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Onderwerpen
• Doel van het reisdocument

• Ontwikkelingen



DOEL REISDOCUMENTEN



Doel reisdocument
• Identificatie

• Toegang verschaffen tot een land of regio



Identificatie & Identiteitverificatie
• Vaststellen wie iemand is

Identiteitsverificatie: 

Nagaan of iemand inderdaad is wie hij zegt te zijn

• Naam, geboortedatum, geslacht  van de houder

• BSN-nummer

• Handtekening

• Biometrische kenmerken:

– Foto

– Vingerafdruk



Identificatie mens of machine?
• Kan de mens of de machine beter iemand op basis van de foto 

herkennen?

• http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4185916.htm

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/4185916.htm


Toegang verschaffen
• De vastgelegde gegevens op het reisdocument, zoals:

– Naam

– Nationaliteit

– Eventueel visum

– Uitgevende autoriteit (garantie)

• De opgeslagen gegevens, zoals:

– Opsporingsberichten

– Melding register paspoortsignaleringen



ONTWIKKELINGEN



ontwikkelingen bij gemeenten

De dip in het aantal aanvragen van 
reisdocumenten vanaf 2019

Toepassing nieuwe dienstverleningsconcepten 
door uitgevende instanties

Verzoeken tot outsourcing van ICT door 
uitgevende instanties



Ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid

Introductie van eID-functie op de NIK

Digitalisering van overheidsdienstverlening

Operatie BRP –

plaatsonafhankelijke dienstverlening

RDW – digitalisering aanvraag proces rijbewijzen



Revelante Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatregelen terrorismebestrijding

Toenemende toepassing van 
technologie in controleprocessen

Grotere maatschappelijke acceptatie 
van biometrie



HOE GAAT HET AANVRAAG 
PROCES ER UIT ZIEN VOOR 
REISDOCUMENTEN?



Wat wijzigt er zich in het proces?
Als we kijken naar de externe trends

• Resultaten Australië

• Outsourcing IT

• Digitaal 2017

• Volgen van de RDW (DAR)

• Toename technologische verificatie/authenticatie

Gaat het aanvraagproces voor identiteitsdocumenten ook 
digitaliseringen? 



Wat wijzigt er voor de rol van de gemeente?
Als we kijken naar de externe ontwikkelingen

• Nieuwe dienstverleningsconcepten

• Plaats onafhankelijke dienstverlening 

• De Dip

• Mogelijke digitalisering

Wat zijn de mogelijke consequenties?

1. Concentratie op aanvragen die speciale aandacht nodig hebben.

2. Expertrol in opname biometrie

3. Samenwerking/regionalisering/concentratie



Wat wijzigt er voor de rol van het document?
Als we kijken naar de trends:

• Dreiging terrorisme bestrijding

• Poort tot digitale dienstverlening

• Afnemend belang fysiek document tov cloud toepassingen

Wat zijn mogelijke consequenties? 

1. Grotere nadruk op correcte identiteitsvaststelling 

2. Meer controles en opleggen reisbeperkingen per direct/werking register 
paspoortsignaleringen

3. Niet wie je bent, maar waar je bent geweest ook digitaal bepaalt je risico?



Wat onderzoeken wij? 
• Zoals de RDW de mogelijkheid tot elektronisch aanvragen en 

bezorgen?

• Zoals de RDW uitbreiding van biometrische herkenning om 
persoonsverwisseling bij aanvraag en uitgifte te voorkomen?

• De specialisatie regionaal uitgifteproces met een aparte front- en 
backoffice?

• eID op NIK (al gepland voor 2018)


