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Synopsis 
 
IRMA is een steeds populairder wordende mobiele applicatie voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens op een privacy- en gebruikersvriendelijke manier. IRMA is met name interessant 
geworden nu gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid via IRMA en met 
toestemming van de consument kunnen worden doorgegeven naar dienstverleners. Dit rapport 
beschrijft de mogelijkheden en beperkingen van IRMA voor het gebruik ervan door de pensioen- en 
verzekeringssector. 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Doel 
Aan SIVI is gevraagd om namens de pensioen- en verzekeringssector uit te zoeken of en op welke 
manier de sector1 gebruik kan maken van IRMA voor haar dienstverlening. Om het genoemde doel te 
bereiken, werd in de gevolgde aanpak het accent gelegd op: 
1. Het in kaart brengen wat IRMA precies is en hoe het werkt. 
2. Het uitwerken van een aantal sectorspecifieke use cases voor het gebruik van IRMA. 
3. Detailanalyse van de kansen en uitdagingen van IRMA voor de sector. 

Onderdeel van het onderzoek waren interviews met diverse stakeholders (IRMA-architect Bart Jacobs,  
controleurs) en een consultatiesessie met vertegenwoordigers uit de sector.  
 
Wat is IRMA en hoe werkt het? 
IRMA is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen ontwikkeld. IRMA biedt een privacyvriendelijke 
manier voor gebruikers om, via een app op de mobiele telefoon, volledige controle te hebben over het 
delen hun gegevens met dienstverleners zonder dat de verstrekker van de gegevens hier weet van 
heeft. IRMA staat dan ook voor ‘I Reveal My Attributes’: de gebruiker heeft zelf de controle over wat 
gedeeld wordt en met wie. 
 
De gebruiker van IRMA kan zijn attributen, zoals naam, leeftijd en woonplaats, ophalen bij 
verschillende uitgevers, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (via DigiD) of de bank (via iDIN). 
De controleur is de partij die de attributen ontvangt en verwerkt. De controleur geeft aan welke 
attributen er nodig zijn voor optimale dienstverlening aan de gebruiker, die er vervolgens voor kan 
kiezen om deze attributen wel of niet te delen. 
 
Governance en verdienmodel 
De stichting Privacy by Design is de eigenaar van de afspraken rond IRMA. Sinds kort werkt de 
stichting samen met SIDN. SIDN is een stabiele, ISO27001 gecertificeerde organisatie die financieel 
gezond is, met als kernactiviteit het beheren van het .nl-domein. SIDN heeft – net als IRMA – geen 
winstoogmerk. Met SIDN lijkt IRMA daarmee een goede partner gevonden te hebben om de 
infrastructuur (zoals de IRMA-server), het beheer en de verdere ontwikkeling ervan blijvend te 
bekostigen.  
 
SIDN helpt met het opzetten en onderhouden van IRMA’s verdienmodel. Het verdienmodel bestaat uit 
drie componenten:  
1. Het rekenen van kosten aan de uitgever voor het plaatsen van attributen in de IRMA-app. 
2. Het aanbieden van een service level agreement (SLA) richting controleurs en uitgevers.  
3. Het aanbieden van IRMA-as-a-service door derden, waardoor kleine partijen de mogelijkheid 

hebben om snel van start te gaan meet IRMA. 

 
Potentiële toepassingen voor de sector 
Potentiële toepassingen van IRMA zijn het voorinvullen van gegevens bij het afsluiten van een 
verzekering, gepersonaliseerde dienstverlening, het verwerken van machtigingen, het doorgeven van 
schadevrije jaren, een bewijs van in leven zijn en het gebruik als authenticatiemiddel. 
In de laatst genoemde use case logt de gebruiker in bij de mijn-omgeving van de verzekeraar of het 
pensioenfonds met de IRMA-app. De aanname daarbij is dat de gebruiker een geactiveerde IRMA-
app met een persoonlijke Pincode heeft en dat deze geladen is met persoonsgegevens uit de BRP. 
 
IRMA leent zich uitstekend voor de sector om diverse vormen van online dienstverlening eenvoudiger, 
betrouwbaarder en sneller aan te kunnen bieden. Het merendeel van de use cases heeft voldoende 
aan de BRP-gegevens en kan direct worden gerealiseerd middels IRMA. De verzekeraar of het 
pensioenfonds vervult hierbij typisch de rol van controleur.  
 
Ook zijn er diverse use cases waarbij verzekeraars of pensioenfondsen zelf bepaalde attributen 
dienen uit te geven voor eigen gebruik (machtiging of wachtwoord reset) of voor gebruik door andere 
verzekeraars (aantal schadevrije jaren). Verzekeraars of pensioenfondsen vervullen in dat geval de rol 

                                                      
1 Pensioensector en Verzekeringssector 
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van uitgever. Dergelijke use cases vereisen iets meer effort van de sector, zoals afspraken met de 
stichting Privacy by Design over de service levels van IRMA en het installeren van IRMA software voor 
het uitgeven van eigen attributen. Een SLA biedt controleurs en uitgevers, tegen betaling, zekerheid 
over de beschikbaarheid van de IRMA infrastructuur als ze ermee aan de slag gaan.  

 
Risico-analyse 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van een uitgebreide risicoanalyse. Voor de risico’s die 
niet acceptabel zijn, worden maatregelen voorgesteld. 
 

Risicofactor Risico Acceptabel 
(ja/nee) 

Continuïteit Middel Nee 

Beschikbaarheid Laag Ja 

Juridisch Laag Ja 

Kosten Laag Ja 

Betrouwbaarheid Middel Ja 

Concurrentie Middel Nee 

Gebruikersvriendelijkheid Laag Ja 

Vertrouwen van de gebruiker Middel Nee 

Impact voor de sector Laag Ja 

Beveiliging Middel Nee 

Governance Middel Ja 

 
Continuïteit 
Een belangrijke factor is het kip-ei-probleem: er is geen meerwaarde voor controleurs zonder goede 
uitgevers en zonder controleurs is het voor uitgevers niet interessant. IRMA lijkt dit probleem te 
hebben doorbroken met het ontsluiten van de BRP-gegevens. Het is aan de sector zelf om hier aan bij 
te dragen door aan de slag te gaan met IRMA. De strategische samenwerking met SIDN biedt IRMA 
verdere garanties voor meer stabiliteit en continuïteit.  
 
Concurrentie 
De sector loopt het risico meerdere koppelvlakken te moeten implementeren voor het ontvangen van 
attributen. Verstandig is te kiezen voor één oplossing voor de hele sector en hiermee aan de slag te 
gaan. IRMA lijkt daarvoor de beste papieren te hebben. 
 
Vertrouwen van de gebruiker 
De sector kan bijdragen bij het in de markt zetten van IRMA als een betrouwbare en vertrouwde 
applicatie voor het ontsluiten van gegevens. 
 
Beveiliging 
De cryptografische maatregelen die IRMA getroffen heeft om de credentials te beveiligen zijn in orde. 
Maar beveiliging is meer dan dat. IRMA is in de samenwerking met SIDN ook begonnen met meer 
beveiligingsmaatregelen te treffen. Zo heeft er al een pentest plaatsgevonden en zal dit in de 
toekomst ook vaker gebeuren. Het algemene beveiligingsbeleid van IRMA staat nog in de 
kinderschoenen en zal in de toekomst verder moeten worden uitgewerkt. De sector kan hieraan 
bijdragen door kritisch te zijn over de beveiliging wanneer men met IRMA aan de slag gaat. 
 
Kansen en uitdagingen 
 
Kansen: 

 BRP-gegevens verwerken is juridisch verantwoord. 

 Kosten zijn laag voor de controleurs en dat lijkt zo te blijven. 

 IRMA wordt gebruikersvriendelijker, met het nieuwe UX design. 

 De gebruiker heeft controle over zijn eigen gegevens. 

 Technische en organisatorisch impact van het gebruik van IRMA is laag voor de sector. Het 
systeem voor opvragen en uitgeven van attributen is eenvoudig te implementeren, zo blijkt uit 
pilots. 

 Continuïteit dienstverlening en beschikbaarheid geborgd door samenwerking met SIDN. 
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 Naast de BRP zijn ook diverse andere uitgevers van attributen aangehaakt (onder andere iDIN, 
SURF, Helder). 

 IRMA biedt de sector mogelijkheden voor het aanbieden van betere, efficiëntere online 
dienstverlening. 

 Groeipotentieel IRMA is groot – financiële sector, zorg en overheden zijn geïnteresseerd in IRMA.  

 Partijen uit de sector kunnen zelf uitgever van attributen worden.  

 Mogelijkheid tot samenwerking en inspraak in verdere ontwikkeling IRMA vanuit de sector. 
 
Uitdagingen 

 Betrouwbaarheidsniveau van IRMA-attributen is voor sommige toepassingen te laag. 

 Governance nog te onvolwassen om eventueel toekomstige groei en serieuze zakelijke 
toepassingen van IRMA in goede banen te leiden.  

 Beveiliging van de IRMA-app moet zich nog bewijzen en lijkt nog niet te voldoen aan alle eisen 
voor betrouwbaarheidsniveaus Substantieel en Hoog. 

 Beoogde businessmodel moet zich nog verder uitkristalliseren en bewijzen.  

 Op dit moment nog weinig controleurs aangesloten, wat de adoptie van IRMA in de weg staan.  

 Nog onduidelijk wat de gebruiker/consument ervan vindt qua gebruikerservaring en vertrouwen. 

 Uitstraling IRMA en stichting Privacy by Design als trusted party voor de gebruiker moet nog 
worden opgebouwd. 

 Alternatieve oplossingen voor regie op gegevens en het gebrek aan standaardisatie zorgen voor 
versnippering en zijn nadelig voor de adoptie van IRMA.  

 Lock-in op IRMA en onderliggende technologie door ontbreken van standaarden voor 
gegevensuitwisseling. 

 Groeimogelijkheden zijn op dit moment nog beperkt door gemeente Nijmegen in verband met 
kosten DigiD en de BRP-uitvraag; deze lijken te worden gedekt door diverse andere gemeenten 
maar onduidelijk is of dit zo blijft bij hoge volumes. 

 De Wet Digitale Overheid kan de meerwaarde van IRMA als authenticatiemiddel voor de 
pensioensector verminderen als blijkt dat IRMA niet kan voldoen aan de eisen.  

 IRMA is niet geschikt als alternatief voor B2B authenticatie met eHerkenning. 
 

Conclusies en aanbevelingen 
De conclusie is dat IRMA een geschikte oplossing is voor het verkrijgen van regie op de eigen 
persoonlijke gegevens van een gebruiker. De echte meerwaarde van IRMA hangt af van de uitgevers 
die gekoppeld zijn; met BRP heeft IRMA er een aan boord die uniek en strategisch zeer waardevol is. 
Hierdoor is voor IRMA een bepaald momentum ontstaan dat de impasse rondom dit soort oplossingen 
lijkt te doorbreken, en is IRMA interessant voor de sector. Zonder al teveel risico’s kan de sector 
profiteren van de gemakken van IRMA voor diverse use cases. 
 
De strategische samenwerking met SIDN is belangrijk om de stabiliteit en continuïteit van IRMA te 
borgen. Dit maakt het mogelijk om SLA’s af te spreken met IRMA en geeft tegelijk invulling aan het 
business model. Er ontstaat op die manier een ecosysteem rondom IRMA waarbij partijen van elkaars 
bijdragen kunnen profiteren. Nu aan de slag gaan met IRMA leidt tot kansen, zoals een bepaalde 
mate van inspraak en samenwerking. IRMA lijkt daar in de huidige groeifase voor open te staan. 
Vanuit de sector kunnen eisen worden gesteld aangaande beveiliging en beschikbaarheid (SLA’s). 
Daarmee zal de organisatie rondom IRMA verder moeten gaan professionaliseren. Het kanaliseren 
van inspraak betekent afspraken maken en het inrichten van governance. Dit staat nu nog in de 
kinderschoenen, maar de sector zou, als toekomstig grootafnemer van IRMA, een belangrijke 
stakeholder kunnen zijn in de governance. Voorwaarde hiervoor is wel dat de sector op één lijn zit 
over de inzet van IRMA binnen de dienstverlening, zodat hierop gericht sturing kan worden gegeven 
richting IRMA.  
 
Een mogelijke manier om vanuit de sector meer zekerheid en controle te krijgen over IRMA is een 
serieuze pilot te initiëren met een significant aantal echte gebruikers (bijvoorbeeld 10.000) rondom 
een toepassing waar BRP-gegevens een duidelijke meerwaarde hebben. Alleen dan worden 
gebruikersvriendelijkheid, vertrouwen, technische werkzaamheid, security en schaalbaarheid getest 
op een manier die verder gaat dan tot nu toe gebeurt. De pilot wordt extra relevant als de partijen niet 
alleen de rol van controleur maar ook die van uitgever hebben. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

IRMA is een steeds populairder wordende mobiele applicatie voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens op een privacyvriendelijke manier. Vooral nu gegevens uit de Basisregistratie 
Personen (BRP), via de gemeente Nijmegen, middels IRMA en met toestemming van de consument, 
op eenvoudige wijze kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners. Ook door de achterban van 
SIVI is IRMA positief ontvangen; de via IRMA verkregen persoonsgegevens kunnen helpen om de 
dienstverlening te verbeteren en kosten te verlagen. SIVI heeft InnoValor gevraagd uit te zoeken wat 
de meerwaarde van IRMA is voor haar achterban en waar mogelijke aandachtspunten zitten. SIVI is 
het kennis- en adviescentrum voor digitaal zakendoen in de Nederlandse pensioen- en 
verzekeringssector. 

1.2 Doel 

Het doel van de opdracht was uit te zoeken of en op welke manier de pensioen- en verzekeringssector 
(verder ‘’de sector’’ genoemd) gebruik kunnen maken van IRMA voor hun dienstverlening.  
Specifieke onderzoeksvragen daarbij waren:  
1. Wat is de bruikbaarheid en waarde van IRMA voor de toepassingen online inloggen, online 

registratie en password reset bij dienstaanbieders in de verzekeringsbranche? 
a. Met andere woorden, wat zijn de sterke en zwakke punten van IRMA bij de inzet van 

IRMA voor bovenstaande drie toepassingen? 
b. Waar zitten de risico’s voor de sector met betrekking tot onder andere de continuïteit van 

IRMA, de beveiliging, kwetsbaarheden en de governance? 
2. Hoe zit het op de lange termijn met de kosten voor het gebruik van IRMA door de sector? Deze 

zijn nu heel laag, ook omdat de DigiD-kosten door de gemeente Nijmegen gedragen worden, 
maar blijft dat zo? 

3. De interface van de Gemeente Nijmegen wordt nu door de app van de Stichting aangeroepen, 
maar kan mogelijk ook rechtstreeks door dienstaanbieders, of door een sectorspecifieke 
app/website aangeroepen worden. Wat zijn de opties voor de branche in deze context, en de 
voor- en nadelen hiervan ten opzichte van de app van de Stichting?  

a. Bijvoorbeeld een lobby richting de overheid voor gegevensontsluiting. 
b. Bijvoorbeeld collectief een app ontwikkelen voor de sector. 

1.3 Aanpak 

Om het bovenstaande doel te bereiken en antwoorden op de onderzoeksvragen te krijgen is de 
volgende aanpak gehanteerd: 
1. Activiteit 1: In kaart brengen wat IRMA precies is en hoe het werkt. 
2. Activiteit 2: Het uitwerken van een aantal sectorspecifieke use cases voor het gebruik van IRMA. 
3. Activiteit 3: Detailanalyse van de kansen en uitdagingen van IRMA voor de pensioen- en 

verzekeringssector. 

Onderdeel van het onderzoek waren interviews met diverse stakeholders (IRMA-architect, controleurs) 
en een consultatiesessie met vertegenwoordigers uit de sector.  
Gedurende de uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt en afgestemd met de 
opdrachtgever, Gerhard Gerritsen van SIVI. 

1.4 Leeswijzer 

Sectie 2 beschrijft wat IRMA is, hoe het werkt en hoe de architectuur eruitziet. Ook gaat het verder in 
op de organisatie achter IRMA: de Stichting Privacy by Design. Sectie 3 beschrijft een aantal 
toepassingen voor IRMA die relevant kunnen zijn voor de sector en met welke aspecten daarbij 
rekening moet worden gehouden. In Sectie 4 wordt IRMA specifiek op een aantal aandachtspunten 
geanalyseerd en worden eventuele mogelijkheden en de risico’s nader uitgewerkt. De uiteindelijke 
conclusies en aanbevelingen staan beschreven in Sectie 5. 
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2. IRMA 

IRMA is een privacyvriendelijke manier voor gebruikers om, via een app op de mobiele telefoon, 
volledige controle te hebben over het delen hun gegevens met dienstverleners zonder dat de 
verstrekker ervan hier weet van heeft. Dit hoofdstuk werkt nader uit hoe IRMA werkt, de architectuur 
en de stichting achter IRMA: de stichting Privacy by Design.  

2.1 IRMA in acht termen 

De meest belangrijke termen die gebruikt worden om IRMA te omschrijven zijn hier samengevat. 
 

Term Omschrijving 
Attributen Gegevens van een gebruiker. Denk hierbij aan het attribuut “achternaam”, attribuut 

“geboortedatum” of attribuut “student”. 

Credentials Een verzameling attributen die bij elkaar horen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een paspoort of 
rijbewijs, twee verschillende credentials die beide het attribuut “naam” en “geboortedatum” 
bevatten.  

IRMA-applicatie Een mobiele app waarin mensen hun credentials kunnen verzamelen. 

Gebruiker Een mens met een mobiele telefoon met de IRMA-app erop geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld 
een consument, klant of werknemer zijn.  

Uitgever Een partij die attributen uitgeeft aan de gebruiker. Dit gebeurt op zo’n manier dat de gebruiker kan 
bewijzen dat het authentieke attributen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Personen 
(BRP), beroepenregisters en de banken.  

Controleur Vraagt attributen op aan de gebruiker en controleert hun echtheid. Typisch zijn dit dienstverleners 
die attributen nodig hebben voor onlinedienstverlening. 

Idemix-protocol Het protocol dat de gebruiker, uitgever en controleur gebruiken om ervoor te zorgen dat de 
attributen op een veilige en privacyvriendelijke manier gedeeld kunnen worden. 

Stichting Privacy by Design De stichting, voortgekomen uit de Digital Security-onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en onderhouden van het IRMA-
identiteitsplatform. Ze doet dit in partnerschap met SIDN. 

2.2 Werking 

IRMA biedt een oplossing om gebruikers op een privacy-vriendelijke manier persoonlijke gegevens 
(die attributen genoemd worden) te laten delen, zonder dat ze elke keer hun volledige identiteit 
moeten delen. IRMA staat voor ‘I Reveal My Attributes’: de gebruiker heeft zelf de controle over wat 
gedeeld wordt en met wie. De IRMA-omgeving bestaat voor de gebruikers uit twee delen: een app en 
een website. De app wordt geïnstalleerd op de mobiele telefoon en is essentieel voor het gebruik van 
IRMA. De MijnIRMA-website is optioneel. 
 

 
Figuur 1: Een schematische weergave van bronnen (uitgevers) van gegevens (attributen). Bron: IRMA website.  
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2.2.1 IRMA-applicatie en werking 

De gebruiker van IRMA kan zijn attributen, zoals naam, leeftijd en woonplaats, ophalen bij 
verschillende uitgevers, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (via DigiD) of de bank (via iDIN). Dit 
is weergegeven in Figuur 1. De gebruiker laadt de attributen in de mobiele app (op iOS of Android) en 
kan ze vervolgens aan verschillende partijen laten zien, om bijvoorbeeld te bewijzen dat hij studeert, 
ouder is dan 18 of woonachtig is in Enschede. De gebruiker ziet duidelijk welke attributen een partij 
nodig heeft en geeft expliciet toestemming voor het delen van die attributen. Ook levert de app 
afgeleide informatie: op basis van de geboortedatum van iDIN, bijvoorbeeld, levert de Stichting het 
attribuut “ouder dan 18”. Op deze manier wordt het mogelijk om aan dataminimalisatie te voldoen: bij 
veel authenticaties is het immer niet nodig om een heel paspoort of zelfs geboortedatum te laten zien, 
maar enkel aan te tonen dat de gebruiker ouder is dan 18 – denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van 
drank of toegang tot goksites.  
 
Figuur 2 laat in drie schermen zien hoe een gebruiker bepaalde persoonsgegevens (attributen) kan 
delen met een controleur, in dit geval de website https://helder.health/ 
 

   
Figuur 2: In drie screenshots is te zien hoe een gebruiker met de IRMA-app kan inloggen. Links zien we het 
overzicht van de attributen van de gebruiker in de app, in het midden zien we de website van de controleur, 
helder.health, waar de gebruiker op wil inloggen. De gebruiker scant de getoonde QR-code en krijgt dan het 
scherm rechts te zien, waarin zij toestemming moet geven voor het delen van enkele attributen met helder.health 
om toegang te krijgen. 

 
De IRMA-attributen staan alleen in de app op de mobiele telefoon van de gebruiker en nergens 
anders. Dit is een bewuste keuze bij het ontwerp van IRMA, als privacy by design. Een nadeel hiervan 
is dat de gebruiker bij verandering (of verlies) van de mobiele telefoon in principe al zijn attributen 
opnieuw moet laden in de nieuwe telefoon. Dit is vergelijkbaar met een gewoon paspoort: bij verlies 
daarvan is ook een nieuw exemplaar nodig. Op dit moment wordt er gewerkt aan een back-up-optie 
van attributen2.  

 
Bij verlies of diefstal van de mobiele telefoon zijn de attributen beveiligd tegen misbruik, doordat de 
gebruiker bij installatie van de app zelf een pincode instelt. Omdat deze PIN altijd ingevoerd moet 
worden wanneer de gebruiker attributen vrijgeeft of ontvangt, kan de vinder van de telefoon niets doen 
met de attributen. Wel is het verstandig om, bij verlies of diefstal, direct via het MijnIRMA-portaal de 
(oude) IRMA-app te blokkeren. 

                                                      
2 Wat als ik mijn telefoon vernieuw of verlies, verkregen augustus 2019, zie 
https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/#kwijt. 

https://helder.health/
https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/#kwijt
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De geldigheidsduur is credential-afhankelijk. Op dit moment zijn de BRP-attributen vijf jaar geldig; 
daarna dient de gebruiker ze opnieuw op te halen bij de uitgever. Adresgegevens kennen een 
geldigheidsduur van één jaar. De keuze voor deze geldigheidstermijnen lijkt een compromis te zijn 
tussen gebruikersgemak en betrouwbaarheid in termen van actualiteit van de attributen. Dat neemt 
niet weg dat als een controleur meer actuele attributen nodig heeft, deze de gebruiker kan vragen om 
een verse set op te halen bij de uitgever. 

2.2.2 MijnIRMA 

Iedere IRMA-gebruiker heeft een eigen mijn-omgeving: MijnIRMA. Via deze website kan de gebruiker 
de activiteiten van de IRMA-app controleren en eventueel beëindigen. Toegang tot de website 
geschiedt via de IRMA-app of middels een via e-mail verstuurde link. Deze laatste optie kan de 
gebruiker gebruiken als zijn mobiele telefoon is gestolen en mogelijk misbruik van de IRMA-app wil 
uitsluiten door het account stop te zetten. De stichting Privacy by Design is de aanbieder van de 
website. 
 
De website is een minimale log van alle gebruikerstransacties op basis waarvan de gebruiker 
eventueel misbruik kan detecteren. Deze log bevat geen informatie over de attributen die zijn 
gevraagd en/of getoond, en kan niet gebruikt worden als basis voor een klacht. Zie Figuur 3 voor een 
screenshot van deze minimale log in de MijnIRMA-omgeving. 
 
 

 

Figuur 3: Screenshot MijnIRMA-omgeving. 

 
Aan het laten intrekken van eerder uitgegeven attributen/credentials door uitgevers wordt naar 
verwachting op korte termijn gewerkt3.  
 

2.3 Architectuur 

De architectuur van IRMA is eenvoudig en kent vier rollen:  
1. de uitgever,  

                                                      
3 Presentatie IRMA meeting juni 2019, zie https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-5-
7-19/ringers-harreveld-5-juli-2019.pdf.  

https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-5-7-19/ringers-harreveld-5-juli-2019.pdf
https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-5-7-19/ringers-harreveld-5-juli-2019.pdf
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2. de gebruiker,  

3. de ontvanger, 

4. en de beheerder ofwel schema manager.  

De uitgever verzorgt de uitgave van attributen aan de gebruiker. De uitgever van attributen zou 
bijvoorbeeld DigiD, iDIN of een universiteit kunnen zijn. De gebruiker gebruikt een mobiele app om de 
attributen te downloaden van de uitgever en stuurt deze, indien nodig, door naar de controleur om te 
bewijzen dat de attributen hem toe behoren. De controleur, bijvoorbeeld een verzekeraar of 
pensioenfonds, ontvangt de attributen direct van de gebruiker en controleert het bewijs. Figuur 4 toont 
de gegevensuitwisseling tussen deze drie rollen.  
 
 

 
Figuur 4: Schematisch overzicht van de architectuur van IRMA. 

 
Een paar dingen vallen op. Ten eerste weet de uitgever niet met welke controleur de gebruiker de 
attributen deelt. Ook de stichting Privacy by Design als beheerder van IRMA ziet niet met welke 
uitgever of controleur de gebruiker attributen uitwisselt. Dit is een belangrijk privacy-kenmerk van 
IRMA. Daarnaast houdt de gebruiker de controle: hij bepaalt welke attributen de controleur ontvangt. 
Voor de controleur is het echter wel zichtbaar wie de attributen heeft uitgegeven en hij kan dit ook 
controleren, om zeker te zijn van de echtheid. 
 
De vierde rol betreft die van beheerder van IRMA, ofwel de schema manager. De beheerder is 
eigenaar van de IRMA-app, de mijn-omgeving en de centrale IRMA-server die nodig is om alle 
communicatie te beveiligen op basis van het Idemix-protocol. Alle deelnemers, hun 
beveiligingssleutels, de soorten credentials en de attributen die middels IRMA worden verwerkt, zijn 
vastgelegd in een zogenaamd schema. De beheerder van IRMA is verantwoordelijk voor dit schema. 
Meer over dit schema in 2.3.3.  
 
In de volgende secties worden de rollen uitgever, controleur en schema manager verder uitgelegd. 
Aan de orde komt ook het onderliggende securityprotocol, Idemix, dat het mogelijk maakt om 
attributen op deze veilige en unlinkable manier te delen tussen de drie rollen. 

2.3.1 Uitgevers 

Uitgevers zijn partijen die met enige autoriteit een betrouwbare uitspraak kunnen doen over de 
identiteit van de gebruiker. Zo weet bijvoorbeeld de gemeente de NAW-gegevens en geboortedatum 
van de gebruiker, de bank het rekeningnummer en de naam van de gebruiker en weet DUO welke 
diploma’s de gebruiker heeft.  
Een overzicht van de attributen die op dit moment uit de IRMA-app gehaald kunnen worden en vanuit 
welke uitgever, is te zien in  
Tabel 1.4  

                                                      
4 Zie ook het IRMA scheme: https://privacybydesign.foundation/attribute-index/en/pbdf.html.  

         

 

(Verzekeraar 1) (Verzekeraar 2) 

https://privacybydesign.foundation/attribute-index/en/pbdf.html
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Initialen X 
    

~ ~ 
  

X 
 

Voornamen X     ~ ~     

Achternaam X 
 

X 
 

X X X 
  

X 
 

Geboortedatum X 
 

X 
      

X 
 

Leeftijdsgrenzen (18+, 65+, etc.) X 
        

X 
 

Geslacht X 
        

X 
 

Adres X 
        

X 
 

Postcode X 
        

X 
 

Plaats X 
        

X 
 

Burger Service Nummer (BSN) X 
          

E-mail 
 

X X X X X X 
    

Mobiel 
 

X 
         

Volledige naam 
  

X X X ~ ~ 
    

Voornaam(roepnaam) 
  

X 
 

X ~ ~ 
    

Gebruikersnaam 
   

X 
       

Webadres account 
   

X X 
      

Instelling 
     

X X 
    

Medewerker/student  
    

X X 
    

Lokaal registratienummer   
   

X X 
    

BIG-nummer 
       

X 
   

Startdatum BIG-registratie   
     

X 
   

Medisch beroep 
       

X 
   

Medisch specialisme 
       

X 
   

AGB-code 
        

X 
  

Diplomagegevens 
          

X 
 

Tabel 1. Een overzicht van de uitgevers waarvan de gebruiker op dit moment attributen kan laden naar de IRMA-app. 
De attributen per uitgever zijn aangegeven met een “X”. Voor EduGain en SURFconext is de manier waarop de naam 

wordt opgehaald niet unaniem maar afhankelijk van de school of universiteit en daarom aangegeven met een “~“. 

De lijst met uitgevers is groeiende. Op dit moment loopt er een aantal proof of concepts bij onder 
andere de gemeenten Amsterdam, Leiden, Almere en Haarlem en in de medische sector met Nedap, 
Chipsoft en VZVZ.  
Tabel 1 toont enkel het overzicht van de partijen zoals de Privacy by Design foundation die zelf op de 
website aangeeft5.  
 
Voordat een uitgever attributen gaat delen met de IRMA-app dient deze de gebruiker eerst te 
authentiseren. Dit gebeurt door middel van een bij de uitgever bekende loginmethode. Bijvoorbeeld: 
inloggen met DigiD bij de gemeente Nijmegen om de BRP-attributen te verkrijgen, of inloggen bij de 
bank om de iDIN-gegevens te verkrijgen. Vervolgens kan de uitgever de attributen horende bij de 
gebruiker in het eigen systeem opzoeken en aan de IRMA-app geven, voorzien van een digitale 
handtekening. 
 

                                                      
5 Attribuut-uitgifte, verkregen 24 september 2019, https://privacybydesign.foundation/uitgifte/.  

https://privacybydesign.foundation/uitgifte/
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Relevant in deze context is het betrouwbaarheidsniveau van de gebruikte authenticatie. Voor DigiD 
kan dit Laag of Substantieel zijn; voor iDIN ligt Substantieel voor de hand. Sommige diensten willen 
weten wat het betrouwbaarheidsniveau is. Ook deze informatie wordt bijgehouden, in de vorm van 
een attribuut, en gedeeld met de afnemers door IRMA. 
 
Bepaalde attributen, zoals achternaam, voornaam en geboortedatum, kunnen bij verschillende 
uitgevers worden opgehaald. Merk op dat er een verschil is tussen de achternaam vanuit bijvoorbeeld 
BRP en LinkedIn: de naam op LinkedIn is zelfverklaard en is dus niet per se gelijk aan de officiële 
naam van de gebruiker. Daarom kan de controleur, bij het instellen van de QR-code voor het 
controleren van gegevens, zelf aangeven welke uitgevers hij goedkeurt voor een bepaald attribuut. De 
gebruiker heeft daarna zelf de mogelijkheid om te kiezen van welke uitgever hij een attribuut wil delen 
met een controleur. Door attributen van verschillende uitgevers te combineren kan IRMA van 
meerwaarde zijn voor controleurs, binnen en buiten de sector.  
 
De attributen hebben een houdbaarheidsdatum die de uitgever van de attributen bepaalt. De 
controleur kan, tijdens het controleren, zelf bepalen tot welke datum hij attributen accepteert. In het 
geval de attributen te lang geleden zijn geladen in de IRMA-app, kan de controleur de gebruiker 
vragen deze opnieuw te laden.  

2.3.2 Controleurs 

De controleur is de partij die de attributen ontvangt en verwerkt. De controleur geeft aan welke 
attributen er nodig zijn voor optimale dienstverlening aan de gebruiker, die er vervolgens voor kan 
kiezen om deze attributen wel of niet te delen. Via cryptografische berekeningen controleert de 
controleur dat het attribuut geldig is: dat wil zeggen niet verlopen of gemanipuleerd, en uitgegeven 
door de verwachte uitgever. Deze laatste controle vindt plaats op basis van de digitale handtekening 
van de uitgever, met behulp van de scheme manager (zie sectie 2.3.3).  
 
Alle software voor het controleren van IRMA-attributen door de controleur is open source.  
Afspraken tussen uitgevers en controleurs in de context van IRMA zijn nauwelijks nodig. Controleurs 
bepalen zelf welke uitgevers ze vertrouwen. Echter, als uitgevers geen gebruik maken van de 
onderliggende Idemix-technologie, dan is het voor IRMA niet mogelijk om attributen te blinderen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor de via iDIN verkregen attributen. Voor het delen van een subset van iDIN-
attributen kiest de stichting Privacy by Design er daarom voor om zelf de attributen te ondertekenen, 
waardoor de stichting dus kort toegang tot die attributen heeft. Controleurs moeten in dat geval de 
stichting vertrouwen. Verder is het aan de gebruiker om te bepalen welke attributen hij bij welke 
uitgevers ophaalt en deelt met de controleurs.  
 
De situatie kan ontstaan dat controleurs te veel gegevens opvragen van de IRMA-gebruiker of zelfs 
gegevens opvragen die ze niet mogen verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een private partij die het 
BSN-attribuut wil opvragen. De stichting Privacy by Design vertrouwt op de wettelijke 
verantwoordelijkheid van de controleur om deze attributen niet op te vragen. Daarnaast maakt de 
IRMA-app heel duidelijk welke attributen er precies uitgewisseld worden, waardoor de gebruiker snel 
ziet of dit proportioneel is. De gebruiker houdt zo zelf de regie over wat wel en niet gedeeld wordt, en 
kan eenvoudig problematische gevallen aankaarten bij de stichting of de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Dit probleem is overigens niet IRMA-specifiek: wanneer een consument nu alcohol koopt bij de 
supermarkt en zijn ID-kaart of paspoort laat zien, laat hij veel meer attributen zien dan nodig. De 
controleur is gebonden aan van kracht zijnde privacy- en andere wetgeving, en IRMA vertrouwt erop 
dat deze zich hieraan houdt. Daarnaast zijn er partijen als Autoriteit Persoonsgegevens die hierop 
toezien.  
Controleurs aangesloten op IRMA die op dit moment bekend zijn: 
 VGZ 6. Een Proof of Concept waarin cliënten van zaakwaarnemers via IRMA hun zaakwaarnemer 

kunnen machtigen om zorgkosten te declareren. 

 Helder7. Een werkend concept waarin huisarts en zorgpersoneel samen toegang krijgen tot 
gegevens van hun cliënten. 

                                                      
6 Declareer als zaakwaarnemer, verkregen 24 september 2019, https://www.vgz.nl/irma#/. 
7 Tijd om een Helder account te maken, verkregen augustus 2019, https://helder.health/register. 

https://www.vgz.nl/irma#/
https://helder.health/register
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 Milieustation Den Bosch1. Een PoC waarmee mensen toegang krijgen tot het milieustation met 
IRMA. 

 NLX8. Een PoC waarin organisaties eenvoudig data kunnen uitwisselen met NLX en IRMA. 

Daarnaast lopen er diverse pilots met IRMA waar andere controleurs bij betrokken zijn (zie appendix 
Gebruik IRMA). 

2.3.3 Schema manager 

Welke uitgevers er zijn en welke attributen ze uitgeven is vastgelegd in het schema9 van IRMA. In dit 
publieke overzicht worden ook de publieke sleutels van de uitgevers bijgehouden, waarmee de 
controleurs de attributen kunnen verifiëren. De stichting Privacy by Design is op dit moment de 
manager van het schema. Deze stichting is samen met partner SIDN verantwoordelijk voor het beheer 
van de IRMA-infrastructuur, waaronder bijvoorbeeld de IRMA-server, de mijn-omgeving en de mobiele 
app vallen.  

2.3.4 Idemix-protocol 

De onderliggende cryptografie van IRMA is gebaseerd op het Idemix-protocol dat vanaf eind jaren 
negentig bij IBM in Zürich is ontworpen. Er is over Idemix uitgebreid gepubliceerd in de 
wetenschappelijke literatuur. IBM stelt een implementatie van Idemix gratis beschikbaar.  
Binnen het Idemix-protocol worden attributen vanuit een uitgever gecombineerd in een credential. 
Zo’n credential bevat de naam van de uitgever, een vervaldatum en een aantal attributen. Het geheel 
is digitaal ondertekend door de uitgever van het credential en wordt verstuurd naar de gebruiker. 
Figuur 5 toont een algemeen credential en een voorbeeld van een BRP-credential. 
 
 

 
Figuur 5: Grafische weergave van een credential10 en een voorbeeld van een BRP-credential dat is uitgegeven 

door de gemeente Nijmegen.  

 
Het gebruik van publieke en privésleutels zorgt ervoor dat niet iedereen zomaar credentials kan 
uitgeven. De uitgever zet met zijn privésleutel een digitale handtekening onder elk credential dat hij 
naar de gebruiker stuurt. De controleur controleert deze handtekening met de publieke sleutel van de 
uitgever. Door de cryptografie achter het protocol, kan de informatie in het credential niet aangepast 
worden en kan de echtheid ervan gegarandeerd worden. Mede hierdoor biedt het Idemix-protocol de 
mogelijkheid attributen los van elkaar te tonen zonder hierbij de digitale handtekening te vernietigen. 
In het voorbeeld hierboven, het BRP-credential, kan de gebruiker bewijzen dat ze geboren is in 
Enschede, zonder andere informatie over haarzelf vrij te geven. 
 
Voor een goede werking van IRMA is het belangrijk dat zowel de uitgever als de controleur goed 
weten om te gaan met de Idemix-technologie. Voor de gebruiker is het belangrijk dat ze beseft welke 
uitgever en controleur ze kan vertrouwen en welke niet. Meer informatie over het Idemix-protocol is te 
vinden in de bijbehorende Appendix van dit rapport. 
 

                                                      
8 NLX Insight demo, verkregen op 24 september 2019, https://demo.nlx.io/.  
9 IRMA Schemes, verkregen 20 september 2019 van https://irma.app/docs/schemes/. 
10 Specification of the Identity Mixer Cryptographic Library (Revised version 2.3.0), verkregen op 24 
september 2019, 
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3
b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument. 

https://demo.nlx.io/
https://irma.app/docs/schemes/
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument
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2.4 Organisatie en gebruik 

Deze sectie beschrijft de organisatie achter IRMA, de Stichting Privacy by Design, het verdienmodel 
en het afsprakenstelsel rondom IRMA. 

2.4.1 Stichting Privacy by Design 

De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de Digital Security-onderzoeksgroep van 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. De stichting beoogt in algemene zin de ontwikkeling en het 
gebruik van open, privacy-vriendelijke en goed beveiligde ICT te bevorderen. In het bijzonder richt de 
stichting zich op de ontwikkeling en het gebruik van de eigen IRMA-oplossing. Op dit moment worden 
de kosten voor het ophalen van de BRP-gegevens volledig door de gemeente Nijmegen gedragen. 
Daarbij is er voor gekozen dat er maximaal 7500 keer met DigiD kan worden ingelogd per maand. Om 
op te kunnen schalen, heeft de gemeente Nijmegen samen met een 40-tal andere gemeenten een 
voorstel ingediend bij de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van VNG om de kosten voor IRMA 
gezamenlijk, centraal te verrekenen11. De kosten van de iDIN-logins worden door de stichting Privacy 
by Design vergoed.  
 
De stichting Privacy by Design is niet gecertificeerd. Daar is de stichting nog te klein voor (en niet 
kapitaalkrachtig genoeg). Het is wel de bedoeling dat de stichting op enig moment in de toekomst, bij 
uitgebreider gebruik van IRMA, gecertificeerd zal worden, bijvoorbeeld volgens de ISO 27001-norm. 

2.4.2 Verdienmodel IRMA en samenwerking SIDN 

De stichting Privacy by Design heeft geen winstoogmerk, maar dient wel inkomsten te hebben voor de 
ontwikkeling, het beheer en het vermarkten van IRMA. Sinds kort werkt de stichting samen met 
SIDN12. SIDN is een stabiele, ISO27001 gecertificeerde organisatie die financieel gezond is, met als 
kernactiviteit het beheren van het .nl-domein. Ook heeft SIDN door samenwerking met Qiy in het 
verleden, en de overname van Connectis13, laten blijken affiniteit te hebben met digitale identiteiten en 
hier dienstverlening op te willen uitvoeren. Daarnaast heeft SIDN – net als IRMA – geen 
winstoogmerk. Met SIDN lijkt IRMA daarmee een goede partner gevonden te hebben om de 
infrastructuur (zoals de IRMA-server), het beheer en de verdere ontwikkeling ervan blijvend te 
bekostigen.  
 
SIDN helpt met het opzetten en onderhouden van IRMA’s verdienmodel. Het verdienmodel bestaat uit 
drie componenten:  
1. Het rekenen van kosten aan de uitgever voor het plaatsen van attributen in de IRMA-app (zie 

sectie 2.3.1). Opvallend is dat in bestaande verdienmodellen de uitgever vaak een vergoeding 
ontvangt in plaats van hiervoor te betalen. Immers, uitgevers als BRP en iDIN vragen nu geld voor 
het verstrekken van bepaalde attributen. Typisch zal dit model van toepassing zijn op controleurs 
die specifieke attributen willen ontvangen en hiervoor ook uitgever zijn.  

2. Het aanbieden van een service level agreement (SLA) richting controleurs en uitgevers. Dit biedt 
controleurs en uitgevers, tegen betaling, zekerheid over de beschikbaarheid van de IRMA 
infrastructuur als ze ermee aan de slag gaan.  

3. Het aanbieden van IRMA-as-a-service door derden, waardoor kleine partijen de mogelijkheid 
hebben om snel van start te gaan met IRMA zonder daarvoor zelf bepaalde functionaliteit te 
hoeven implementeren zoals het Idemix-protocol en de aansluiting op de IRMA-server.  

 
Daarnaast neemt SIDN een aantal van de diensten die IRMA aanbiedt over; zo draait de centrale 
backbone van IRMA, die gebruikt wordt bij registratie van nieuwe gebruikers en bij de bescherming 
van cryptografische sleutels, sinds kort (augustus 2019) bij SIDN. Op 25 september 2019 hebben 

                                                      
11 Zie https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-8-3-19/withaar-8-maart-2019.pdf.  
12 SIDN verzorgt backbone van identiteits-app IRMA, verkregen 30 september 2019, 
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/6806771/250449/sidn-verzorgt-backbone-van-
identiteits-app-irma.html  
13 Connectis is deelnemer in eHerkenning en levert daarnaast diverse online identificatie methode, zie 
www.connectis.nl.  

https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-8-3-19/withaar-8-maart-2019.pdf
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/6806771/250449/sidn-verzorgt-backbone-van-identiteits-app-irma.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/6806771/250449/sidn-verzorgt-backbone-van-identiteits-app-irma.html
http://www.connectis.nl/
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IRMA en SIDN formeel de krachten gebundeld door een samenwerkingsovereenkomst te tekenen14. 
Daarmee bekrachtigden de organisaties de intentie, die zij eind 2018 uitspraken, om samen te gaan 
werken en zo de adoptie van IRMA een impuls te geven. Onderdeel van de overeenkomst is dat SIDN 
IRMA zal laten blijven draaien, ook in het geval de stichting Privacy by Design wegvalt. Daarmee lijken 
de stabiliteit en continuïteit van IRMA als identiteitsplatform geborgd. Er kunnen afspraken over het 
dienstenniveau worden gemaakt (SLA’s) waarmee invulling wordt gegeven aan het business model. 
Er zijn ondertussen al een paar betalende klanten.  
 
Naast de samenwerking met SIDN krijgt IRMA af en toe nog donaties en funding van verschillende 
partijen voor de verdere doorontwikkeling. Dit is tot nu toe de voornaamste bron van inkomsten voor 
de Stichting. Ook zal vanuit Radboud Universiteit door studenten en promovendi specifieke 
doorontwikkeling van functionaliteiten plaatsvinden.  

2.4.3 IRMA dashboard 

Het IRMA dashboard (zie Figuur 6) toont hoeveel en waar IRMA gebruikt wordt. Dit is te raadplegen 
via https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/d/000000011/irma-dashboard?orgId=1. 
 

 
Figuur 6: IRMA dashboard.  

 
 

                                                      
14 Zie https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/sidn-en-privacy-by-design-bundelen-krachten-voor-
privacyvriendelijke-elektronische-identiteiten-via-irma.  

https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/d/000000011/irma-dashboard?orgId=1
https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/sidn-en-privacy-by-design-bundelen-krachten-voor-privacyvriendelijke-elektronische-identiteiten-via-irma
https://www.sidn.nl/nieuws-en-blogs/sidn-en-privacy-by-design-bundelen-krachten-voor-privacyvriendelijke-elektronische-identiteiten-via-irma
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3. USE CASES 

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal potentiële use cases voor het inzetten van IRMA in de pensioen- en 
verzekeringssector. 
 

3.1 Use case Bewijs van in leven zijn 

Bij lopende uitkeringen willen levensverzekeraars periodiek weten of de klant nog in leven is. 
Naarmate de uitkering hoger is, zal het belang hiervan toenemen. Informatie hierover staat in de Basis 
Registratie Personen (BRP). Echter, levensverzekeraars hebben in tegenstelling tot verzekeraars van 
collectieve pensioenen geen toegang tot de BRP. Daarom dient de klant een attestatie de vita of een 
bewijs van in leven aan te leveren. De klant kan bij de gemeente een officiële verklaring hierover 
aanvragen. Dit kost ongeveer 15 tot 20 euro. Verzekeraars nemen soms ook genoegen met een 
bankafschrift waaruit blijkt dat de desbetreffende klant AOW ontvangt. In dat laatste geval wordt 
meegelift op de controles die de Sociale Verzekeringsbank uitvoert. In totaal gaat het om ongeveer 
170.000 in Nederland woonachtige personen die jaarlijks om een dergelijk bewijs wordt gevraagd.  
Een alternatief kan IRMA bieden. Levensverzekeraars kunnen de datum van uitgifte van de BRP-
attributen in de IRMA app gebruiken. Voorwaarde hiervoor is dat de klant een DigiD account heeft.  
 
Conclusie:  
Met IRMA kan de klant eenvoudig een bewijs van in leven zijn aanleveren. Dit bewijs is gebaseerd op 
de datum van uitgifte van de IRMA-attributen door de uitgever.  

3.2 Use case Online Afsluiten Verzekering 

Voor het online afsluiten van een verzekering heeft de verzekeraar vaak een aantal attributen van de 
gebruiker nodig: NAW, geboortedatum, geslacht, etc. De gebruiker kan deze gegevens via IRMA en 
de BRP eenvoudig aanleveren. De verzekeraar kan ze vervolgens automatisch verwerken en 
daarmee de kans op fouten verkleinen. Het huidige veelgebruikte en risicovolle opsturen van een 
kopie van het identiteitsdocument is dan niet meer nodig. De gegevens komen immers direct uit de 
BRP, zijn actueel en direct verifieerbaar als zijnde authentiek.  
 
Niet ondenkbaar is dat verzekeraars op hun producten korting willen geven voor speciale 
doelgroepen, bijvoorbeeld studenten. Met bronnen als DUO en SURFconext kan IRMA dit attribuut 
ook aanleveren. Iets spannender wordt het als de verzekeraar of intermediair financiële of medische 
gegevens nodig heeft voor het afsluiten van een verzekering. Dergelijke gegevens zijn meer 
privacygevoelig en vereisen bij voorkeur een hoger niveau van beveiliging. Met name de 
identiteitszekerheid van de gebruiker is daarbij belangrijk. Het is niet aan te raden hiervoor DigiD 
Midden te gebruiken, zoals het nu wordt gedaan om de BRP-gegevens in de IRMA-app te laden. Een 
inlogmiddel van een hoger betrouwbaarheidsniveau, zoals DigiD Substantieel, geniet dan de 
voorkeur. Echter, nog niet heel veel gebruikers zijn in het bezit van DigiD Substantieel. Wel wordt er 
vanuit diverse sectoren druk uitgeoefend (onder andere zorg) om hier verbetering in te krijgen.  
 
Conclusie:  
Voor het afsluiten van sommige verzekeringen biedt de IRMA-app zeker mogelijkheden. Door 
gegevens uit de app te combineren en te gebruiken voor voorinvullen zal de gebruiker dit als prettig 
ervaren. Daarnaast heeft de verzekeraar of intermediair zekerheid dat de gegevens betrouwbaar zijn. 
Voor sommige diensten schiet het huidige betrouwbaarheidsniveau van IRMA wellicht tekort. Dan zal 
de gebruiker gevraagd moeten worden om op een hoger niveau in te loggen, bijvoorbeeld door een 
upgrade te doen van DigiD Midden naar Substantieel. Als in de toekomst DigiD Hoog wordt uitgerold, 
dan kan IRMA hier ook gebruik van maken. Daarmee biedt IRMA een toekomstbestendige oplossing. 

3.3 Use case Authenticatie 

In deze use case logt de gebruiker (i.e. consument) in bij de mijn-omgeving van de verzekeraar of het 
pensioenfonds met de IRMA-app. De aanname daarbij is dat de gebruiker een geactiveerde IRMA-
app met een persoonlijke Pincode heeft en dat deze geladen is met persoonsgegevens uit de BRP 
(via de Gemeente Nijmegen). In dat geval doorloopt de gebruiker typisch de volgende stappen:  
1. Gebruiker gaat naar de website voor de mijn-omgeving van de verzekeraar/het pensioenfonds. 
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2. De gebruiker klikt op de knop voor inloggen met IRMA. 
3. De website toont een QR-code. 
4. De gebruiker opent de IRMA-app en scant de QR-code met zijn camera. 
5. De gebruiker wordt om consent gevraagd en toetst daarna de pincode van de IRMA-app in, ter 

confirmatie van het delen van de attributen.  
6. De IRMA-app deelt attributen over de gebruiker met de verzekeraar/het pensioenfonds. 
7. De gebruiker krijgt toegang tot zijn mijn-omgeving.  

 
Op dit moment loggen veel gebruikers in op de mijn-omgeving met een eigen door de verzekeraar/het 
pensioenfonds verstrekte authenticatie-oplossing (denk aan wachtwoord en gebruikersnaam). Het 
vervangen van deze oplossing door IRMA kan relatief eenvoudig door de gebruiker eerst in te laten 
loggen met de eigen oplossing en vervolgens met IRMA (door een QR-code te tonen) en beide 
oplossingen te koppelen. De volgende keer kan de gebruiker met IRMA inloggen. De verzekeraar kan 
dan de eigen oplossing langzaam uitfaseren. Figuur 7 toont een voorbeeld van inloggen met IRMA bij 
een controleur.  
 
 

 
Figuur 7: Inloggen met IRMA bij Crowdience.  

De door IRMA gedeelde gegevens zijn e-mailadres en volledige naam.  

 
Op het eerste gezicht lijkt IRMA gratis. Echter, als de verzekeraar of het pensioenfonds garanties wil 
over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van IRMA, dan zal daar een prijskaartje aan hangen. Bij 
frequent gebruik van IRMA als authenticatie-oplossing dient rekening gehouden te worden met het 
consent dat de gebruiker dient te geven voor het vrijgeven van attributen. IRMA geeft daarbij ook het 
authenticatieniveau van het credential door, bijvoorbeeld dat van DigiD of iDIN. Voor veel diensten zal 
dat voldoende betrouwbaar zijn. In plaats van credentials uit de BRP of iDIN te gebruiken, kan de 
controleur zelf ook een authenticatie-attribuut uitgeven voor de IRMA-app, bijvoorbeeld een 
pseudoniem identificatiemiddel. Hiervoor zal de controleur echter moeten gaan betalen aan de 
Stichting Privacy by Design (in de orde van 10.000 euro per jaar).  
 
Conclusie:  
IRMA biedt een goedkope authenticatie-oplossing. De betrouwbaarheid hangt af van de 
betrouwbaarheid van het doorgegeven credential. Voor veel diensten in de sector zal dit voldoende 
betrouwbaar zijn. Minpunt van een dergelijk gebruik van IRMA is het consent dat gegeven moet 
worden bij elke authenticatie. Dit gaat ten koste van het gebruikersgemak als frequent moet worden 
ingelogd. Het automatisch doorgeven van bepaalde attributen aan controleurs, na een eenmalige 
consent, kan in de IRMA-app worden ingebouwd. 
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3.4 Use case Geauthentiseerd bellen 

Klanten die vragen over hun pensioen- of verzekeringsproduct hebben kunnen de service desk bellen. 
Tijdens zo’n gesprek gaat relatief veel tijd verloren aan het authenticatie-vragen om de identiteit van 
de klant betrouwbaar vast te stellen ("wat is de meisjesnaam van je moeder", etc.). Door klanten eerst 
een IRMA authenticatie te laten doen, gevolgd door een telefoontje naar een van te voren ingesteld 
nummer, weet de service desk medewerker direct wie er belt. 
 
Conclusie:  
Efficiënte en betrouwbare service desk dienstverlening kan met geauthentiseerd bellen via IRMA.  

3.5 Use case Wachtwoord Reset 

Veel gebruikers krijgen van hun verzekeraar een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op 
de mijn-omgeving. Het komt regelmatig voor dat de gebruiker zijn wachtwoord of gebruikersnaam is 
vergeten. Een veelgebruikte oplossing hiervoor is het versturen van een activatielink per e-mail. Door 
op deze link te klikken kan de gebruiker een wachtwoord reset doen om vervolgens in te loggen. IRMA 
kan hiervoor een aantrekkelijk alternatief zijn. Zaak is dan wel dat IRMA de juiste attributen aanlevert 
voor de verzekeraar om de gebruiker uniek te kunnen identificeren, om hem de mogelijkheid te bieden 
zijn wachtwoord te resetten. De attributen voornaam, achternaam en geboortedatum identificeren de 
gebruiker redelijk uniek, maar niet 100%. Een extra identificerend attribuut zou handig zijn. Het BSN is 
geen optie. Een klantnummer zou kunnen, maar dan dient deze te zijn aangemaakt tijdens de 
onboarding en met de IRMA-app opgehaald. Voor communicatie met de klant zou IRMA ook een e-
mail of 06-nummer kunnen verstrekken. Deze attributen zijn echter niet altijd geverifieerd door een 
uitgever.  
 
Conclusie:  
Wachtwoord Reset kan prima met IRMA, maar vereist wel een 100% zekerheid over de klant. De 
combinatie van voor- en achternaam en geboortedatum is dat niet. Laat de gebruiker daarom tijdens 
de onboarding als klant bij een verzekeraar het klantnummer ophalen met de IRMA-app. Dit 
klantnummer kan dan eenvoudig worden gebruikt bij een wachtwoord reset. Hieraan zijn wel kosten 
verbonden.  

3.6 Use case Mandateren 

VGZ biedt zaakwaarnemers en hun cliënten de mogelijkheid om via IRMA veilig een machtiging te 
verlenen om zorgkosten te declareren. Voor deze use case gelden de volgende aannames:  

 De zaakwaarnemer heeft een geactiveerde IRMA-app die geladen is met BRP-gegevens. 

 De cliënt heeft al een account bij de verzekeraar. 

 
In dat geval bestaat de use case uit de volgende stappen: 
1. De cliënt dient de zaakwaarnemer te machtigen door in te loggen met DigiD SMS of DigiD-app op 

de VGZ mijn-omgeving. 
2. Na inloggen krijgt de cliënt een QR-code te zien.  
3. De zaakwaarnemer kan deze QR-code scannen en daarmee het mandaat-attribuut ophalen met 

zijn IRMA-app op basis van het klantnummer van de cliënt. 
4. De zaakwaarnemer kan met het mandaat-attribuut inloggen bij VGZ om te kunnen declareren 

namens de cliënt.  
5. De cliënt kan het mandaat altijd intrekken door in te loggen op de VGZ mijn-omgeving.  

De zaakwaarnemer dient deze attributen jaarlijks te updaten. Figuur 8 toont een screen shot van deze 
dienst.  
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Figuur 8: Machtigen met IRMA bij VGZ om als zaakwaarnemer te declareren. 

 
Conclusie:  
Eenvoudige vormen van mandateren zijn relatief eenvoudig in te richten met IRMA door de 
verzekeraar of intermediair zelf in de rol van IRMA-leverancier en –controleur te plaatsen. De 
verzekeraar wordt dan wel een uitgever van IRMA-credentials: hier zullen enige kosten aan verbonden 
zijn.  

3.7 Use case Schadevrije Jaren 

Iedere autorijder bouwt automatisch schadevrije jaren op als er geen schade wordt gemeld aan de 
verzekeraar. Als de autorijder overstapt naar een nieuwe verzekeraar dient het aantal schadevrije 
jaren doorgegeven te worden. Dit proces is op dit moment fraudegevoelig en kan eenvoudig met de 
IRMA-app worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de oude verzekeraar het aantal jaren door te laten 
geven aan de app, en de nieuwe verzekeraar ze vervolgens te laten opvragen bij de app. 
 
Conclusie:  
Door als uitgever en controleur op te treden kan de sector onderling via IRMA efficiënt en betrouwbaar 
gegevens uitwisselen die handig zijn bij gebruikers die overstappen.  
 

3.8 Use case Digitaal Ondertekenen 

IRMA ondersteunt digitaal ondertekenen op basis van een aantal attributen in de app. Een attribuut-
gebaseerde handtekening is een speciale digitale handtekening waarbij in de toevoeging aan het te 
ondertekenen document ook een aantal attributen van de ondertekenaar opgenomen worden. Deze 
attributen zijn zichtbaar voor eenieder die de handtekening controleert. Zo kan de ontvanger 
bijvoorbeeld zien dat een bepaalde ziekteverklaring ondertekend is door een arts, via het “arts”-
attribuut, eventueel gecombineerd met de medische specialisatie of met het BIG-nummer. 
 
Een ander voorbeeld is een verzoek van een burger aan de overheid, bijvoorbeeld over een 
vergunning, dat ondertekend is met het eigen BSN-attribuut. Daarmee herkent de overheid direct dat 
dit verzoek daadwerkelijk van een bepaalde burger afkomstig is. Ook de acceptatie van een door de 
verzekeraar aangeboden offerte kan via een attribuut-gebaseerde handtekening gerealiseerd worden, 
door diverse identificerende persoonsgegevens en/of het klantnummer van de klant als attribuut in de 
handtekening te verwerken. Een dergelijk verzoek verschijnt dan in de IRMA-app. 
 
De juridische status van de IRMA handtekeningen is nog onduidelijk. Een belangrijke factor daarbij is 
het relatief lage betrouwbaarheidsniveau aangaande de zekerheid van de identiteit van de gebruiker. 
Zou dit op niveau Substantieel of Hoog komen, dan zijn geavanceerde respectievelijk gekwalificeerde 
digitale handtekeningen met IRMA mogelijk. Dergelijke handtekeningen hebben een juridisch bindend 
karakter. Een andere factor is dat attribuut-gebaseerde handtekening nog relatief nieuw zijn en er nog 
weinig jurisprudentie over is.  
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Conclusie:  
IRMA is geschikt voor het plaatsen van digitale handtekeningen op basis van attributen. De 
rechtsgeldigheid van zulke handtekeningen is nog onduidelijk. Partijen binnen de sector die hiermee 
aan de slag willen dienen hier rekening mee te houden door vooraf een juridische analyse uit te 
voeren.  
 

3.9 Use case eHerkenning 

De verzekeringssector gaat op korte termijn voor B2B-authenticatie over naar eHerkenning als 
authenticatiemiddel voor medewerkers van bedrijven; de huidige Digitaal Paspoort-certificaten 
verdwijnen. Zou IRMA een alternatief kunnen zijn voor eHerkenning?  
 
De meest voorkomende situatie is dat een medewerker namens een intermediair moet inloggen bij 
een bepaalde dienst. Om dit te realiseren dient de IRMA-applicatie van de medewerker dus een 
pseudoniem, een KvK-nummer en een geldige machtiging te hebben. Hoe de IRMA-app hieraan kan 
komen is niet triviaal. De intermediair zou het pseudoniem en KvK-nummer kunnen aanleveren. Dat 
zou inhouden dat elke intermediair een uitgever bij IRMA moet worden. De machtiging zal door de 
intermediair in een machtigingenregister moeten worden vastgelegd. Dit register is daarbij een 
leverancier voor de IRMA-app van de werknemer aangaande machtigingen. Een dergelijk 
machtigingenregister is er nog niet en zal door de sector moeten worden ingericht.  
 
Ketenmachtiging is met IRMA nog moeilijker te realiseren. Hiermee machtigt een bedrijf X een andere 
organisatie Y om namens X een online dienst te regelen met eHerkenning. Organisatie Y kan 
vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. 
 
Tot slot richt IRMA zich met name op de burger/consument, en niet zozeer op werkgevers en 
werknemers. Regie op gegevens en privacy zijn voor de laatste doelgroepen minder relevant omdat 
ze namens een rechtspersoon handelen. eHerkenning is hierop gespecialiseerd; IRMA is dat veel 
minder.  
 
Conclusie: 
IRMA is op dit moment geen kant en klaar alternatief voor eHerkenning. 
 

3.10 Samenvatting 

IRMA leent zich uitstekend voor de sector om diverse vormen van onlinedienstverlening eenvoudiger, 
betrouwbaarder en sneller aan te kunnen bieden. Het merendeel van de use cases heeft voldoende 
aan de BRP-gegevens en kan direct worden gerealiseerd middels IRMA. De verzekeraar of het 
pensioenfonds vervult hierbij typisch de rol van controleur.  
 
Ook zijn er diverse use cases waarbij verzekeraars of pensioenfondsen zelf bepaalde attributen 
dienen uit te geven voor eigen gebruik (machtiging of wachtwoord reset) of voor gebruik door andere 
verzekeraars (aantal schadevrije jaren). Verzekeraars of pensioenfondsen vervullen in dat geval de rol 
van uitgever. Dergelijke use cases vereisen iets meer effort van de sector, zoals afspraken met de 
stichting Privacy by Design over de service levels van IRMA en het installeren van IRMA software voor 
het uitgeven van eigen attributen.  
 
Een aandachtspunt is het betrouwbaarheidsniveau dat sommige diensten vereisen rondom de 
identiteitszekerheid van de klant15. Als dit op Substantieel of Hoog zit, dan voldoet de huidige door 
IRMA ontsloten BRP-attributen op basis van DigiD Basis hieraan niet. Hetzelfde geldt voor digitaal 
onderteken met IRMA, waarvan de rechtsgeldigheid op dit moment tekortschiet.  
 
De verzekeringssector gaat op korte termijn voor B2B-authenticatie over naar eHerkenning. IRMA is 
op dit moment geen kant en klaar alternatief voor eHerkenning. 

                                                      
15 Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening is te vinden in de 
handreiking van het Forum Standaardisatie, zie https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nieuwe-
versie-handreiking-betrouwbaarheidsniveaus. 

https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nieuwe-versie-handreiking-betrouwbaarheidsniveaus
https://www.forumstandaardisatie.nl/nieuws/nieuwe-versie-handreiking-betrouwbaarheidsniveaus
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4. RISICO-ANALYSE IRMA 

Dit hoofdstuk zet een aantal potentiële risico’s van IRMA op een rij. Rekening houdend met use cases 
in de sector (zie sectie 3) wordt afgewogen of deze risico’s acceptabel zijn, of dat extra maatregelen 
nodig zijn. 

4.1 Continuïteit 

De continuïteit van IRMA is een belangrijke voorwaarde voor adoptie door de sector. Partijen in de 
sector maken immers hun registratie- en authenticatievoorzieningen – zoals geschetst in het vorige 
hoofdstuk – hiervan potentieel afhankelijk.  
 
Veel identiteitsoplossingen worstelen met een kip-ei-probleem: als er geen uitgevers van identiteiten 
zijn, is het voor controleurs van weinig meerwaarde hier iets mee te doen, en vice versa. Uit de use 
cases in het vorige hoofdstuk blijkt dat de gegevens uit de BRP van cruciaal belang voor de sector, 
onder andere omdat er momenteel problemen zijn met de uitwisseling van informatie tussen partijen 
die het BSN verplicht moeten gebruiken en partijen die het BSN niet mogen gebruiken. Met het 
ontsluiten van de BRP-gegevens via de gemeente Nijmegen is dit probleem weggenomen en 
daarmee lijkt het kip-ei-probleem doorbroken te zijn. IRMA is daarmee uniek in Nederland; er is op dit 
moment nog geen andere oplossing die dit doet.  
 
Wel is er een nieuwe uitdaging ontstaan: de gegevens uit de BRP worden verstrekt door de gemeente 
Nijmegen. Het is vreemd om iemand vanuit de gemeente Enschede, Amsterdam of Culemborg naar 
Nijmegen te sturen om zo zijn of haar gegevens op te halen. Uit gesprekken van de gemeente 
Nijmegen met het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat laatstgenoemde de ontwikkeling rond 
IRMA met bijzondere belangstelling volgt, maar dat zij op korte termijn niet de partij is die zelf BRP-
gegevens kan/zal gaan verstrekken. De gemeente Nijmegen heeft daarom, als enige verstrekker van 
BRP-gegevens, een maximum ingesteld op slechts 7.50016 bevragingen per maand. De kosten 
zouden anders te hoog worden (zie ook 4.4 over Kosten). Wanneer tientallen verzekeraars IRMA 
gaan gebruiken en miljoenen gebruikers willen bedienen, is dit overduidelijk een te gering aantal.  
 
Een veertigtal gemeenten hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen om de verstrekking van 
de BRP-gegevens onder een zogenaamd “gemeentelijk white-label” te organiseren, zo liet de 
gemeente Amsterdam tijdens de IRMA-bijeenkomst op 5 juli 2019 weten17. Dit lost de twee 
bovengenoemde problemen op: gebruikers kunnen nu hun gegevens bij hun eigen gemeente ophalen 
of een gemeente in de buurt; dit is ook in de nieuwe UX van de IRMA-app opgenomen. De gebruiker 
ziet nu “uw gemeente” staan, in plaats van Nijmegen, Amsterdam of een andere gemeente. Daarbij 
hebben de gemeenten toegezegd om de kosten te delen zodra de gemeente Nijmegen boven de 
grens van 7500 BRP-bevragingen per maand komt. Een officieel contract hierover moet nog worden 
vastgelegd. 
 
Ook biedt de samenwerking met SIDN, een vertrouwde partij in de Nederlandse netwerkindustrie, 
meer kans op continuïteit (zie sectie 2.4.2). Afspraken zijn gemaakt tussen de stichting Privacy by 
Design en SIDN die de stabiliteit en continuïteit van IRMA verbeteren.  
 
De gemeente Nijmegen kan bovendien niet eenzijdig besluiten om te stoppen met het ontsluiten van 
de BRP-gegevens: dit is een wettelijke verplichting (zie ook de juridische sectie 4.3 hieronder). Wel 
kan ze kiezen om hiervoor geen gebruik meer te maken van IRMA. Alternatieven zijn echter schaars 
of duur. 
 

                                                      
16 In 2019 zijn er tot nu toe ongeveer 1650 BRP verstrekkingen richting IRMA geweest, bron: 
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/irma-bij-gemeente-nijmegen/.  
17 IRMA bijeenkomst 5 juli 2019. “Een gebruiksvriendelijke gegevensmanager voor je online identiteit”, 
Mark Fonds, https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-5-7-19/fonds-5-juli-2019.pdf.  

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/irma-bij-gemeente-nijmegen/
https://privacybydesign.foundation/meeting-slides/slides-5-7-19/fonds-5-juli-2019.pdf
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4.2 Beschikbaarheid 

De IRMA-app – en achterliggende infrastructuur – dient voldoende beschikbaar te zijn om bruikbaar te 
zijn voor de gebruikers en de controleurs. De technologie van IRMA is open source en kan door 
iedereen gebruikt worden. 
 
Een deel van het sleutelmateriaal wordt echter opgeslagen op de IRMA-server bij SIDN. Dit is een 
uitvloeisel van de recente krachtenbundeling tussen IRMA en SIDN, waardoor SIDN verantwoordelijk 
is geworden voor het beheer van de backbone van IRMA. SIDN kan, als beheerder van het .nl-
domein, de essentiële continuïteit en beschikbaarheid van IRMA beter garanderen dan de stichting 
Privacy by Design zelf. SIDN draait nu de IRMA-servers en biedt daarbij een Service level agreement 
(SLA) aan partijen die IRMA willen gebruiken. Beide zorgen ervoor dat IRMA beter beschikbaar is en 
dat partijen daar ook garantie op kunnen kopen met behulp van een SLA.  
 
De samenwerking tussen IRMA en SIDN is onlangs geformaliseerd. In de overeenkomst is onder 
andere vastgelegd dat SIDN IRMA zal blijven draaien, ook in het geval dat de stichting Privacy by 
Design wegvalt. De lange-termijn beschikbaarheid van de IRMA-infrastructuur is hiermee grotendeels 
geborgd.  

4.3 Juridisch 

Een belangrijke juridische vraag is of gegevens uit de BRP mogen worden gedeeld door een 
gemeente via een applicatie als IRMA met private controleurs.  
De wettelijke grondslag voor het delen van gegevens uit de BRP is te vinden in de Wet basisregistratie 
personen artikel 2.55 lid 1: 

a. Het college van burgemeester en wethouders voldoet binnen vier weken aan het verzoek van 

eenieder die het recht van inzage, bedoeld in artikel 15 van de verordening, uitoefent. 

Het hierin genoemde Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt het 
volgende: 

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen 
over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het 
geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.  

 
De memorie van toelichting op artikel 2.55 bevat een interessante passage die bredere inzage 
mogelijk maakt. Deze passage is hieronder in Figuur 9 gemarkeerd.  
 

 
Figuur 9: Memorie van Toelichting op artikel 2.55 van de Wet BRP. Gemarkeerd is de tekst die ook inzage van 

niet-ingezetenen van een gemeente mogelijk maakt. 
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Onder de AVG hebben gebruikers ook recht op dataportabiliteit, ofwel het recht om de 
persoonsgegevens te ontvangen die een gemeente (of elke willekeurige organisatie) over hem heeft 
(Artikel 20). De gegevens dienen op een zodanig manier overdraagbaar te zijn dat de gebruiker ze op 
eenvoudige manier kan laten hergebruiken door een controleur. Uitgevers zijn dus verplicht om de 
gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.  
 
Kortom: gemeenten zijn wettelijk verplicht gegevens uit de BRP aan hun burgers te verstrekken op 
diens verzoek, op een manier waarop deze ze eenvoudig kan laten hergebruiken door andere 
partijen/controleurs. IRMA voorziet de burgers hierin. Juridisch zijn er dus geen risico’s. 
 
Dit wordt bevestigd door advocatenkantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn die de uitgifte en het 
gebruik van IRMA-attributen door gemeenten in 2019 juridisch heeft getoetst18, met als conclusie “dat 
er geen wezenlijke belemmeringen geconstateerd zijn voor het [van] start gaan met het IRMA-
experiment” en dat “IRMA in hoofdlijnen aan de materiële voorwaarden van de AVG voldoet”. Verder 
stelt Pels Rijcken: “vooralsnog staat de Wet Digitale Overheid dus niet in de weg aan het gebruik van 
IRMA door de gemeente”. IRMA werpt dus geen AVG-belemmeringen op en lijkt te voldoen aan de 
toekomstige Wet Digitale Overheid19. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er geen 
juridische belemmeringen zijn voor het gebruik van IRMA door de sector. Voorwaarde is wel dat de 
sector zich aan de AVG houdt en rekening houdt met andere wetgeving die verwerking van bepaalde 
gegevens – zoals BSN – niet toestaat.  
 
Wel benoemt Pels Rijcken enkele aandachtspunten – met betrekking tot de AVG – voor controleurs 
die bezig gaan met IRMA:  

 In sommige situaties zou een controleur attributen vanuit IRMA kunnen gebruiken voor 
geautomatiseerde individuele besluitvorming, bijvoorbeeld het afwijzen van een subsidie op basis 
van leeftijd. Dit mag niet volgens de AVG als daar geen wettelijke grondslag voor is. 

 Het risico op onjuiste of verouderde attributen is een inherent risico aan het gebruik van IRMA. 
IRMA ondervangt dit door de geldigheidstermijn van de attributen te laten variëren per credential. 
Als de geldigheidstermijn te lang is voor de controleur, kan deze de gebruiker vragen de attributen 
te verversen. Uiteindelijk is de gebruiker verantwoordelijk voor de juistheid van de attributen.  

 De door de gemeente gehanteerde inlogmethode (DigiD met SMS) voor de uitgifte van attributen 
wordt door de eIDAS-verordening aangemerkt met het betrouwbaarheidsniveau ‘laag’. Dit straalt 
of op het totale betrouwbaarheidsniveau van IRMA en kan onvoldoende zijn voor sommige 
diensten van controleurs (zie ook sectie 4.10.1 hieronder).  

 De controleur is verantwoordelijk om slechts de strikt noodzakelijke persoonsgegevens te 
verwerken. De gebruiker heeft daarbij ook een verantwoordelijkheid hierop te letten bij het geven 
van toestemming voor het delen van de attributen.  

 De controleur moet een duidelijk bewaartermijn vaststellen voor de via IRMA verkregen gegevens.  

 Controleurs moeten een op IRMA toegespitste privacyverklaring hebben. 

 Een officiële technische audit is nodig om het veiligheidsniveau van IRMA te controleren (zie ook 
sectie 4.10 hieronder). 

 Het maken van een back-up is op dit moment nog niet mogelijk maar is wel vereist volgens het 
rapport. De stichting is op dit moment bezig om dit uit te werken, maar het is onduidelijk per 
wanneer dit mogelijk is. 

Kanttekeningen kunnen geplaatst worden bij het laatste aandachtspunt. Het is niet duidelijk of IRMA 
op basis van de AVG moet voorzien in een back-up. De gebruiker heeft immers zelf zijn gegevens in 
de IRMA-app staan. Verliest hij de app door een technisch mankement, dan is de gebruiker zelf 
verantwoordelijk voor een back-up. Of hij gaat, zoals je dat in de fysieke wereld bij bijvoorbeeld het 
verlies van een paspoort ook zou doen, terug naar de uitgever en vraagt een nieuw credential op. Het 
ontbreken van een back-upvoorziening kan wel ten koste gaan van de gebruikerservaring; vanuit dat 
oogpunt is het wel wenselijk om te hebben.  
Tot slot is het mogelijk om een tweede (of derde) instantie van de IRMA-app te hebben op een ander 
apparaat als back-upvoorziening.  

                                                      
18 Juridische analyse van het gebruik van IRMA, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en 
notarissen, gemeente Haarlem, februari 2019. 
19 Merk op dat de wet Digitale Overheid er nog niet is; zaken kunnen nog veranderen tijdens het 
goedkeuringsproces van de wet. In het meest gunstigste geval zal de wet pas medio 2020 in werking 
treden.  
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4.4 Kosten 

De kosten die de gemeente Nijmegen maakt voor het opvragen van de BRP-gegevens worden niet 
doorberekend naar de controleurs. Nu is het gebruik van IRMA nog beperkt, maar dit kan in de 
toekomst snel toenemen. De kosten voor de gemeente Nijmegen zullen dan te hoog worden. Om de 
lasten te verdelen hebben een veertigtal gemeenten hun krachten gebundeld onder een white-label 
(zie hierover ook sectie 4.1 over Continuïteit). Deze gemeenten zullen de gemaakte DigiD-kosten 
onderling gaan verdelen, ook al loopt al het IRMA-gerelateerde DigiD-verkeer nog via Nijmegen. Voor 
de sector blijft het verkrijgen van IRMA-attributen voorlopig dus gratis. IRMA en de gemeenten geven 
zelf aan dat ze in ieder geval de gebruikers geen kosten willen laten betalen.  
 
De kosten voor één succesvolle DigiD-authenticatie zijn 14.2 eurocent20. Daarbovenop moeten de 
betreffende gegevens worden opgezocht in de BRP, wat nogmaals 10 cent kost. Dergelijke bedragen 
(~€0.25 per keer) zijn, vergeleken met alternatieve authenticatievoorzieningen, relatief goedkoop en 
niet onoverkomelijk voor de sector. Met andere woorden: ook als IRMA alsnog besluit de kosten door 
te belasten richting de controleurs, blijven deze te overzien. Zoals gezegd heeft de stichting Privacy by 
Design vooralsnog de intentie om IRMA gratis te houden voor controleurs. Wel kunnen controleurs, 
via SIDN, ervoor kiezen een IRMA Service level agreement (SLA) te kopen (zie ook sectie 2.4.2). 
Hiermee kunnen partijen zekerheid voor de beschikbaarheid afdwingen en vaststellen. 
 
Uitgevers van attributen dienen voor het plaatsen van hun attributen in de IRMA-app te betalen. De 
kosten bedragen ongeveer 10.000 euro per jaar. 

4.5 Betrouwbaarheid en identiteitszekerheid 

Voor het verkrijgen van gegevens uit de BRP dient de gebruiker in te loggen met DigiD SMS of 
mobiele app. Het betrouwbaarheidsniveau van deze authenticatie-oplossingen is Laag (voor DigiD 
SMS of app zonder ID-check) of Substantieel (mobiele app met ID-check). Echter, de dekkingsgraad 
van DigiD Substantieel is nog niet heel hoog waardoor de meest gebruikers met Laag zullen inloggen. 
Daardoor zullen de meeste via IRMA verstrekte BRP-attributen ook van betrouwbaarheidsniveau Laag 
zijn21. Uit de use cases blijkt dat een dergelijk niveau niet altijd voldoende is, en dat soms minimaal 
Substantieel gewenst is (zie ook 4.3). In de IRMA-app is altijd zichtbaar op welk 
betrouwbaarheidsniveau bepaalde attributen zijn verkregen. 
 
Zo is voor de verwerking van het BSN eigenlijk minimaal niveau Substantieel nodig: een dergelijke eis 
komt ook terug in het afsprakenstelsel van eHerkenning. Er zijn echter weinig gebruikers die op dit 
moment DigiD Substantieel in hun bezit hebben. Dit is een risico voor adoptie.  
 
Ook is de binding tussen de IRMA-app en de identiteit van de gebruiker relatief onbetrouwbaar. Een 
minderjarige gebruiker kan bijvoorbeeld zijn volwassen broer of zus vragen in te loggen bij de 
gemeente Nijmegen om vervolgens de QR-code te scannen voor het ophalen van BRP-attributen. 
Daarmee kan de minderjarige zich voordoen als volwassene en bijvoorbeeld drank en sigaretten 
online kopen, waarmee het gebruik van IRMA als authenticatie-oplossing onder druk komt te staan. 
Het gevolg hiervan is dat IRMA niet voldoet aan de eIDAS-eisen voor betrouwbaarheidsniveau 
Substantieel. De eIDAS-uitvoeringsverordening 2015/1502 over betrouwbaarheidsniveaus stelt 
namelijk dat “na de uitgifte het elektronische identificatiemiddel [wordt] uitgereikt via een mechanisme 
waarmee kan worden verondersteld dat alleen de persoon aan wie het toebehoort in het bezit ervan 
wordt gesteld”.  
 
In het geval dat iemand stiekem de QR-code kan uitlezen (over de schouder van de gebruiker) of 
toegang heeft tot iemands DigiD-gegevens, is het bijzonder lastig om attributen in te trekken of te 
schorsen. Dit is inherent aan het decentrale karakter van IRMA. Iemand anders kan dan attributen van 
het slachtoffer uitgeven bij controleurs die hierom vragen. Hier schuilt een groot risico in (zie ook 
sectie 4.3). In het geval dat een telefoon verloren of gestolen is en iemand toegang krijgt tot de IRMA-
app op mobiele telefoon en pincode van de gebruiker, dan vormt dit ook een risico. IRMA heeft 

                                                      
20 Tarieven 2019 voor DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid, verkregen augustus 2019, zie 
https://logius.nl/onze-organisatie/zakendoen-met-logius/doorbelasting.  
21 Dit is onder de aanname dat IRMA zelf ook voldoet aan de eisen die worden gesteld om te voldoen 
aan betrouwbaarheidsniveau Laag of Substantieel.  

https://logius.nl/onze-organisatie/zakendoen-met-logius/doorbelasting
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daarom MijnIRMA (zie sectie 2.2.2) geïntroduceerd. Via deze omgeving kan de gebruiker de 
geldigheid van diens telefoon altijd intrekken en daarmee fraude voorkomen. 

4.6 Concurrentie – gebruik BRP door andere oplossingen 

Als IRMA via de gemeente Nijmegen attributen uit de BRP ophaalt en doorgeeft aan controleurs, 
waarom zou een andere oplossing dat niet mogen? Het is niet ondenkbaar dat leveranciers van 
persoonlijke data management-oplossingen gaan aankloppen om ook toegang te krijgen tot BRP-
gegevens. Voor de sector zou dit betekenen dat ze meerdere oplossingen moeten ondersteunen met 
ieder hun eigen koppelvlakken. Voor controleurs is dit een onwenselijke ontwikkeling. Sturing op 
standaardisatie van koppelvlakken (APIs) is noodzakelijk, maar ontbreekt. Desalniettemin is 
standaardisatie op de lange termijn wenselijk om te voorkomen dat IRMA een monopolist wordt.  
Een bijkomend effect van niet-gestandaardiseerde concurrentie is dat het kip-ei-probleem minder 
effectief wordt doorbroken. De kans bestaat dan immers dat sommige controleurs niet alle applicaties 
ondersteunen, waardoor ze minder interessant worden voor leveranciers en vice versa.  
 
In deze context valt verder nog op te merken dat gemeenten juist met IRMA werken omdat de 
attributen exclusief in de app van de burger opgeslagen worden, ofwel decentraal worden verwerkt. 
Aan een centrale opslag van gegevens willen en mogen ze niet meewerken. Een dergelijke eis zou 
ook aan concurrerende oplossingen gesteld moeten worden.  

4.7 Gebruikersvriendelijkheid 

Het belangrijkste voordeel van IRMA is dat de gebruiker een overzicht heeft van zijn/haar eigen 
attributen en zelf kan kiezen wat er gedeeld wordt of niet. Maar dat is tegelijkertijd ook een nadeel: de 
gebruiker moet dat wel zelf actief doen. Dat vergt enige inspanning, en ook enig begrip van hoe het 
werkt en wat precies gedaan moet worden. De gebruiker moet die attributen eerst in de IRMA-app op 
zijn/haar telefoon zetten voordat hij/zij die attributen kan gebruiken. En als attributen verlopen zijn, 
moeten ze ververst worden. En als de telefoon wordt vervangen, moeten attributen weer opnieuw 
opgehaald worden.  
 
Ook moet de gebruiker begrijpen welke attributen hij kan, moet en niet hoeft te delen met welke 
controleur. Gebruiksgemak is ook een valkuil: gebruikers gaan mogelijk te gemakkelijk denken over 
het doorgeven van attributen. Denk bij wijze van voorbeeld aan internetbrowsers: de vragen “mag 
deze website cookies” plaatsen en “accepteert u de algemene voorwaarde als u deze onlineservice 
gebruikt” worden door veel gebruikers gewoon doorgeklikt22. 
 
Zoals bij veel authenticatievoorzieningen geldt voor IRMA, dat wanneer attributen eenmaal zijn 
gedeeld, de keuze niet meer teruggedraaid kan worden. De attributen zijn dan “out there”. IRMA geeft 
aan dat dit niet de verantwoordelijkheid is van IRMA. Binnen de scope vraagt IRMA elke keer dat 
attributen worden gedeeld om consent aan de gebruiker, maar daarbuiten moeten gebruikers zelf 
opletten. Hier kun je de parallel trekken met het (offline) te pas en onpas laten zien van je paspoort.  
 
Wel wordt er, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, gewerkt aan een gebruiksvriendelijkere 
UX van de IRMA-app. Deze nieuwe omgeving is te zien in Figuur 10. De UX van de IRMA-app is 
compleet aangepast en verbeterd naar aanleiding van uitgebreid gebruikersonderzoek. Deze UX is op 
dit moment nog niet zichtbaar in de app, maar wordt waarschijnlijk voor het eind van 2019 
geïmplementeerd. 
 

                                                      
22 The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Policies of 
Social Networking Services, by J.A. Obar and A. Oeldorf-Hirsch, 18 Augustus 2018, zie 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2757465.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2757465
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Figuur 10: Het (onder voorbehoud) design van de nieuwe white-label IRMA-app.  

 

4.8 Vertrouwen van de gebruiker 

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van IRMA is het vertrouwen van de gebruiker. Deze moet 
“een goed gevoel hebben” bij het gebruik van IRMA voor het doorgeven van attributen. IRMA kent nog 
een hoog academisch gehalte en is vrijwel onbekend bij gebruikers. De achterliggende stichting 
Privacy by Design is zo niet nog onbekender en heeft nog geen sterk trackrecord waaruit vertrouwen 
kan worden geput. De samenwerking met SIDN voor het hosten van software kan hier verbetering in 
brengen richting organisaties, maar SIDN is ook onbekend bij gebruikers. Indien de sector besluit 
IRMA te adopteren is het aan te bevelen hiervoor een goede communicatiecampagne in te richten.  
Daarbij helpt de samenwerking tussen de gemeenten ook voor het gebruikersvertrouwen (zie sectie 
4.7). Als alle gemeenten het gebruik van IRMA gaan aanmoedigen, en burgers de IRMA-app ook 
kunnen gebruiken bij de gemeenten, dan wordt het ideaal voor hen om deze app ook te gebruiken 
binnen de sector.  

4.9 Impact voor de sector 

4.9.1 Technische impact 

De stichting Privacy by Design heeft IRMA-software ontwikkeld waarmee een dienstverlener attributen 
kan ontvangen en controleren. Deze software is open source en gratis beschikbaar. In principe is het 
integreren van de IRMA-software met een QR-code in de eigen webpagina het enige wat de 
dienstverlener hoeft te doen om IRMA te kunnen gebruiken.  
 
Dienstverleners kunnen ook zelf IRMA-attributen (klantnummer, schadevrije jaren, machtigingen) gaan 
uitgeven. Daarvoor moeten ze een IRMA-server gaan draaien. De code voor de server is open source, 
er hoeft niet veel gedaan te worden om het allemaal werkend te krijgen, maar implementatie kost wel 
meer tijd (en geld) dan alleen het controleren van de attributen.  
 
Andere partijen die met IRMA aan de slag zijn gegaan zijn onder andere VGZ en CIS. VGZ geeft aan 
dat het technisch geen probleem was om met de IRMA-software aan de slag te gaan. Ook hadden ze 
geen problemen met mapping, omdat ze sowieso al gegevens vanuit het BRP verkregen, via DigiD, 
en via iDIN krijgen ze de gegevens in hetzelfde formaat binnen. De IRMA-app is wel beschikbaar in 
twee talen, waardoor ze daar nog een vertaalslag moesten leveren. CIS, een andere partij die ook 
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IRMA heeft geïmplementeerd, gaf ook aan dat het niet veel moeite was om IRMA werkend te krijgen. 
Ze liepen zelf slechts tegen wat opstartproblemen aan omdat de code in GO moest in plaats van Java. 

4.9.2 Organisatorische impact 

De organisatorische impact voor SIVI en voor de sector hangt sterk samen met voor welke use cases 
IRMA ingezet zou gaan worden. 
 
Als slechts gebruik gemaakt gaat worden van al bestaande attributen, dan raden we aan om een 
service level agreement (SLA) af te sluiten met SIDN. SIDN kan dan meteen gebeld worden wanneer 
iets misgaat met/bij de servers van IRMA. 
 
Als de sector zelf ook attributen wil uitgeven moet er worden nagedacht over welke attributen 
(klantnummer, machtigingen, etc.) en op welke manier. Het moet zo opgezet zijn dat de gehele sector 
het goed kan gebruiken. Voor het uitgeven van attributen moet ook een contract getekend worden, en 
daarnaast is het aan te raden ook een SLA af te sluiten op IRMA. 
 
Naast het contractuele werk en de afstemming binnen de sector, kan de sector er verder voor kiezen 
om naar buiten toe IRMA te promoten. Wanneer de sector ervoor zou kiezen om volledig achter IRMA 
te gaan staan, dan zetten zowel de continuïteit als het gebruikersvertrouwen een flinke stap vooruit. 
 
Tot slot zou de sector er voor kunnen kiezen om in samenwerking met de stichting Privacy By Design, 
IRMA te verbeteren. Bijvoorbeeld door daadwerkelijk met de app aan de slag te gaan. We zien dat dit 
is gebeurd in samenwerking met de gemeente Amsterdam, waarin het UX design is verbeterd. Vanuit 
de sector zouden bijvoorbeeld eisen kunnen worden gesteld aangaande beveiliging en 
beschikbaarheid (SLA’s) en de governance. Voorwaarde is wel dat er vanuit de sector met één mond 
gesproken wordt.  
 

4.10 Beveiliging 

Het Idemix-protocol (zie appendix – Idemix) zorgt voor het veilig uitwisselen van attributen tussen 
gebruiker en controleur of uitgever. Dit proces is zo veilig als de cryptografie die gebruikt wordt: dat is 
op dit moment SHA256 en een variant van de bekende RSA-versleuteling, welke als betrouwbare 
standaarden worden beschouwd volgens NIST. Bij het Idemix-protocol zijn nog geen 
veiligheidsproblemen geconstateerd. 

4.10.1 De betrouwbaarheid van de attributen  

Op het moment dat de gebruiker attributen ophaalt bij een uitgever, tekent de uitgever de attributen 
met zijn eigen (geheime) Idemix-sleutel. Hierdoor zijn de credentials en het attribuut van de uitgever 
fraudebestendig. Alleen de uitgever kan geldige credentials (met daarin attributen) uitgeven die 
verifieerbaar zijn, voor alle controleurs, met de bijbehorende publieke Idemix-sleutel. 
 
Daarbij sluiten uitgevers van attributen een contract af met IRMA. Hierin staat onder andere dat de 
stichting Privacy by Design de uitgevers kan auditen en dat de uitgevers een ISO-certificaat moeten 
hebben.  

4.10.2 Fraudebestendigheid 

Ook zijn de attributen gebonden aan de gebruiker en zijn Idemix-sleutel. Alleen de gebruiker voor wie 
de attributen uitgegeven zijn kan bewijzen dat het zijn attributen zijn met gebruik van zijn private 
Idemix-sleutel. 
 
Alle communicatie tussen de IRMA-app en de uitgevers of controleurs is beveiligd, waardoor 
meekijken niet mogelijk is. Replay van attribuutverklaringen door IRMA is niet mogelijk door het 
gebruik van sessie-specifieke willekeurige getallen. Doorsturen van IRMA-attribuutverklaringen door 
een controleur naar andere controleurs is ook niet mogelijk.  
 
Hergebruik van attribuutverklaringen door de uitgever – om zich voor te doen als gebruiker tijdens een 
authenticatie – zijn niet mogelijk in IRMA, door de zero-knowledge proofs (zie appendix – Idemix). 
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4.10.3 ISO27001 

SIDN is ISO27001 gecertificeerd. Onduidelijk is of het verlenen van identiteit-gerelateerde diensten 
binnen de scope van deze certificering valt.  

4.10.4 Pentest 

De samenwerking met SIDN zorgt er ook voor dat de veiligheid van de IRMA-app omhoog gaat. Zo 
heeft Secura in opdracht van SIDN de IRMA-app gepentest. Daaruit kwam naar voren dat de 
attributen van de IRMA-app niet versleuteld op de mobiele telefoon van de gebruiker staan. Gezien de 
kwetsbaarheid van de beveiliging van mobiele telefoons is dit een potentieel risico voor IRMA. Dit 
wordt momenteel aangepakt.  

4.10.5 Revocatie credentials 

Revocatie, het intrekken van credentials, is nog niet mogelijk met IRMA. Hier wordt nog aan gewerkt 
door het ontwikkelteam. Daardoor kan iemand die toegang heeft tot de credentials van een andere 
gebruiker deze nog maandenlang uitgeven en hier dus misbruik van maken.  
 
Eisen rondom beveiliging, certificering en revocatie spelen een belangrijke rol bij het inschalen van de 
betrouwbaarheid van een authenticatie-oplossing. Deze zijn vastgelegd in kaders zoals het 
afsprakenstelsel voor eHerkenning en de Europese eIDAS-verordening. Ook de toekomstige Wet 
Digitale Overheid (zie kadertekst hieronder) kent een set van eisen waaraan oplossingen moeten 
voldoen. Kijkende naar deze kaders kan gesteld worden dat IRMA (nog) niet aan alle eisen voldoet 
om in aanmerking te komen voor betrouwbaarheidsniveau Substantieel of Hoog. Daarvoor zal de 
beveiliging van IRMA in de breedte naar een hoger plan moeten worden getild.  
 

4.11 Governance 

Governance betreft de tradities, het beleid of de regels die formeel en/of informeel worden toegepast 
om verantwoordelijkheden tussen actoren van een bepaald systeem te verdelen. Governance gaat 
daarmee over actoren, relaties en de manier waarop een gezamenlijk doel wordt bereikt. De 
governance omschrijft op welke wijze afspraken worden beheerd, welke rollen daarin te onderkennen 
zijn en door welke partijen die rollen worden vervuld. Governance kan op strategisch (waar willen we 
naar toe?), tactisch (wat is de beste route?) of operationeel (welke technologie gebruiken we 
hiervoor?) niveau worden ingericht.  
 
De governance rondom IRMA is nog redelijk pragmatisch ingevuld. Het gebruik van IRMA door 
controleurs en uitgevers is nog redelijk vrijblijvend. De verantwoordelijkheden of partijen aan de AVG 

Wet Digitale Overheid en IRMA 
De toekomstige Wet Digitale Overheid (hierna: WDO) heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen 
inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid (zie nadere informatie op de website 
www.digitaleoverheid.nl). Ook de pensioensector valt onder de WDO. De WDO legt onder meer regels op aan 
authenticatiemiddelen en de partijen die ze verstrekken. Deze partijen moeten toegelaten worden door de minister van 
BZK alvorens ze in het publieke domein hun diensten mogen aanbieden. De publieke dienstverleners mogen alleen 
toegelaten middelen accepteren.  
 
De eisen die gelden voor middelen om toegelaten te worden staan beschreven in de zogenaamde Set van Eisen, een 
bijlage van de ministeriële regeling onder de WDO. Indien een partij als IRMA toegelaten wil worden zal deze moeten 
kunnen aantonen te voldoen aan alle eisen. Die eisen zijn grotendeels gebaseerd op de bestaande eisen voor 
eHerkenningsmiddelen en onder eIDAS erkende middelen.  
 
De pensioensector valt binnen de scope van WDO en zal te zijner tijd de toegelaten authenticatiemiddelen moeten 
accepteren. Als IRMA hier niet bij zit, dan verliest het een deel van zijn meerwaarde als authenticatiemiddel. Als bron 
voor gevalideerde gegevens blijft IRMA dan eventueel wel nuttig. Voor de verzekeraars geldt de WDO niet; zij kunnen 
zelf bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot hun diensten.  
 
Wanneer de WDO in werking zal treden is nog onbekend. In het meest gunstige scenario zal dat medio 2020 zijn. De wet 
is nog niet besproken in de kamer. Dit zal waarschijnlijk in november 2019 gebeuren.  
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voldoen en bijvoorbeeld niet te veel gegevens uitvragen liggen bij de partijen zelf. IRMA ziet hierop 
niet toe; dat is de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens. Specifieke eisen voor uitgevers bestaan en 
worden door SIDN contractueel vastgelegd. Op basis hiervan kan een gecompromitteerde uitgever uit 
het schema worden verwijderd.  
 
Nieuwe ontwikkelingen worden vooral gedreven door partijen die met IRMA aan de slag gaan/willen. 
Zo is de ontwikkeling van de UX grotendeels door de gemeente Amsterdam gedaan.  
 
Als IRMA een belangrijkere rol gaat spelen, zal de governance sterk moeten worden verbeterd. 
Aspecten die daarbij nadrukkelijker geadresseerd moeten, zijn onder andere: wie mag meedoen en op 
basis van welke eisen, wie bepaalt welke functionaliteiten er in de IRMA-app komen, wat te doen in 
het geval een controleur gecompromitteerd raakt, en welke attributen zijn onderdeel van het IRMA-
attribuutschema?  

4.12 Samenvatting 

De uitkomsten van de risicoanalyse zijn in de tabel hieronder per kopje kort samengevat. Daarbij is 
aangeven hoe groot het risico is en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het risico te 
verkleinen of te voorkomen.  
 

4.12.1 Risicofactoren & maatregelen 

 

Risicofactor Risico Acceptabel 
(ja/nee) 

Toelichting/maatregelen 

Continuïteit Middel Nee Het is moeilijk te voorspellen of IRMA een succes wordt en 
over een aantal jaren nog bestaat. Meerdere aspecten liggen 
hieraan ten grondslag die stuk voor stuk ook risico’s vormen 
(zie hieronder ook Beschikbaarheid, Kosten, Concurrentie, 
etc.). Een belangrijke factor is het kip-ei-probleem: er is geen 
meerwaarde voor controleurs zonder goede uitgevers en 
zonder controleurs is het voor uitgevers niet interessant. IRMA 
lijkt dit probleem te hebben doorbroken met het ontsluiten van 
de BRP-gegevens. Het is aan de sector zelf om hier aan bij te 
dragen door aan de slag te gaan met IRMA. De strategische 
samenwerking met SIDN biedt IRMA verdere garanties voor 
meer stabiliteit en continuïteit. Daarmee heeft IRMA een aantal 
sterke troefkaarten in de hand voor toekomstig succes. 

Beschikbaarheid Laag Ja De huidige best effort benadering aangaande beschikbaarheid 
van de IRMA-infrastructuur is onvoldoende voor de sector. 
Daarom zal de sector een service level agreement moeten 
afsluiten zodat ze ervan uit kan gaan dat IRMA beschikbaar is. 
Hier wordt aan gewerkt. 

Juridisch Laag Ja Verantwoordelijkheid ligt bij de dienstverlener om niet 
toegestane gegevens niet op te vragen en niet te veel 
gegevens op te vragen (dataminimalisatie), maar dat is niet 
anders dan in de huidige situatie. 

Kosten Laag Ja Voorlopig draaien de gemeenten op voor de kosten. Deze 
zitten vooral in de DigiD-login. Door gezamenlijk te opereren 
onder een gemeentelijk white-label hopen ze de kosten te 
spreiden en te controleren. Kosten kunnen t.z.t. worden 
doorbelast richting de sector en andere controleurs. Door 
hergebruik van gegevens zullen deze kosten per uitvraag laag 
zijn. Wel raden wij aan dat de sector een SLA afsluit met SIDN 
(zie hierboven onder Beschikbaarheid): daaraan zijn kosten 
verbonden maar deze zijn niet onoverkoombaar. 

Betrouwbaarheid Middel Ja Bij een te lage betrouwbaarheid (identiteitszekerheid) loopt de 
sector een risico op fraude. Dit risico kan ook de reputatie van 
IRMA schaden en nadelig zijn voor de adoptie ervan. Niet alle 
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Risicofactor Risico Acceptabel 
(ja/nee) 

Toelichting/maatregelen 

diensten vanuit de sector zijn geschikt voor het huidige 
betrouwbaarheidsniveau van IRMA: deze kunnen als zodanig 
niet worden ontsloten. IRMA biedt wel mogelijkheid tot het 
inladen van BRP-gegevens op niveau Substantieel en geeft dit 
ook weer bij de attributen. De controleur 
(verzekeraar/pensioenfonds) moet wel zelf het 
betrouwbaarheidsniveau van de attributen controleren. 

Concurrentie Middel Nee Concurrentie gaat in dit geval ten koste van adoptie (zie 
hierboven onder Continuïteit) en standaardisatie. De sector 
loopt het risico meerdere koppelvlakken te moeten 
implementeren voor het ontvangen van attributen. Verstandig 
is te kiezen voor één oplossing voor de hele sector en hiermee 
aan de slag te gaan. IRMA lijkt daarvoor de beste papieren te 
hebben.  

Gebruikersvriendelijkheid Laag Ja Transparantie over de eventuele risico’s voor en 
verantwoordelijkheden van de gebruiker zijn hier van 
essentieel belang. Daarbij helpt het nieuwe UX design om het 
voor de gebruiker allemaal wat duidelijker en begrijpelijker te 
maken. 

Vertrouwen van de 
gebruiker 

Midden Nee De sector kan bijdragen bij het in de markt zetten van IRMA als 
een betrouwbare en vertrouwde applicatie voor het ontsluiten 
van gegevens.  

Impact voor de sector Laag Ja De eerste ervaringen vanuit de sector met IRMA zijn positief. 
Het is relatief eenvoudig/snel te implementeren zonder al te 
veel technische en organisatorische impact.  
De sector zou er voor kunnen kiezen om in samenwerking met 
de stichting te sturen op veranderingen rondom IRMA en haar 
governance. Voorwaarde is wel dat de sector eensgezind is 
over de te volgen richting.  

Beveiliging Middel Nee De cryptografische maatregelen die IRMA getroffen heeft om 
de credentials te beveiligen zijn in orde. Maar beveiliging is 
meer dan dat. IRMA is in de samenwerking met SIDN ook 
begonnen met meer beveiligingsmaatregelen te treffen. Zo 
heeft er al een pentest plaatsgevonden en zal dit in de 
toekomst ook vaker gebeuren. Het algemene 
beveiligingsbeleid van IRMA staat nog in de kinderschoenen 
en zal in de toekomst verder moeten worden uitgewerkt. De 
sector kan hieraan bijdragen door kritisch te zijn over de 
beveiliging wanneer men met IRMA aan de slag gaat. 

Governance Middel Ja De algehele besturing van IRMA is op dit moment relatief 
pragmatisch ingericht. Dit is onvoldoende om de potentiële 
groeimogelijkheden in goede banen te leiden. Aspecten die 
hier aandacht vragen zijn het gegevensmodel en de 
standaardisatie ervan bij een diversiteit aan uitgevers en 
controleurs, processen rondom het borgen van 
informatiebeveiliging (audits, pentesten, certificeringen), 
strategische en tactische sturing van IRMA richting een 
gezonde toekomst, incident management, etc. Hier kan de 
sector afspraken over maken met IRMA. 

 
De classificatie van de risico’s is als volgt op te vatten: 

 Hoog: Het is risicovol om als dienstverlener gebruik te maken van IRMA voor de betreffende 
risicofactor. Eventuele risico’s bestaan uit gebrekkige dienstverlening, schade door 
identiteitsfraude en hoge financiële kosten. Mitigerende maatregelen zijn vereist.  

 Middel: De risico’s zijn te overzien maar extra mitigerende maatregelen zijn gewenst om vooral 
meer controle te hebben.  

 Laag: De risico’s zijn verwaarloosbaar en extra mitigerende maatregelen zijn niet nodig.  
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4.12.2 Alternatief voor IRMA is een pensioen en verzekerings-IRMA 

Een oplossingsrichting die veel van de bovenstaande risico’s mitigeert, is dat de sector voor zichzelf 
een app gaat ontwikkelen die toegang heeft tot BRP-gegevens via dezelfde constructie als IRMA. In 
dat geval houdt de sector zelf de controle over hoe attributen uit te wisselen en de continuïteit van de 
app. Er kleven echter ook nadelen aan deze oplossing. Een daarvan is dat de gebruiker meerdere, 
sectorspecifieke apps krijgt voor het doorgeven van persoonsgegevens. Vanuit gebruikersperspectief 
is dat een onwenselijke situatie. Verder zal er een centrale IRMA-server komen die precies kan zien 
waar de gebruiker inlogt en gegevens deelt: dit is in tegenstrijd met het privacy by design-principe 
waar IRMA nu juist zo op voorstaat. Tot slot is het maar de vraag of de sector in staat – en bereid – is 
om gezamenlijk een gedeelde IRMA-variant te realiseren. Dat is destijds met ID-verzekerd niet gelukt. 
Verstandiger is het dus om vanuit de sector achter een sector-overstijgende oplossing zoals IRMA te 
gaan staan. Door hieraan (mede) sturing te geven kunnen genoemde aandachtspunten vervolgens 
worden geadresseerd. 

4.12.3 Groeipotentie 

De groeipotentie van IRMA is groot. Zeker met de hoeveelheid uitgevers van attributen die is 
aangesloten (zie 2.3.1), waaronder de BRP en iDIN. Dat plaveit de weg voor veel meer controleurs om 
met IRMA aan de slag te gaan. De consequentie hiervan is dat IRMA ook weer aantrekkelijker wordt 
voor andere uitgevers om aan te sluiten; er zijn immers veel meer controleurs om te bedienen. Hoewel 
er nog geen grootschalig gebruik is, is hiermee een grote stap gezet naar het doorbreken van het kip-
ei-probleem. 
 
De eerdergenoemde concurrentie van andere oplossingen kan hier remmend werken. Doordat 
controleurs, leveranciers en gebruikers voor andere oplossingen kiezen zal er minder adoptie van 
IRMA zijn, een grotere heterogeniteit in technologieën en standaarden ontstaan, en zullen de kosten 
hoger zijn. Hiervoor dient gewaakt te worden.  
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5. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Samenvatting 

De onderstaande SWOT-analyse geeft een samenvattend overzicht waarin enerzijds de sterktes en 
zwaktes, en anderzijds de kansen en dreigingen van IRMA liggen. 
 

Sterktes Zwaktes 

 BRP-gegevens verwerken is juridisch verantwoord. 

 Kosten zijn laag voor de controleurs en dat lijkt zo te 

blijven. 

 Gebruikersvriendelijker, met het nieuwe UX design. 

 De gebruiker heeft controle over zijn eigen gegevens. 

 Technische en organisatorisch impact van het gebruik 

van IRMA is laag voor de sector – het systeem voor 

opvragen en uitgeven van attributen is eenvoudig te 

implementeren, zo blijkt uit pilots. 

 Continuïteit dienstverlening en beschikbaarheid 

geborgd door samenwerking met SIDN. 

 Naast de BRP zijn ook diverse andere uitgevers van 

attributen aangehaakt (onder andere iDIN, SURF, 

Helder). 

 Betrouwbaarheidsniveau van IRMA-attributen is voor 

sommige toepassingen te laag. 

 Governance nog te onvolwassen om eventueel 

toekomstige groei en serieuze zakelijke toepassingen 

van IRMA in goede banen te leiden.  

 Beveiliging van de IRMA-app moet zich nog bewijzen 

en lijkt nog niet te voldoen aan alle eisen voor 

betrouwbaarheidsniveaus Substantieel en Hoog. 

 Beoogde businessmodel moet zich nog verder 

uitkristalliseren en bewijzen.  

 Op dit moment nog weinig controleurs aangesloten, 

wat de adoptie van IRMA in de weg staan.  

 Nog onduidelijk wat de gebruiker/consument ervan 

vindt qua gebruikerservaring en vertrouwen. 

 Uitstraling IRMA en stichting Privacy by Design als 

trusted party voor de gebruiker moet nog worden 

opgebouwd. 

 

Kansen Dreigingen 

 Biedt de pensioen- en verzekeringssector 

mogelijkheden voor het aanbieden van betere, 

efficiëntere online dienstverlening. 

 Groeipotentieel IRMA is groot – financiële sector, zorg 

en overheden zijn geïnteresseerd in IRMA.  

 Partijen uit de verzekerings- en pensioensector 

kunnen zelf uitgever van attributen worden.  

 Mogelijkheid tot samenwerking en inspraak in verdere 

ontwikkeling IRMA vanuit de sector. 

 Alternatieve oplossingen voor regie op gegevens en 

het gebrek aan standaardisatie zorgen voor 

versnippering en zijn nadelig voor de adoptie van 

IRMA.  

 Lock-in op IRMA en onderliggende technologie door 

ontbreken van standaarden voor 

gegevensuitwisseling. 

 Groeimogelijkheden zijn op dit moment nog beperkt 

door gemeente Nijmegen in verband met kosten DigiD 

en de BRP-uitvraag; deze lijken te worden gedekt 

door diverse andere gemeenten maar onduidelijk is of 

dit zo blijft bij hoge volumes. 

 De Wet Digitale Overheid kan de meerwaarde van 

IRMA als authenticatiemiddel voor de pensioensector 

verminderen als blijkt dat IRMA niet kan voldoen aan 

de eisen. Voor de verzekeringssector speelt dit niet.  

 

5.2 Conclusies 

Een optie is dat de sector voor zichzelf een app gaat ontwikkelen die toegang heeft tot BRP-gegevens 
via dezelfde constructie als IRMA. In dat geval houdt de sector zelf de controle over hoe attributen uit 
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te wisselen en de continuïteit van de app. Aan deze oplossing kleven ook nadelen. Een daarvan is dat 
de gebruiker meerdere, sectorspecifieke apps krijgt voor het doorgeven van persoonsgegevens. 
Vanuit gebruikersperspectief is dat een onwenselijke situatie. Daarnaast is het maar de vraag of de 
sector in staat – en bereid – is om gezamenlijk een gedeelde IRMA-variant te realiseren. Verstandiger 
is het dus om vanuit de sector achter een sector-overstijgende oplossing zoals IRMA te gaan staan. 
Door hieraan (mede) sturing te geven kunnen de geïdentificeerde aandachtspunten vervolgens 
worden geadresseerd. 
 
Zaak is om met de sterke en kansrijke punten van IRMA de zwaktes en dreigingen weg te nemen, en 
om zodoende het IRMA-vliegwiel aan te zwengelen. Zo helpen de gebruikersvriendelijkheid van IRMA 
en het bundelen van de krachten met SIDN om het vertrouwen op te bouwen. De strategische 
samenwerking met SIDN is belangrijk om de stabiliteit en continuïteit van IRMA te borgen. Dit maakt 
het mogelijk om SLA’s af te spreken met IRMA en geeft tegelijk invulling aan het business model. Er 
ontstaat op die manier een ecosysteem rondom IRMA waarbij partijen van elkaars bijdragen kunnen 
profiteren. De sector kan zelf ook bijdragen door met IRMA aan de slag te gaan: diverse toepassingen 
lenen zich hier uitstekend voor. Dan zal ook blijken of het beoogde businessmodel van IRMA werkt, 
voldoende duurzaam is, en vooral of de gemeente Nijmegen in staat is om op te schalen en om te 
gaan met de daarbij gepaard gaande kosten.  
 
Nu aan de slag gaan met IRMA leidt tot kansen, zoals een bepaalde mate van inspraak en 
samenwerking. IRMA lijkt daar in de huidige groeifase voor open te staan; zo helpt bijvoorbeeld de 
gemeente Amsterdam momenteel met de verbetering van de UX van de IRMA-app. Vanuit de sector 
kunnen eisen worden gesteld aangaande beveiliging en beschikbaarheid (SLA’s). Daarmee zal de 
organisatie rondom IRMA verder moeten gaan professionaliseren. Het kanaliseren van inspraak 
betekent afspraken maken en het inrichten van governance. Dit staat nu nog in de kinderschoenen, 
maar de sector zou, als toekomstig grootafnemer van IRMA, een belangrijke stakeholder kunnen zijn 
in de governance. Voorwaarde hiervoor is wel dat de sector op één lijn zit over de inzet van IRMA 
binnen de dienstverlening, zodat hierop gericht sturing kan worden gegeven richting IRMA.  
 
Het betrouwbaarheidsniveau van IRMA is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau van het middel 
dat wordt gebruikt om de attributen te verkrijgen. Bij BRP-gegevens is dat nu DigiD Midden, wat in 
feite betrouwbaarheidsniveau Laag is. Voor veel diensten in de sector is dit voldoende, maar voor 
diensten die Substantieel of Hoog behoeven is het wachten op een hogere dekkingsgraad van DigiD 
Substantieel of de komst van DigiD Hoog, of zal de dienstverlener zelf alternatieve maatregelen 
moeten treffen om meer zekerheid over de identiteit van de gebruiker te krijgen. De toekomstige Wet 
Digitale Overheid (WDO) zal per betrouwbaarheidsniveau ook specifieke beveiligingseisen stellen. Dit 
zal vooral impact hebben wanneer IRMA onderdeel wil zijn van het nationale authenticatiestelsel: als 
IRMA er niet in slaagt om aan de beveiligingseisen van de WDO te voldoen, verliest ze een deel van 
de meerwaarde voor de pensioen- en zorgsector (bijvoorbeeld als een goedkoop alternatief voor 
DigiD).  
 
Dienstverleners (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) kunnen, afhankelijk van de toepassing, 
zowel de rol van controleur of uitgever vervullen. Voor de BRP-gegevens ligt de rol van controleur 
voor de hand. Voor bepaalde sectorspecifieke toepassingen is echter ook de rol van uitgever van 
attributen interessant. Dat kan voor eigen gebruik zijn (bijv. machtigingen, klantnummers) of voor 
onderlinge uitwisseling (bijv. aantal schadevrije jaren). Voor sommige use cases zijn specifieke 
attributen nodig die ook uitgegeven zouden kunnen worden via IRMA. Denk bijvoorbeeld aan een 
student die korting krijgt op een verzekering wanneer zij het attribuut “is student” kan tonen. Vanuit de 
sector kunnen potentiële uitgevers van dergelijke attributen worden gestimuleerd om aan te sluiten op 
IRMA.  
 
Machtigingen zijn ook het domein van eHerkenning, de zakelijke authenticatieoplossing voor het 
handelen namens een bedrijf en waar de verzekeringssector momenteel op overstapt. Intermediairs 
loggen dan straks met eHerkenningsmiddelen – combinaties van persoonsgebonden identiteiten met 
zakelijke machtigingen – in op de portalen van de verzekeraars. In theorie zou dit ook met IRMA 
kunnen: door verzekeraars machtigingsattributen uit te laten geven aan gebruikers die namens een 
intermediair toegang krijgen tot hun diensten. De machtigingsvoorzieningen die daarvoor nodig zijn 
bestaan echter nog niet en zouden moeten worden ingericht door de verzekeraars, terwijl dit binnen 
eHerkenning al geregeld is. IRMA richt zich in eerste instantie meer op de consumentenmarkt (C2B) 
dan op de bedrijvenmarkt (B2B). Feit is wel dat eHerkenningsmiddelen geld kosten, terwijl een IRMA-
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authenticatie gratis is. Kijkend naar het beoogde businessmodel zou de verzekeraar in dit 
machtigingenmodel echter wel geld aan IRMA moeten betalen om de beschikbaarheid te borgen, en 
voor het verwerken van de machtigingsattributen in de app. Hoe deze kosten in verhouding staan tot 
die van eHerkenning is nog onduidelijk.  
 
De conclusie van het rapport is dat IRMA een geschikte oplossing is voor het verkrijgen van regie op 
de eigen persoonlijke gegevens van een gebruiker. De echte meerwaarde van IRMA hangt af van de 
uitgevers die gekoppeld zijn; met BRP heeft IRMA er een aan boord die uniek en strategisch zeer 
waardevol is. Hierdoor is er voor IRMA een bepaald momentum ontstaan dat de impasse rondom dit 
soort oplossingen lijkt te doorbreken, en is IRMA interessant voor de pensioen- en verzekeringssector.  
 

5.3 Aanbevelingen 

Adoptie van IRMA is echter nog geen gelopen race. Veel zaken rondom beveiliging, governance, 
standaardisatie, vertrouwen bij de gebruiker en het business model staan nog in de kinderschoenen 
en vormen stuk voor stuk een risico voor de continuïteit van de oplossing. Een mogelijke manier om 
vanuit de sector meer zekerheid en controle te krijgen over IRMA is een serieuze pilot te initiëren met 
een significant aantal echte gebruikers (bijvoorbeeld 10.000) rondom een toepassing waar BRP-
gegevens een duidelijke meerwaarde hebben. Alleen dan worden gebruikersvriendelijkheid, 
vertrouwen, technische werkzaamheid, security en schaalbaarheid getest op een manier die verder 
gaat dan tot nu toe gebeurt. De geteste toepassing zal geschikt moeten zijn voor 
betrouwbaarheidsniveau Laag, omdat IRMA momenteel alleen dit niveau ondersteunt. De pilot wordt 
extra relevant als de partijen niet alleen de rol van controleur maar ook die van uitgever hebben.  
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6. APPENDIX - GEBRUIK IRMA 

De volgende lijst geeft een overzicht van initiatieven die IRMA gebruiken.  
 

Nr. Toepassing Betrokken partij 

1.  Webformulieren/ Wordpress plugin Buren, Nijmegen 

2.  Webformulieren/ zaaksysteem Oss 

3.  Afspraak maken Meierijstad, Nijmegen en Oss 

4.  Alternatief voor DigiD Haarlem 

5.  Persoonlijke kluis i4sociaal 

6.  Digitale identiteitskaart Almere, Haarlem, Leiden, Amsterdam en de nationale politie 

7.  Recht op regelingen Groningen 

8.  Vervanger van DigiD I4-sociaal 

9.  De stem van Groningen Gemeente Groningen 

10.  Livinglab Drechtsteden 

11.  Toegang gemeentewerf ’s-Hertogenbosch 

12.  Digitaal rijbewijs Almere, Leiden, Nationale Politie 

13.  Integratie toegangsmakelaar Amsterdam 

14.  Online stemmen Amsterdam 

15.  Gebruiksvriendelijke Identiteitsapp Amsterdam 

16.  Gebruiksvriendelijk identiteitsmanagement Amsterdam 

17.  Verminderen administratieve lasten Rotterdam 

18.  Digitale democratie Emmen, Groningen en Enschede 

19.  Flexibele inkomsten minima Enschede 

20.  Digitale Stadspas NG4: Assen, Emmen, Groningen Leeuwarden 

21.  Verstrekkingen gegevens uit de BRP Nijmegen (en 32 andere gemeenten) 

22.  Machtigen Coöperatie VGZ 

23.  Persoonlijke gezondheidsomgeving Ivido 

24.  Ziekenhuizen Chipsoft 

25.  Uitwisseling patiëntgegevens Stichting NUTS 

6.1 Webformulieren/Wordpress plugin Buren, Nijmegen 

Middels een Wordpress plugin worden attributen uit de IRMA-app verstrekt aan de gemeente voor 

authenticatie op webformulieren. Deze plugin is te gebruiken voor de hele Wordpress community. De 

planning is de webformulieren in het vierde kwartaal van 2019 op de website te plaatsen. 

6.2 Webformulieren/zaaksysteem - Oss 

Samen met leverancier Exxellence onderzoekt de gemeente Oss of het mogelijk is om IRMA via het 

zaaksysteem aan te bieden naast DigiD als inlogmogelijkheid.  

6.3 Afspraak maken Meierijstad, Nijmegen en Oss 

Samen met leverancier JCC software wordt gewerkt aan de mogelijkheid om met IRMA een afspraak 

te maken bij de gemeente. Zowel via de website als de ‘zuil’ in de gemeentehuizen.  
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6.4 Alternatief voor DigiD - Haarlem 

IRMA wordt vanaf het vierde kwartaal aangeboden als inlogmethode bij twee processen naast DigiD. 

Na monitoring zal worden beoordeeld of dit wordt uitgebreid naar alle processen op de website. 

6.5 Persoonlijke kluis - i4sociaal 

Hier wordt IRMA ingezet in het kader van het thema ‘Bijstand naar tijdelijk werk’. De salarisgegevens 
worden door de inwoner in IRMA gezet en door de inwoner vrijgegeven aan de gemeente. De 
gemeente kan dan berekeningen uitvoeren, de financiële consequenties in beeld brengen. Deze 
informatie wordt vervolgens gepresenteerd in MaximaalJezelf. Het idee is dat als inwoners meer 
duidelijkheid/zekerheid krijgen over de gevolgen van het aannemen van tijdelijk werk, zij sneller de 
stap durven te maken.  

6.6 Digitale identiteitskaart – aantal gemeenten en de nationale politie 

De gemeenten Almere, Haarlem, Leiden en Amsterdam willen in samenwerking met de Nationale 

Politie een digitale versie van de identiteitskaart uitproberen (via een convenant waarmee de Politie 

een digitale versie van de Identiteitskaart accepteert voor een aantal gebruikerssituaties). In eerste 

instantie gaat het om het controleren van de leeftijd via een mobiele Digitale Identiteitskaart bij 

jongeren 14+ en 18+. Vaak hebben deze bij controle door politie en inspectie wel een mobieltje bij 

zich maar geen ID kaart. Een Digitale versie op de telefoon biedt soelaas. Via de Digitale 

Identiteitsmanager IRMA is dit te realiseren. Onder dit project vallen zowel het ontwerpen en het 

verzorgen van de juiste gebruikerservaring voor dit traject als het organiseren van zowel het 

convenant alsmede gebruikerstests (op scholen en in winkels) in de steden. Deze toepassing wordt 

ook direct getest voor 18+ toetsen voor bevragingen door ondernemers (alcohol, sigaretten en 

toegang horeca). Men verwacht dat uit de proeven nieuwe mogelijkheden voor verbreding ontstaan. 

Na deze proeven met jongeren wordt de gebruikersgroep verbreed, waarbij het gebruik (als 

identificatiemiddel) voor de stadspas als eerste optie bekeken wordt. 

6.7 Recht op regelingen - Groningen 

Door het uitgeven van gewaarmerkte attributen vanuit SUWI-net kan de inwoner van Groningen zien 

op welke (minima)regelingen aanspraak kan worden gemaakt. Door dit met attributen te doen hoeft de 

inwoner slechts minimale gegevens te verstrekken en heeft de gemeente een betrouwbaar beeld. De 

regelingen waar de inwoner recht op heeft kunnen vervolgens digitaal worden aangevraagd. De pilot 

startte in september.  

6.8 Vervanger van DigiD - I4-sociaal 

Het innovatieproject I4-Sociaal, bestaande uit de gemeente Deventer, Enschede, Groningen en 

Zwolle ondersteund door Dimpact, maakt betere oplossingen voor digitale dienstverlening die samen 

worden ontwikkeld. Een huidig probleem is alleen dat Logius geen DigiD wil verstrekken voor een voor 

gedeelde digitale omgeving. Hiervoor wordt ook naar IRMA gekeken als potentiële oplossing. 

6.9 De stem van Groningen - Gemeente Groningen 

Onder de vlag van het innovatieprogramma Virtueel Groningen worden in het najaar pilots gedaan 

met digitale democratie en IRMA in de gemeente Groningen. Met de ‘Stem van Groningen’ is een 

digitaal platform in het leven geroepen waar online burgerparticipatie mee gefaciliteerd kan worden. 

Tegelijkertijd gaat men beproeven of IRMA hierbij een toepasselijk en toegankelijk digitaal 

authenticatiemiddel is voor de burger om zich op het platform te identificeren. De eerste pilot staat 

voor oktober gepland. 

6.10 Livinglab - Drechtsteden 

In een Fieldlab/ Livinglab wordt gewerkt aan het betrekken van overheidsdomeinen, ondernemers en 

(technisch) onderwijs. Gezamenlijk worden use cases uitgewerkt en momenteel ligt focus op een 

waardevol voorstel voor inwoners (alles veilig onder 1 knop). Dit is in opstartfase. Hieruit ontstaan 

momenteel 3 projecten: 
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1) Stadspas met minimavoordelen; 

2) Medewerker authenticatie; 

3) Digitale Gehandicapten Parkeerkaart. 

6.11 Toegang gemeentewerf - ’s-Hertogenbosch 

Om toegang te krijgen tot de gemeentewerf van de gemeente ’s-Hertogenbosch om, bijvoorbeeld, 

afval in te leveren, moet iemand inwoner van de gemeente zijn. Dit is op dit moment niet op een 

privacyvriendelijke wijze te controleren. Een pilot staat op stapel om dit aan te kunnen tonen middels 

IRMA.  

6.12 Digitaal rijbewijs - Almere, Leiden, Nationale Politie 

Een experiment staat gepland om een digitaal rijbewijs te kunnen gebruiken via IRMA. Getest wordt 

om via een zuil gegevens uit een bepaald rijbewijs in de IRMA-app te zetten en deze uit te laten lezen 

door de politie. Men wil met dit experiment het gesprek op gang brengen over een digitale identiteit. 

‘’Hoe ervaar je het om alleen nog een digitaal rijbewijs te hebben?’’ ‘’Voelt het veilig?’’ Dat soort 

vragen. 

6.13 Integratie toegangsmakelaar - Amsterdam  

Amsterdam werkt aan de mogelijkheid om via de toegangsmakelaar IRMA in te kunnen zetten voor 

online identificatie en authenticatie van bezoekers van gemeentelijke websites (zoals bijvoorbeeld 

https://mijn.amsterdam.nl/). 

6.14 Online stemmen - Amsterdam 

Amsterdam heeft een demo ontworpen die gebruikt maakt van IRMA bij het online stemmen op lokale 

initiatieven. Dit doen men samen met collega’s die OpenStad software maken. 

6.15 Gebruiksvriendelijke Identiteitsapp - Amsterdam 

Amsterdam heeft het voortouw genomen in het UX design van een identiteitsmanager gebaseerd op 

privacy by design en dataminimalisatie, zoals IRMA. Het herontwerp – uitgewerkt in een klikbaar 

prototype - toont een alternatief concept, alternatieve interactie, ‘motion’, vormgeving en taalgebruik. 

Dit komt als open source beschikbaar en wordt door Privacy by Design gebruikt om de 

gebruikerservaring verbeteren. 

6.16 Gebruiksvriendelijk identiteitsmanagement - Amsterdam 

In het kader van de Digitale Stad Amsterdam en het project Digitale Identiteit onderzoekt de gemeente 

Amsterdam welke vorm van Identiteitsmanagement het meest geschikt is voor haar inwoners en 

gebruikers. Gezien de criteria die daarvoor zijn ontwikkeld is IRMA op dit moment de enige bruikbare 

kandidaat. 

6.17 Verminderen administratieve lasten - Rotterdam 

Het werkgeverservicepunt oriënteert zich op de mogelijkheden om de administratieve lasten met 

betrekking tot ‘’Social Return’’ op een privacyvriendelijke wijze te verminderen met de IRMA 

technologie. 

6.18 Digitale democratie - Emmen, Groningen en Enschede 

Middels het platform Consul willen de gemeenten inwoners meer inspraak geven in het beleid. 

Concreet voorbeeld hierbij is de invoering van een buurtbegroting per wijk. De stempassen die hierbij 

horen, worden uitgegeven via IRMA. 

 

https://mijn.amsterdam.nl/
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6.19 Flexibele inkomsten minima – Enschede 

Samen met grote werkgever Asito wordt het inwoners mogelijk gemaakt om het salaris via IRMA door 

te geven aan de gemeente. Hierdoor kan de gemeente direct berekenen wat de hoogte van de 

uitkering van de inwoner is, zodat deze maandelijks een stabiel inkomen heeft.  

6.20 Digitale Stadspas - NG4: Assen, Emmen, Groningen Leeuwarden 

Digitale stadspas via het platform Forus. Als authenticatiemiddel wordt IRMA gebruikt. Dit initiatief zit 

in de planvorming. 

6.21 Verstrekkingen gegevens uit de BRP - Nijmegen (en 32 andere gemeenten) 

Verstrekken van gegevens uit de BRP aan alle inwoners van Nederland. In de periode 26-9-2018 tot 

26-8-2019 verstrekt de gemeente Nijmegen maximaal aan 7.500 inwoners per maand gegevens uit de 

BRP. Uiteindelijk hebben 5.000 inwoners, wonend in 247 gemeenten, hier gebruik van gemaakt. 

 

Vanaf augustus 2019 gaat dit via een algemene pagina: 

https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start. Door een financiële bijdrage van de gemeente 

Amsterdam kan het aantal verstrekkingen per maand verdubbeld worden. Indien er meer vraag is dan 

staan diverse gemeenten en instellingen garant om de kosten te dekken. 

 

In de planning zitten de volgende stappen: 

 Vernieuwen gegevens via IRMA zelf. Dit is inmiddels in test klaar: https://services-

test.nijmegen.nl/irma/gemeente/start 

 Onderbrengen van de service bij een landelijk dekkende partij. Hiervoor wordt samen met de 

gemeente Amsterdam en SIDN een voorstel gemaakt. 

6.22 Machtigen - Coöperatie VGZ 

De coöperatie VGZ is met 4.8 miljoen klanten Nederlands grootste zorgverzekeraar. VGZ zet zich in 

om op innovatieve wijze met haar klanten te communiceren om dit zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Momenteel wordt met name het ‘machtigen’ van anderen en de identificatie van 

zorgverleners als probleem ervaren. Met IRMA wordt geprobeerd om deze problematiek te verhelpen. 

Hiervoor lopen momenteel drie projecten:  

1) Zaakwaarnemers machtigen met IRMA 

Middels IRMA kan een Verzekerde van VGZ een zaakwaarnemer machtigen om namens 

hem/haar een declaratie in te dienen. Dit experiment is ondertussen gestart met verzekerden en 

zaakwaarnemers en loopt tot nader order door. https://www.vgz.nl/irma#/  

2) Machtigen met IRMA 

Het doel van dit experiment is om verzekerden een, niet op de polis staande, derde persoon te 

machtigen om namens de verzekerde toegang en krijgen tot de mijn omgeving van deze 

verzekerde. Denk hierbij aan mantelzorgers, een niet bij VGZ verzekerde partner of een helpen 

buurman of buurvrouw. Dit experiment start in Q4 2019. 

3) Authenticatie/identificatie van Zorgaanbieders in een live chatgesprek 

Het Doel van dit experiment in om een zorgaanbieder zichzelf te laten authentiseren/identificeren 

middels IRMA door het overleggen van een geverifieerde AGB code tijdens een live chat zodat de 

medewerker van VGZ meer informatie mag/kan geven.. 

Dit experiment start in Q3/4 van 2019 

6.23 Persoonlijke gezondheidsomgeving - Ivido 

Ivido heeft een maatschappelijke visie om het zorglandschap in Nederland te hervormen. Soepele 
communicatie en gegevensoverdracht vormen hiervoor de basis. Ivido geeft mensen de controle over 

hun gezondheid. Dit doen zij door middel van een platform waarin mensen zelf beheerder zijn van de 
eigen gezondheidsgegevens.  

Ivido maakt gebruik van IRMA voor efficiënte en beveiligde verificatie.  

https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start
https://services-test.nijmegen.nl/irma/gemeente/start
https://services-test.nijmegen.nl/irma/gemeente/start
https://www.vgz.nl/irma#/
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Professionals die een account aanmaken worden direct geverifieerd door hen AGB/BIG attributen. En, 
bij ondertekeningen van overeenkomsten of machtigingen faciliteert IRMA de efficiënte en veilige 

oplossing.  

6.24 Ziekenhuizen - Chipsoft 

Chipsoft zal ziekenhuizen in staat stellen om BSN-attributen te verstrekken aan patiënten na face-to-

face (en ID) controle in de zorginstelling om vervolgens met IRMA te kunnen inloggen op het patiënten 

portaal en eventueel in de toekomst voor uitwisselen van data tussen EPD en de PGO (persoonlijke 

gezondheidsomgeving) van de patiënt. 

Achtergrond: 

 Patiënten in de zorginstelling direct helpen aan inlogmiddel voor de onlinedienstverlening is niet 

mogelijk met DigiD (dagen wachten of brief voor bijvoorbeeld SMS-activatie). 

 DigiD op betrouwbaarheidsniveau Hoog is voorlopig nog jaren niet (breed) beschikbaar, terwijl dit 
(volgens AP) wel nodig is voor inzien van gegevens die vallen onder medisch beroepsgeheim. 

 Ook het lagere betrouwbaarheidsniveau Substantieel is voor DigiD alleen beschikbaar voor een 
deel van de patiënten met geschikte smartphone en activatie werkt niet in combinatie met 
rijbewijzen uitgegeven voor 2014. 

 IRMA is (vanwege signing) ook bruikbaar voor patiënten voor een geldige digitale handtekening 
(denk onder andere aan toestemmingen/machtigingen). 

 Gekozen is voor het attribuut BSN zodat een verstrekt inlogmiddel bruikbaar is voor authenticatie 
voor alle zorginstellingen en bijvoorbeeld niet een account dat slechts voor 1 zorginstelling geldig 
is. Chipsoft wil bijvoorbeeld geen (gevoelige) centrale opslag van BSN-nummers om te mappen 
met lokale patiënt-identifiers per zorginstelling. 

 Doordat attributen alleen aan de patiënt (op smartphone) worden verstrekt is er geen centrale plek 
waar bijvoorbeeld wachtwoorden kunnen worden gestolen en inbraken via bijvoorbeeld SIM-
swapping werken niet voor het inbreken op de 2e-factor. 

 IRMA is eenvoudig in gebruik doordat geen complex wachtwoord, maar enkel toegang tot de 
smartphone en een pincode op de IRMA-app benodigd zijn. 

 DigiD is momenteel (vanwege jaarlijkse auditlasten) niet betaalbaar beschikbaar om als 
inlogmiddel te gebruiken voor kleine zorginstellingen voor onlinedienstverlening. 

 Privacy by design: er is geen centrale partij zoals bijvoorbeeld de overheid (Logius/Binnenlandse 
Zaken) die weet bij welke zorginstelling ik als persoon online inlog en dus (hoogstwaarschijnlijk) 
een behandelrelatie heb. Dit is zeer gevoelige informatie. 

 IRMA techniek is ook bruikbaar voor andere attributen; denk aan BIG/AGB/UZI nummer voor 
authenticatie van zorgverleners, bijvoorbeeld voor inlog op het EPD, zorgverleners-portaal, artsen-
app of het plaatsen van geldige digitale handtekening voor bijvoorbeeld toestemming. 

 Diverse andere applicaties in de zorg (voor zorginstellingen of in persoonlijke domein zoals PGO) 
maken gebruik van IRMA of oriënteren hierop. 

 IRMA is ook buiten de zorg bruikbaar (kijk naar Gemeenten, maar ook buiten overheids-domein 
vanwege attribuut-gebaseerd denken. 

 IRMA is open source en betaalbaar. 

6.25 Uitwisseling patiëntgegevens - Stichting NUTS 

Diverse leveranciers van software in de zorg werken met elkaar aan een veilige decentrale 

uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders.  

Hiervoor worden in 2019 4 componenten ontwikkeld: 

1) Identiteit,  

2) Toestemming,  

3) Adressering,  

4) Logging.  

 

Gebruik wordt gemaakt van IRMA technologie om dit te maken.  

Inmiddels is de eerste toepassing gereed: huisartsen kunnen via https://helder.health 

patiëntendossiers inzien. Inlog is uitsluitend mogelijk via IRMA. 

https://helder.health/
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7. APPENDIX – IDEMIX 

IRMA is gebaseerd op de Identity Mixer (Idemix) protocol van IBM. Het Idemix-protocol maakt het 
mogelijk voor de IRMA-app om attributen die ondertekend zijn door de uitgever te ontvangen en deze 
vervolgens, deels, te delen met een controleur.  
Een specifieke privacy-functionaliteit van Idemix is het blinderen van bepaalde attributen in een 
credential zonder daarbij de digitale handtekening van de uitgever open te breken. Hierdoor kan de 
gebruiker alleen de attributen delen die de controleur nodig heeft voor de dienstverlening aan de 
gebruiker. Dergelijke selectieve onthulling functionaliteit is nodig om te voorzien in de AVG-eis van 
dataminimalisatie. 
 
Het Idemix-protocol is een technologie voor attribuut-gebaseerde identiteitsverklaringen. Binnen het 
Idemix-protocol worden attributen vanuit een uitgever gecombineerd in een credential. Zo’n credential 
bevat de naam en publieke sleutel (public key) van de uitgever, het pseudoniem van de gebruiker, een 
vervaldatum, en een aantal attributen. Het geheel is digitaal ondertekend door de uitgever van het 
credential en wordt verstuurd naar de gebruiker. Figuur 11 toont een algemeen credential en een 
voorbeeld DigiD credential. 
 

      
Figuur 11: Grafische weergave van een credential23 en een voorbeeld van een DigiD credential.  

 
De vervaldatum van het credential wordt gebruikt om te bepalen of de attributen nog actueel zijn. De 
exacte attributen in een credential zijn afhankelijk van de uitgever, zie 2.3.1. 
 
Het pseudoniem wordt tussen de uitgever en de gebruiker afgesproken en wordt gebruikt om een 
relatie tussen de uitgever en de gebruiker tot stand te brengen en te bevestigen. De geheime sleutel 
die bij het pseudoniem hoort is echter alleen bekend bij gebruiker. Met de geheime sleutel kan de 
gebruiker bewijzen, aan de controleur, dat hij degene is die de attributen rechtmatig verkregen heeft 
van de uitgever. Dit doet hij met een zero-knowledge proof, zonder dat hij daarvoor zijn sleutel moet 
laten zien.  
 
Het hele credential wordt ondertekend door de uitgever met zijn geheime sleutel. De controleur kan 
deze handtekening controleren met de bijbehorende publieke sleutel, die toegevoegd is aan het 
credential maar ook via de uitgever opgehaald kan worden door iedereen. De handtekening bestaat 
uit blokken en daardoor heeft elk attributen zijn eigen blok van de handtekening. Dit maakt het 
mogelijk om bepaalde attributen uit een credential te delen met een controleur, terwijl andere 
verborgen blijven voor de controleur. Wederom wordt het bewijs van het bezit van bepaalde attributen, 
in het Idemix-protocol, met een zero-knowledge proof bewezen aan de controleur. 
 
Met het Idemix-protocol is het mogelijk om simpele zero-knowlegde bewijzen te doen, waarmee je de 
exacte waarde van een attribuut weggeeft, zoals: “Ik heb een DigiD credential waarop staat dat ik 
inderdaad “Janssen” als achternaam heb”. Het is ook mogelijk om een afgeleid attributen te bewijzen, 

                                                      
23 Specification of the Identity Mixer Cryptographic Library (Revised version 2.3.0), verkregen op 24 
september 2019, 
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3
b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument.  

https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument
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zonder de exacte waarde weer te geven, zoals: “Ik heb een iDIN credential waarop staat dat ik ouder 
ben dan 18”. Ook complexere afgeleide attributen zijn mogelijk, waarin je bewijst dat je een attribuut 
binnen een subset valt: “Ik heb een DigiD bewijs waarin mijn burgerlijke staat nooit getrouwd, 
getrouwd of geregistreerd partnerschap is”, zonder dat de contoleur erachter komt welke van de 3 
genoemde burgerlijke staten de gebruiker heeft. 
 
Voor meer technische en cryptografische details of het Idemix-protocol wordt verwezen naar 
IBM’s Specification of the Identity Mixer Cryptographic Library (Revised version 2.3.0)24.  
 

 
 
 

                                                      
24 
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3
b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument, geraadpleegd op 23 oktober 2019  

Zero-knowledge proof. 
 
Een zero-knowledge proof is een wiskunde manier om te bewijzen dat je kennis hebt van "iets", 
zonder dat "iets" prijs te hoeven geven.  
 
Een bekend voorbeeld van een zero-knowledge proof is de grot van AliBaba.  
In deze ronde grot zit een deur. Deze deur gaat alleen open met het geheime  
wachtwoord. Nu weet Ines dit geheime wachtwoord, maar ze wil deze niet  
aan Bob vertellen. Toch wil ze aan Bob bewijzen dat ze het wachtwoord weet.  
Bob en Ines volgen daarom het volgende zero-knowledge protocol: 

 Ines gaat, zonder dat Bob het ziet, linksom (A) of rechtsom (B) de ronde grot in.  

 Bob komt bij het begin van de ronde grot staan en roept naar Ines vanuit welke kant ze de grot 

uit moet komen (A of B). 

 Ines komt, met of zonder gebruik van de deur en het geheime wachtwoord, aan de genoemde 

kant de grot uit lopen. 

 

 

Ines en Bob herhalen dit protocol een aantal keer, totdat Ines Bob heeft overtuigd dat ze inderdaad 
het wachtwoord weet. Bob komt nooit het wachtwoord te weten en zelfs niet de kant die Ines kiest om 
de ronde grot in te gaan. Toch kan hij na X keer het protocol te doen, met een goede kans zeggen 
dat Ines het wachtwoord weet. 
 
Stel dat Ines het wachtwoord niet wist, dan had ze bij de 1ste ronde van het protocol 50% kans om de 
goede kant te gokken. Bij de 2de ronde heeft ze weer 50% kans het goed te gokken, enzovoort. Bij de 
twee rondes heeft ze dus 25% kans om het beide keren goed te hebben. Uiteindelijk zou ze 
ontzettend veel geluk moeten hebben om het een X-aantal keer goed te gokken. 
 

https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument
https://domino.research.ibm.com/library/cyberdig.nsf/1e4115aea78b6e7c85256b360066f0d4/eeb54ff3b91c1d648525759b004fbbb1?OpenDocument

