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Kwalitatief hoogwaardig identificeren 

is een kerntaak van gemeenten!

• Welke kansen zien we?

• Welke uitdagingen zien we?



De wereld is in beweging…

Veranderende 
demografie

Globalisering Mondig publiek 24/7 onlineDagelijkse innovatie

1. eID / eIDAS
2. Digitaal 2017
3. Mijn Overheid
4. NBP/Publieksacademie
5. Regie op Gegevens

6. Reisdocumentendip
7. Herijking ID-keten
8. ID- en adresfraude
9. Fusies & samenwerkingsverbanden
10. Europese wetgeving (privacy & eIDAS)
11. Etc.



Genoeg te doen tot en met 2020!

2016: Pilots eID, Rijbewijzen, Verkiezingen, BRP, eBS etc.

2017: eID, Digitaal 2017

2018: BRP, Rijbewijzen naar CBR, Omgevingswet, EU privacy richtlijn

2019: Reisdocumentendip, Regie op gegevens, Herziening ID-keten

2020: 80 % gemeentelijke producten en diensten digitaal



Enkele actuele thema’s vanuit NVVB

• BRP straten

• Modernisering stelsel rijbewijzen en reisdocumenten

• eID (introductie stelsel én middel)

• LAA en WTI

• Publieksacademie



Prelude

‘Wereldwijd en in landen met zeer uiteenlopende rechtsculturen 
worden identiteitscontroles verscherpt ter vergroting van de 
veiligheid. De overheid wil in steeds meer situaties betrouwbaar 
kunnen vaststellen ofwel wie iemand is ofwel de juiste persoon 
is’. (Prof. dr. mr. J.H.A.M. Grijpink)



Standpunt NVVB

Standpunt DB/AB NVVB dd. 28 januari 2016:

‘Het vaststellen en vastleggen van een fysieke en digitale 
identiteit aan de hand van documenten en het koppelen van 

beiden is een taak van gemeenten’. 

‘Het bestuur neemt het standpunt dat het niet gaat om 
“identiteit vaststellen” maar “identificeren”. Identificeren is de 

corebusiness.’  



Digitalisering vernietigt menselijk 
kapitaal bij gemeenten!



Aanvragen en uitgeven van 
reisdocumenten en 

rijbewijzen kan volledig 
worden gedigitaliseerd!



Aanvraag- en afgifteproces 
van een NIK (of Rijbewijs) is 
exact gelijk aan dat van een 

eNIK (of eRijbewijs)!



LAA is een goed middel om 
adres- en identiteitsfraude te 

bestrijden en voorkomen!



Iedere medewerker 
Burgerzaken is bewaker van 

de overheidspoort! 

Dus hier moet de ID 
vaststelling beginnen van alle

processen.



De medewerker Burgerzaken 
heeft voldoende 

ondersteunende middelen 
(technologie/ opleiding etc.) 

ter beschikking!



Onderzoeksresultaten NVVB (1)

• Fysiek contact met overheid neemt af, kwaliteit van dit 
contact moet dus zeer hoog zijn

• Gehele overheid heeft baat bij kwalitatief hoogwaardige 
identiteit vaststelling t.b.v. eID

• Gemeente is en blijft poortwachter van de identiteit en dus 
verantwoordelijk voor:

– Vastleggen identiteit middels documenten zoals bij geboorte/ 
eerste inschrijving

– Koppeling fysieke en digitale identiteit

– Identificatie voorafgaand aan verstrekking eID

Herziening ID keten is noodzakelijk!!!



Onderzoeksresultaten NVVB (2) 

• Nieuwe momenten van fysiek contact met gemeente (naast 
geboorte, 1e inschrijving en overlijden)

• Contactmomenten zijn niet gelijk aan geldigheidsduur 
documenten

• Hulpmiddelen (technologie/ opleiding) verdienen meer 
aandacht

• Opwaardering vak van Burgerzaken

Meedenken of meedoen? 
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