
Regiocongres Limburg & Noord-Brabant, Woensdag 3 oktober, Theaterhotel de Oranjerie Roermond 

Workshop aanbod 

Workshopronde 1  

11.30 – 12.15 uur 

Workshop 1 

Verlies van het Nederlanderschap ondanks een band met Nederland? De inhoud van de band is 

sterker dan één regel! 

Gerard René de Groot, Universiteit Maastricht 

Workshop 2 

Digitale Identiteitslab 

BZK, VNG en 10 gemeenten hebben de handen ineen geslagen in het Digitale Identiteitslab. In dit 

lab gaan we samen bepalen wat we belangrijk vinden met betrekking tot digitale identiteit. 

Vervolgens gaan we op basis van onze wensen en eisen een aantal digitale identiteit oplossingen 

selecteren en deze testen met bewoners van de deelnemende gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan 

een Utrechtse bewoner die zijn rijbewijs verlengt in de Starbucks. In dit lab gaan we ontdekken 

wat wel en niet werkt met betrekking tot digitale identiteit en hoe het bijvoorbeeld zit met de 

betrouwbaarheid, privacy, gebruiksvriendelijkheid, informatiebeveiliging en gebruikersvertrouwen. 

In deze presentatie vertellen we over de voortgang en laten we jou ook beproeven met digitale 

identiteit, komt dat beleven! 

Donovan Karamat Ali, Open data coördinator, gemeente Utrecht 

 

Workshopronde 2 

12.15 – 13.00 uur 

 

Workshop 3 

Traditionele huwelijken; wat moet een ambtenaar Burgerzaken hiervan weten? 

Susan Rutten, Hoogleraar Islamitisch familierecht in een Europese contact, Universiteit Maastricht   

Workshop 4 

Het levenloos geboren kind in de BRP 

 

In het najaar 2018 wordt het Logisch ontwerp GBA aangepast. Hierdoor wordt de registratie van 

levenloos geboren kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk.  

Laura Klooker, senior relatiebeheerder bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 

 

Workshopronde 3 

14.00 – 14.45 uur 

 

Workshop 5 

Burgerzaken en de AVG in de praktijk 

Bas Bekenkamp, Senior privacy adviseur & Functionaris Gegevensbescherming, gemeente Sluis, 

Hulst en Terneuzen 

Workshop 6 

Verordening 1191/2016 tot vrijstelling van legalisatie en vereenvoudiging van formaliteiten bij het 

overleggen van documenten binnen de EU. 

Rob van der Velde, Hoofd Burgerzaken, gemeente Den Haag 

 

 


