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Geachte heer, mevrouw,
In week 4 staat de plenaire behandeling van de Wet digitale overheid op de agenda van uw
Kamer. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is de ontwikkelaar van NotarisID,
een privaat elektronisch identificatiemiddel voor betrouwbaarheidsniveaus ‘substantieel’ en
‘hoog’.
Graag deel ik onderstaande drie overwegingen met u ten behoeve van een
toekomstbestendig e-ID systeem. Deze overwegingen zijn ook met het ministerie van BZK
gedeeld. Mogelijk helpen deze punten u in de voorbereiding op het debat.
Om goede communicatie over de onderstaande drie punten te waarborgen, adviseert de KNB
het ministerie van BZK om een koepeloverleg in te richten met alle aanbieders van
identificatiemiddelen. Dit verzekert de wendbaarheid voor nieuwe ontwikkelingen en
daarmee de toekomstbestendigheid van het systeem.
1. Snelle en heldere communicatie over toelating en prijsstelling
Momenteel is er nog veel onduidelijk over de richtlijnen voor een aanvraag tot toelating.
Voor private leveranciers is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten aan welke
toelatingseisen ze zullen moeten voldoen, zodat aanbieders snel en wendbaar kunnen
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het van belang dat de toelatingseisen
helder en ondubbelzinnig zijn en op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Ook is
het nu nog niet helemaal duidelijk welke organisaties precies een rol spelen in de toelating,
certificering en opname in de lijst van leveranciers van vertrouwensdiensten. Ook is nog
onbekend hoe de overheid omgaat met de prijsstelling van private eID-middelen op het
niveau hoog, substantieel en laag in het publieke domein, en op welke manier daar in
marktwerking gaat worden voorzien.
2. Gebruik van het BSN-nummer
NotarisID zou graag gebruik maken van het BSN bij identificatie van personen, zoals
bijvoorbeeld DigiD dat doet. Notarissen zijn overheidsdienaren en hebben toegang tot het
BRP. Hiermee kunnen zij de identiteit aan de bron controleren, waardoor de identiteit van
gebruikers nog zekerder vast te stellen is. Vooralsnog zijn er geen adequate afspraken
gemaakt over deze toegang. Bij een eventuele herziening van het autorisatiebesluit BRP, zou
hierin verduidelijkt kunnen worden dat de notaris voor alle notariële handelingen, dus niet
alleen akten, inzage mag hebben in het BRP. Maar ook binnen de Wdo zouden goede
afspraken hierover de identificatie binnen het publieke domein (bijvoorbeeld de zorg) ten
goede komen.

3. Toezicht en handhaving
De KNB maakt zich zorgen over de onduidelijke status en het kwaliteitsniveau van
conformiteitsbeoordelingsinstanties in verschillende Europese lidstaten. Daarom vindt de KNB
dat goede communicatie tussen overheid en commerciële partijen over de eigenschappen en
kwalificaties van aangeboden eIDAS-vertrouwensdiensten van essentieel belang is. De
overheid moet vervolgens alle aanbieders van vertrouwensdiensten, publiek en privaat,
houden aan afspraken over eenduidige communicatie over die kwalificaties. Zo weet de
gebruiker waar zij aan toe is. Daarbij moet de overheid wel bewaken dat de toezichthouder
geen, dan wel zeer beperkte, extra bestuurlijke maatregelen oplegt bovenop de relevante
verordeningen.
Het notariaat kent het hoogste vertrouwen onder burgers. De identificatie door de notaris
mag als een van de meest zorgvuldige in Nederland worden gezien. Door duidelijke
afspraken met, en communicatie door de overheid kunnen wij, en andere aanbieders, een
actieve rol in een toekomstbestendig en veilig rechtsverkeer spelen.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen we die graag.
Met vriendelijke groet,

Nick van Buitenen
Voorzitter KNB
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