NotarisID

Identificeren met behulp
van de notaris

‘Sterren op deugdelijk hang- en sluitwerk’, daarmee vergeleek Michaël van Straalen,
voorzitter van MKB-Nederland, NotarisID eind 2014. Toen stond NotarisID nog in de
kinderschoenen, inmiddels is het bijna klaar om in gebruik te nemen. Op 2 oktober
wordt NotarisID gepresenteerd op het KNB-jaarcongres ‘Notaris in de digitale wereld’.
T E K S T Jessica Hendriks | bee l d Truus van Gog
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en middel waarmee de burger zich
veilig kan identificeren via internet.
Dat is kort gezegd wat een NotarisID
is. Een identificatiemiddel waarvoor
gegevens zijn gebruikt die de notaris heeft
gecontroleerd. De trust komt dus van de
notaris. Hoe werkt het? De notaris stelt de
identiteit vast, leest digitaal de gegevens uit
van het identiteitsbewijs en voert controles
uit in de verschillende basisregistraties. Deze
gegevens zet hij in een depot, inclusief de door
de consument zelfgekozen gebruikersnaam.
De consument krijgt van de notaris een
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eenmalig te gebruiken activatiecode.
Vervolgens downloadt hij de NotarisID-applicatie op zijn smartphone of tablet, voert de
eenmalige code in en kiest zelf zijn persoonlijk
pincode. De gegevens van de consument
worden opgeslagen in een online depot:
het Depot Notariële Attributen (DNA).
Zorgverzekeraars en webwinkels

Een consument heeft nu een betrouwbare
digitale identiteit. Maar wat kan hij daarmee?
En wie heeft hier belang bij? Bernadette
Verberne, afdelingsmanager ICT en Procesoptimalisatie bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) legt uit. ‘Denk aan alles wat

je online doet. Overal heb je tegenwoordig
inloggegevens of wachtwoorden voor nodig
om jezelf te identificeren, maar hoe betrouwbaar is dit? Dienstenaanbieders, zoals zorg
verzekeraars en webwinkels, hebben baat bij
een betrouwbaar identificatiemiddel. Daarmee
voorkomen ze misbruik van privacygevoelige
informatie voor derden en gaan ze fraude
tegen. Vooral dat laatste is iets waar partijen,
zoals VNO-NCW, heel erg mee bezig zijn.’
De dienstenaanbieders verzoeken hun klanten
om bij de notaris kosteloos een NotarisID te
halen waarmee zij zich altijd kunnen identificeren als ze inloggen. De aanbieder weet dan
zeker dat degene die inlogt, ook is wie hij zegt
te zijn. ‘Deze dienstenaanbieders krijgen geen
persoonsgegevens van de klant’, benadrukt
Robert Heinen van Van Brug Software die de
technische kant voor zijn rekening neemt.
‘De consument krijgt via zijn app de vraag
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‘De rechtszekerheid in Nederland
digitaliseert in hoog tempo’

voor rechtszekerheid passen van oudsher bij
de rol van de notaris. Dat juist de beroepsorganisatie het initiatief voor NotarisID neemt, is
volgens Verberne logisch. ‘Het is een strategisch
project voor het notariaat. Hiermee geven we
het notariaat een goede positie in de toekomst.
We kunnen toch niet laten gebeuren dat een
leverancier een identificatie- en authenticatiemiddel op de markt brengt waarbij hij gebruikmaakt van de trust van notarissen zonder dat
het notariaat zelf een vinger in de pap heeft hoe
dit gebeurt?’ De KNB heeft hier ook verantwoordelijkheid in. De beroepsorganisatie
heeft de Stichting Rechtszekerheid Digitaal
opgericht om hier verder vorm aan te geven.
Deze stichting ontwikkelt en bewaakt normen
en richtlijnen voor het gebruik en de toe
passing van digitale producten die worden
gebruikt in de professionele dienstverlening
waarbij het notariaat betrokken is.
Inkomsten

of het goed is dat een zorgverzekeraar of
webwinkel zijn of haar gegevens checkt.
Dienstenaanbieders zijn dus raadpleger en
geen bewerker.’ NotarisID is hierover al in
gesprek met bijvoorbeeld een detacheringsbureau en een makelaar van persoonsgegevens.
Sleutelrol

NotarisID is volgens Verberne bij uitstek een
product waarmee het notariaat zich als leveran
cier van vertrouwen goed zichtbaar kan maken
in het maatschappelijk digitale domein. Dat is
dan ook een van de redenen waarom de KNB
dit project is gestart. ‘De rechtszekerheid in
Nederland digitaliseert in hoog tempo. Met
NotarisID als basis voor digitaal vertrouwen en
de mogelijkheden voor producten en diensten
die daarvan gebruik kunnen maken, laat het
notariaat zien een sleutelrol te vervullen.’
Het beheersbaar maken van risico’s en de zorg

Voor de burger zijn er aan het verkrijgen van
een NotarisID geen kosten verbonden, maar
als het notariaat voldoende NotarisID’s
verstrekt, komen hier voldoende inkomsten
uit die de kosten voor het notariaat dekken.
Partijen die op NotarisID vertrouwen, zullen
voor hun bevraging gaan betalen. ‘Hoe meer
NotarisID’s je als notaris verstrekt, hoe interessanter het kan worden’, aldus Verberne. ‘Maak
hier gebruik van. Bied bijvoorbeeld bij iedere
akte of adviesgesprek een NotarisID als service.
Je hebt ze dan toch aan tafel en het identificatie
proces is al doorlopen.’ Thuiswinkel.org
becijferde dat er in het eerste kwartaal van
2015 zo’n 35,6 miljoen internetaankopen zijn
gedaan. Dit is een stijging van 19 procent ten
opzichte van vorig jaar. In totaal is er met deze
internetaankopen 4,35 miljard euro uitgegeven.
‘De verwachting is dat het aantal internet
aankopen verder stijgt als door de zekerheid
van NotarisID ook producten die aan een
leeftijd gebonden zijn, kunnen worden
verkocht’, zegt Verberne.

Multimiddelenstrategie

NotarisID doet mee met het project van de
overheid om tot een elektronisch identificatie
stelstel te komen waartoe meer leveranciers
van authenticatiemiddelen kunnen toetreden
(Idensys). Het doel hiervan is een opvolger te
bieden voor de bestaande DigiD. ‘DigiD is een
verouderd middel en kampt met veiligheidsproblemen. De overheid werkt aan een
vervanger die beter is. Daarnaast is de wens
om naar een multimiddelenstrategie te gaan.
Vergelijkbaar met betaalsysteem iDeal kun
je in de toekomst met Idensys kiezen welk
authenticatiemiddel je wilt gebruiken. De
overheid wil dus meer alternatieven uit de
markt die voldoen aan de vastgestelde eisen.
NotarisID is hier een van’, zegt Verberne. ‘Wij
zijn ons project niet gestart met de intentie
om deel te nemen aan Idensys’, voegt ze toe.
‘We hebben eerst gekeken wat voor product
NotarisID precies moest worden. Toen bleek
dat we een product konden bieden dat goed
aansluit bij de behoefte van de consument,
zijn we gaan kijken naar andere aanbieders in
dit speelveld. Dat was een mooi moment om
met de pilots van de overheid mee te doen.’
Volmachten

NotarisID wordt op 2 oktober tijdens het jaarcongres van de KNB ‘Notaris in de digitale
wereld’ gepresenteerd. Tot april is er vervolgens
tijd uitgetrokken om het product verder te
ontwikkelen. Verberne en Heinen hebben er
vertrouwen in. In de toekomst zijn er genoeg
toepassingen te bedenken waar NotarisID voor
gebruikt kan worden. ‘De notaris is toch de
leverancier van vertrouwen. Je zou bijvoorbeeld met je NotarisID de zaken van iemand
anders kunnen behartigen. De notaris geeft
je een volmacht en verwerkt deze ook in het
depot waardoor die aan je digitale identiteit
is gekoppeld’, aldus Heinen. ‘Los van het pilottraject van de overheid kan iedereen – die een
hoogwaardig identificatiemiddel wil – nu al
met ons in gesprek. Dat is toch prachtig?’,
besluit Verberne.
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