doorbraak op het gebied 
van digitale identiteit om betere dienstverlening aan burgers te 
kunnen bieden

• Dit domein is te complex om achter een bureau op te lossen



Digitale identiteitslab: doelen

1. Heroriëntatie op het beleid rond digitale identiteit

2. Experimenteren met nieuwe manieren van beleid maken

3. Testen van de bruikbaarheid en geschiktheid van verschillende 
tools



Digitale identiteitslab: het plan

1. Samenwerking Rijk (BZK), Gemeenten (VNG) en Waag

2. Samen werken we aan een toetsingskader

3. We testen identiteitsconcepten in design sprints bij een groep 
gemeenten. 

4. We testen met burgers.

5. We evalueren de resultaten en schalen geode oplossingen op.

6. Herhalen al het bovenstaande





Stelling 3:

“Ik vertrouw de burger nog lang niet met 
diens eigen digitale identiteit”



Digitale Identiteit

Vraag 2:

Wat gaat de rol van de overheid zijn op het 
gebied van de identiteit van mensen, dieren, 

rechtspersonen en objecten?



Stellingen & Vragen



Digitale Identiteit

Stellingen:

1. De overheid doet alleen maar iets met onze identiteit ten behoeve van 
haar eigen bedrijfsvoering

2. De overheid zal steeds meer de rol van terugtredende rol innemen waar 
het gaat om digitale identiteiten in onze maatschappij

3. Ik vertrouw de burger nog lang niet met diens eigen digitale identiteit

Vragen:

1. Hoe omschrijft u uw identiteit?

2. Wat gaat de rol van de overheid zijn op het gebied van de identiteit van 
mensen, dieren, rechtspersonen en objecten?



Stellingen & Vragen


