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De ontwikkelingen op het gebied van identiteit gaan snel. Tech als Biometrische gegevens en je identiteit online zijn
een van deze ontwikkelingen. Maar je persoonlijke identiteit is kwetsbaar. Mensen willen dat de overheid daar heel
voorzichtig mee omgaat. Voor de VVD is het in deze tijden van terrorisme en identiteitsfraude cruciaal dat de
systemen die we hiervoor gebruiken waterdicht zijn.

1. Stand van zaken BRP / Online Identiteit
In plaats van de visie die we in 2020 op BRP zouden bespreken wordt nu gekozen BRP stapsgewijs te verbeteren en
vernieuwen, dat is dus voortbouwen op wat er al staat in plaats van te koersen op het bouwen van een nieuw
systeem. Dat hadden 2 jaar geleden toch ook meteen kunnen besluiten?
Door DigiD en BRP slim te combineren kunnen we Nederlanders online een identiteit geven. Dat is een voorstel van
de VVD geweest.

2. eID
Ik ben er nog niet gerust op dat we zo met de Wet Digitale Overheid en de publieke oplossing (DigiD) een systeem
hebben wat al die inspanningen van de overheid ook echt ten goede laat komen aan de digitale samenleving en de
digitale economie. Kunnen we DigiD nu ook gaan inzetten voor ondernemers?
Als ik de brief zo lees, zijn er nog behoorlijk wat onduidelijkheden. Er moet nog veel worden onderzocht. Is er
genoeg interne kennis om dit te laten slagen en zijn wij niet teveel afhankelijk van de markt?
Ik heb vorige keer ook gevraagd of wij bij het bouwen van eID Chinese software gaan gebruiken? Eind 2018 heeft de
overheid pilots met private inlogmiddelen beëindigd. Zijn er plannen weer te starten?
Tot slot is er een overzicht van de storingen die plaatsvinden in DigiD?

3. Biometrie
Er wordt in de Europese Unie gewerkt aan biometrie op identiteitskaarten. De VVD steunt dit maar wil dat
investeringen in dit soort vernieuwingen ook echt bijdragen aan veiligheid. De dreiging van identiteitsfraude en
terrorisme en de snelle ontwikkeling van technologie moeten wij niet vergeten. De koppeling tussen het register
paspoortsignalering en de BRP werkt niet goed genoeg: 34 fouten in 2017. Wat heeft de minister hieraan gedaan?
Kunnen dit ook 34 uitreizigers zijn?

4. Wijziging van de Paspoortwet.
Ook hier zie je weer verbanden tussen BRP, e-identiteit en paspoorten. Zelf denk ik dat dit een goed idee kan zijn om
als we ons reisdocumentenstelsel opnieuw gaan inrichten. Volgens mij gaan we niet alles oplossen met de
Paspoortwet waar we binnenkort over spreken . Ik hoop hier snel over verder te spreken.
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