
Vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrela;es over het ontwikkelen van een Europese digitale iden;teit in het algemeen en in 
het bijzonder in rela;e tot het coronatoegangsbewijs 

1. Sinds wanneer is de EU bezig met de ontwikkeling van een Europese digitale iden;teit?  

2. Klopt het dat de EU in juni 2021 constateert dat de implementa;e van de Europese 
digitale iden;teit niet goed loopt, getuige de passage: “Vanaf de inwerkingtreding van 
het e-ID-deel van de verordening in september 2018 hebben slechts 14 lidstaten ten 
minste één e-ID-regeling aangemeld (…). Er zijn maar 7 regelingen die volledig mobiel zijn 
(…).”   1

3. Klopt het dat de EU in oktober 2021 stelt dat: “… het digitale EU-COVID-cer;ficaat [hee[] 
aangetoond dat het mogelijk is op een toegankelijke manier een veilig en beveiligd 
systeem te ontwikkelen dat privacy en persoonsgegevens beschermt. Het is een 
belangrijke testcase voor de ontwikkeling van een “toolbox voor digitale iden;teit” van 
de EU.”?    2

4. Op welke manier is het EU-COVID-cer;ficaat een testcase voor de ontwikkeling van de 
“toolbox voor een digitale iden;teit” van de EU?  

5. Is de techniek en de so[ware voor de corona-app en voor de scanner voor het 
controleren van de vaccina;estatus, te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de 
Europese digitale iden;teit? Wordt de techniek voor de corona-app en de scanner op 
enige manier doorontwikkeld ten behoeve van de bredere Europese digitale iden;teit? 
Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van de technische mogelijkheden en 
onmogelijkheden voor deze doorontwikkeling?  

 Zie: Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van 1

Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale iden;teit, d.d. 3 juni 2021, 
pagina 1

 Zie: VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD krachtens ar;kel 16, lid 1, van 2

Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader 
voor de afgi[e, verifica;e en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccina;e-, test- en herstelcer;ficaten 
(digitaal EU-COVID-cer;ficaat) teneinde het vrije verkeer ;jdens de COVID-19- pandemie te faciliteren, pagina 
4.



6. Kunt u een nadere toelich;ng geven op de uitspraken van u  en van de minister van 3

Buitenlandse Zaken  dat Nederland al is aangesloten op de Europese infrastructuur voor 4

grensoverschrijdend gebruik van e-ID’s? Kunt u een gedetailleerde beschrijving geven van 
wat deze Europese infrastructuur inhoudt en hoe en door wie die momenteel gebruikt 
wordt? Wat houdt de aanslui;ng van Nederland concreet in? 

7. Kunt u aangeven of en hoe het parlement betrokken werd bij de besluitvorming over de 
aanslui;ng van Nederland op het Europese infrastructuur voor grensoverschrijdend 
gebruik van e-ID’s?  

8. Is de so[ware die gebruikt is voor het EU-COVID-cer;ficaat te gebruiken binnen de 
Europese infrastructuur voor grensoverschrijdend gebruik van e-ID’s ? 

9. Bent u ervan op de hoogte dat de Nederlandse zorgsector sinds 2016 een ‘voorloper en 
kwar;ermaker’ is voor het eID-stelsel van de EU ? 5

10. Is er een rela;e tussen de zorgsector als ‘voorloper en kwar;ermaker’ voor het e-ID en 
de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)? Zo ja, welke? 

11. Is de techniek die gebruikt wordt voor PGO’s (websites en apps voor online toegang tot 
medische gegevens, waarop Nederlandse huisartsen via HIS zijn aangesloten en waarmee 
pa;ënten hun gegevens kunnen delen met zorginstellingen) afgestemd op de (bestaande 
c.q. door te ontwikkelen) Europese infrastructuur voor grensoverschrijdend gebruik van 
e-ID’s? 

12. Zijn er behalve de zorgsector nog meer sectoren in Nederland die nu en/of in het recente 
verleden een rol hebben bij de ontwikkeling van de Europese digitale iden;teit? Welke 
sectoren zijn/waren dat en wat waren de resultaten? 

13. Is de proef in de Tweede Kamer met gezichtsherkenning bij de toegangspoorten met 
behulp van een camera en de toegangspas op de een of andere manier een onderdeel 
van de (bestaande c.q. door te ontwikkelen) Europese infrastructuur voor 
grensoverschrijdend gebruik van e-ID’s? Is de techniek die daarbij wordt gebruikt 

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 22 112, nr. 32413

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 20 112, nr. 31614

 Zie o.a. het rapport “Het nieuwe eID-stelsel; een introduc;e voor de zorgsector”, Nic;z, 22 mei 20175



afgestemd op de (bestaande c.q. door te ontwikkelen) Europese infrastructuur voor 
grensoverschrijdend gebruik van e-ID’s? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet? 

14. Kunt u beves;gen dat het opslaan van de persoonskenmerken: adres, lee[ijd, geslacht, 
burgerlijke staat, gezinssamenstelling, na;onaliteit, onderwijskwalifica;es, -;tels en 
-diploma’s, beroepskwalifica;es, -;tels en –licen;es, openbare vergunningen en licen;es 
en financiële en bedrijfsgegevens; door de EU als minimale eis is gesteld voor de 
Europese digitale iden;teit ? Zo ja, onderschrij[ u het verplicht toegankelijk maken van 6

minimaal al deze persoonsgegevens via de Europese digitale iden;teit? Wat gaat er mis 
als één van deze persoonsgegevens niet verplicht toegankelijk is via de Europese digitale 
iden;teit?  

15. Kan het kabinet zich nog uitspreken tegen deze minimale eis van de EU? Zo ja, bent u 
daartoe bereid?  

16. Kan het parlement zich nog uitspreken tegen deze minimale eis van de EU? Zo ja, hoe? 

17. Klopt het dat de EU alle lidstaten wil verplichten tot het erkennen van een Europese 
digitale iden;teit? Klopt het dat het kabinet hier een groot voorstander van is? Hee[ het 
parlement de mogelijkheid deze verplich;ng tegen te houden? Zo ja, hoe? 

18. Kunt u een toelich;ng geven op de passage “Voor een ruime beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van Europese portemonnees voor digitale iden;teit is aanvaarding door 
par;culiere dienstverleners vereist. Par;culiere vertrouwende par;jen die diensten 
verlenen op het gebied van vervoer, energie, financiële dienstverlening, sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, postdiensten, digitale infrastructuur, 
onderwijs of telecommunica;e moeten het gebruik van Europese portemonnees voor 
digitale iden;teit aanvaarden voor de verlening van diensten waarvoor op grond van 
na;onale of Uniewetgeving of contractuele verbintenis sterke gebruikersauthen;ca;e 
voor online-iden;fica;e vereist is. ”? 7

19. Klopt het dat er behalve de genoemde minimale eisen (zie vraag 14) het in de bedoeling 
ligt dat ook gegevens op bovengenoemde terreinen (zie vraag 18), dus inclusief 
gezondheidszorg, toegankelijk worden via de Europese digitale iden;teit? Is het denkbaar 

 Zie Bijlage VI uit BIJLAGE bij het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 6

wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende een Europees kader voor een digitale iden;teit 

 COM (2021) 281 final, d.d. 3 juni 2021, pag. 207



dat de door te ontwikkelen Europese digitale iden;teit op termijn ook gebruikt gaat 
worden om de vaccina;estatus op te slaan en te controleren? Kunt u dit toekoms;g 
gebruik uitsluiten? 

20. Is het document EU 2016/679, d.d. 27 april 2016  nog steeds de vigerende verordening 8

voor gegevensbescherming? Zo ja, hoe verhoudt zich het doel van gegevensminimalisa;e 
uit deze verordening tot de voorgenomen opeenstapeling van persoonsgegevens en 
andere gegevens in de Europese digitale iden;teit? Zo nee, wat is de huidige verordening 
van de EU over gegevensbescherming en wat is daarin geregeld over 
gegevensminimalisa;e? 

21. Kunt u deze vragen beantwoorden voor 22 maart 2022 in verband met het geplande 
commissiedebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale iden;teit?

 Zie: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 8

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming), ar;kel 5.1c


