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In een overvolle VVD fractiekamer bij de Tweede Kamer was de bijeenkomst “Digitale 

Identiteit, baas over je persoonlijke gegevens”. Deze avond is georganiseerd door het 

Thematisch Netwerk BZK van de VVD (bzk.vvd.nl). 
 

Het onderwerp houdt mensen bezig, gezien de grote opkomst. Karsten Meijer was 

gespreksleider. Op zijn vraag: “Zijn wij in controle op onze eigen identiteit op schaal 1-10?” 

werd door de één een 8 gegeven, maar door de 

ander een 1! 

 

Bart de Jong van Accenture kreeg het woord. Hij 

ging in op wat een digitale identiteit is. Jouw 

identiteit is net een kroegentocht. De stappen om 

een polsbandje te krijgen zijn ongeveer hetzelfde 

als bij Facebook. Beide gebruik daarna je als een 

identiteit. Een goede digitale identiteit is best nog 

lastig te realiseren. Hij moet geschikt zijn voor 

een gebruikersdoel, niet-discriminerend zijn, 

keuzes bieden, breed toepasbaar zijn en uiteraard veilig. 

 

Vervolgens ging Sam Warnaars van Merkle in op een groot aantal voorbeelden waarin je 

Digitale Identiteit een rol speelt. Voorbeelden op gebied van Wifi-tracking, camera’s met 

gezichtsherkenning en stemherkenning passeerden de revue. “Mijn omgeving”, “mijn huis” en 

“mijn lichaam” werden behandeld. Misschien in de toekomst met DNA inloggen, het wordt 

allemaal mogelijk. Sam presenteerde de stelling: “Minder 

regels, meer discussie!” oftewel probeer niet alles in regels te 

vangen, maar ga het gesprek aan over wat je toelaatbaar 

vindt. 

 

Kamerlid Jan Middendorp vertelde over zijn initiatiefnota 

“Online identiteit en Regie op Persoonsgegevens”, waarna er 

ruimte voor discussie was. In de discussie kwamen stellingen 

langs als “Commerciële bedrijven gaan online identiteiten 

opbouwen als de overheid niets doet.”, “Fysieke identiteit altijd 

taak van overheid geweest. Waarom digitale niet?” en “De 

overheid slaat nu identiteiten gefragmenteerd op. Ik verlang 

naar één bron. Liefst ergens op de BRP en met e-mailadres.”. 

 

Als uitsmijter een gesprek over de Seperations of Powers. Dit 

moet eigenlijk ook bij de implementatie van je Digitale 

Identiteit.  

 

https://bzk.vvd.nl/


 

 
 
 

 
 
 
 

 

De nabrander werd gegeven door kamerlid Tobias van Gent: “We leggen wel veel bij de 

overheid neer. Zijn politici daarvoor wel toegerust?”. 

 

Na afloop nodigde het Thematisch Netwerk de deelnemers uit om onder het genot van een 

borrel en de onmiskenbare bitterballen nader kennis te maken en te netwerken. Het bleef nog 

lang onrustig in Den Haag. 

 

 
Indien u op de hoogte wilt blijven van toekomstige bijeenkomsten of actief mee wil helpen bij een 

specifiek onderwerp kunt u een e-mail sturen naar secretaris@bzk.vvd.nl. 
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