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Woord vooraf
Samen met onze partners en onder toezicht van een review board van experts afkomstig uit overheid, 
bedrijfsleven en universiteiten, heeft de Dutch Blockchain Coalition in de afgelopen maanden gewerkt aan 
het opstellen van een Dutch SSI Framework (“DSSIF”). DSSIF is een leidraad voor eenieder –zoals bestuurders, 
beleidsmakers en ontwikkelaars- die zich bezighoudt met het onderwerp digitale identiteit in zijn algemeenheid 
en de decentrale inrichting ervan in het bijzonder. DSSIF is een levend document dat aan de hand van praktische 
toepassingen, nader onderzoek en terugkoppeling van het brede publiek bijgewerkt, aangescherpt en verbeterd 
zal worden. We nodigen iedereen uit om feedback te geven via onze website waar ook het DSSIF document te 
lezen is. 

Inleiding
Dienstverleners – zoals in de zorg, het bankwezen of bij de overheid – moeten vaak iets over hun afnemers weten 
om hun dienst te kunnen verlenen.  Zoals wie hun afnemers zijn, wat ze kunnen of wat ze mogen. Het daarvoor 
benodigde beheer en de uitwisseling van informatie is in toenemende mate problematisch te noemen, voor 
zowel de dienstverlener als de afnemer. 

Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in de woningmarkt: potentiële huurders moeten een heel dossier aan 
documenten verzamelen en aanleveren, alleen maar om te bewijzen dat ze de huur kunnen betalen. Verhuurders 
moeten al die documenten handmatig op echtheid controleren en vervolgens handmatig beoordelen. Deze 
werkwijze is niet alleen moeizaam, tijdrovend en duur, maar kan ook ernstige impact hebben op de privacy 
en (daarmee) veiligheid van de huurder. Er wordt immers veel meer informatie gedeeld dan nodig en het is 
onduidelijk wat er daarna met al die informatie gebeurt. 

Hoewel digitalisering een efficiëntieslag teweeg heeft gebracht in dergelijke processen, heeft het ook geleid tot 
grotere risico’s voor de privacy en (cyber)veiligheid. Mensen en bedrijven zijn in toenemende mate slachtoffer 
van datalekken, waarna gelekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld phishing en 
andere vormen van identiteitsfraude.

In allerlei domeinen spelen soortgelijke problemen. Desondanks ontbreekt in de meeste gevallen een gezamenlijke 
aanpak. Het gevolg is een wildgroei van losse identiteitssystemen en -ketens, waarbij privacy, betrouwbaarheid 
en andere waarden telkens opnieuw moeten worden geborgd. Dat vergroot de kans op fouten en maakt het lastig 
voor gebruikers en toezichthouders om die systemen en ketens  te doorgronden, te controleren en dus te weten 
of privacy en andere waarden voldoende geborgd zijn. De fragmentatie van identiteitssystemen en ketens zorgt 
tevens voor een gebrek aan interoperabiliteit: culturele, organisatorische, politieke, juridische en economische 
grenzen belemmeren het delen van data en de identificatie van mensen en organisaties. Dat is niet in de laatste 
plaats vervelend voor de mens, die door al die verschillende situaties moet navigeren. 

Dit moet beter en kán beter. 
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Middels technische standaarden en wetten zoals de e-IDAS verordening kan interoperabiliteit worden 
bewerkstelligd, maar dan blijft de noodzaak bestaan voor technische en organisatorische invulling hiervan. 
Die technologie en organisatie zijn nodig om de feitelijke uitwisseling van informatie en de nodige controles 
te faciliteren. Ook de mens – als klant, student, patiënt of in een andere rol – heeft baat bij een gezamenlijke 
aanpak: één manier van authentiseren en (persoonlijke) informatie uitwisselen; waarbij ook direct de 
wederpartij is geauthentiseerd. Idealiter bestaat een gezamenlijke aanpak dan ook uit gedeelde technologie die 
bruikbaar is in een breed scala aan toepassingen: een digitale identiteitsinfrastructuur. Net als andere kritieke 
infrastructuren – water, elektra, transport – kan een dergelijke infrastructuur een enorme maatschappelijke 
en economische waarde toevoegen. De vraag is hoe zo’n digitale identiteitsinfrastructuur het beste ingericht 
kan worden om aan alle belangen in al die vormen van dienstverlening te voldoen. Een proactieve inzet is 
nodig van veel meer disciplines dan alleen techniek, zoals wetgeving, beleid, sociologie en ethiek, om deze 
ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Een gedeeld vertrekpunt
Met het Dutch Self-Sovereign Identity Framework beoogt de Dutch Blockchain Coalition een gedeeld 
vertrekpunt voor alle belanghebbenden neer te zetten: waar hebben we het over en waar willen we naar toe? 
Met dat vertrekpunt kunnen ontwerpkeuzes worden gemaakt, onderbouwd en op waarde worden geschat. 
Uit dit vertrekpunt volgen twee functionele idealen, die gerealiseerd kunnen worden middels een digitale 
identiteitsinfrastructuur:

 Idealiter stelt de infrastructuur data-subjecten in staat zich op tenminste één wijze exclusief te    
 authentiseren – zodat zij zich onafhankelijk van derden kenbaar kunnen maken.

 Idealiter biedt de infrastructuur elke partij, inclusief data-subjecten zelf, de kans om zonder moeite en   
 betrouwbaar verklaringen uit te geven en die van anderen te verifiëren, terwijl het subject bepaalt wie die   
 verklaringen te zien krijgt.

Met de introductie van een digitale identiteitsinfrastructuur veranderen ook bestaande processen. Daarom 
is het goed om niet zomaar in het diepe te springen en nieuwe systemen te ontwikkelen, maar eerst te komen 
tot een breed gedragen set aan waarden en normen waaraan een dergelijk systeem zou moeten voldoen. 
Het visiedocument geeft een aanzet daartoe langs de volgende negen waarden: nut, informationele privacy, 
representativiteit, controle, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, communicatieprivacy, frictie en fragmentatie. 
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Self-Sovereign Identity
Wellicht de meest fundamentele ontwerpvraag is wie verantwoordelijk gaat zijn voor de ontwikkeling en het 
beheer van zo’n kritieke infrastructuur. Bij welke partijen kunnen die kritieke taken verantwoord worden belegd? 
Bij welke partijen zijn gegevens, metadata en gedragsinformatie van allerlei mensen en organisaties veilig? Bij 
de overheid? Big tech? Big finance? Big telco? Is het überhaupt moreel verantwoord om zoveel macht en kennis 
bij één of enkele partijen te beleggen?

In de zoektocht naar een antwoord op die vraag, valt steeds vaker de term Self-Sovereign Identity (SSI). De 
filosofie achter Self-Sovereign Identity is dat die kennis en macht enkel bij het data-subject (mens, organisatie 
of zelfs machine) zélf mag liggen. Dit kan worden gerealiseerd door ieder mens en iedere organisatie te voorzien 
van een nieuw stuk gereedschap: een digitale assistent, in Self-Sovereign Identity ook wel een agent of wallet 
genoemd. Die digitale assistent – voor mensen waarschijnlijk in de vorm van een smartphone app – maakt het de 
eindgebruiker eenvoudig en zorgt te allen tijde voor verantwoord beheer van identifiers, sleutels en gegevens. 
Het subject behoudt het inzicht en de regie op gegevens. Wanneer dienstverleners om gegevens vragen, ziet 
het subject altijd in een vertrouwde en consistente interface welke gegevens met wie gaan worden gedeeld. 
Van het subject zal enkel worden gevraagd om dit verzoek toe te staan of te weigeren. Niet alleen het subject 
heeft zo’n assistent, maar ook alle uitgevers en controleurs van gegevens. Hun agents faciliteren efficiënte en 
veilige datadeling waarin de herkomst en integriteit zijn geborgd. Ook standaardiseren ze de communicatie met 
de agent van het subject. Op deze wijze wordt het subject de verbindende factor tussen de uitgever van een 
gegeven (zoals een overheidsregister) en de controleur van dat gegeven (zoals een dienstverlener). 

Doordat agents efficiënte en veilige datadeling realiseren en breed inzetbaar zijn, wordt de frictie van datadeling 
(tijd, kosten en moeite) aanzienlijk verminderd. Tegelijkertijd krijgt het data-subject vanuit die positie inzicht in 
en grip op de datadeling en is hij of zij daarbij volledig onafhankelijk van intermediairs. Dan heeft geen enkele 
derde partij meer inzicht in die gegevens of wat het data-subject daarmee doet. Doordat de technologie bij 
alle data-subjecten is belegd ontstaat een decentraal netwerk zonder centrale zwaktepunten. Dat maakt een 
digitale identiteitsinfrastructuur niet alleen robuust, maar ook beter schaalbaar. Daarmee is een win-winsituatie 
te creëren voor zowel dienstverleners als afnemers. 

De potentie van deze agents wordt goed duidelijk in het eerdergenoemde voorbeeld van de woningverhuur. Ten 
eerste wordt het voor de huurder veel gemakkelijker om gegevens te verzamelen en aan te leveren, alles gaat 
immers automatisch via agents. De verhuurder specificeert welke informatie van welke organisaties nodig is 
en stuurt dat gegevensverzoek naar de agent van de potentiële huurder, welke op zijn beurt de gespecificeerde 
organisaties rechtstreeks kan raadplegen. De huurder hoeft enkel zijn goedkeuring te geven voor deze actie. En 
de verhuurder hoeft zelf de echtheid en authenticiteit van documenten niet meer te controleren; dat heeft zijn 
agent al gedaan. Het proces gaat van dagen of zelfs weken naar enkele seconden. Maar naast gemakkelijk kan 
het ook bevorderlijk zijn voor de privacy. In plaats van een heel document op te vragen met allerlei irrelevante 
informatie, kan om specifieke gegevens worden gevraagd. De verhuurder leert daarmee alleen maar of de 
huurder voldoende inkomen heeft: ja of nee. Op deze wijze wordt ook de impact van datalekken beperkt.
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Dit voorbeeld toont aan dat de potentie van breed beschikbare agents enorm is. Het is aannemelijk dat alle 
betrokken partijen erop vooruitgaan, en de kosten aanzienlijk worden verlaagd. Deze maatschappelijke en 
economische voordelen rechtvaardigen een flinke inspanning in de ontwikkeling, regulering en inzet van deze 
agents. 

De aandacht voor en ontwikkeling van Self-Sovereign Identity is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen. 
Diverse grote (consortia van) bedrijven zijn bezig met de ontwikkeling van technische oplossingen, waarvan 
sommige al nagenoeg klaar lijken te zijn. Het lijkt onomkeerbaar dat een vorm van SSI in de nabije toekomst 
onderdeel uit gaat maken van de maatschappij. Daarom is het van groot belang dat we in staat zijn deze 
ontwikkelingen op waarde te kunnen schatten, waar nodig bij te sturen en er vooral van te kunnen profiteren. 

Onbedoelde Neveneffecten
Hoewel er al veel voortgang is geboekt, vooral op technisch vlak, zijn er nog vele vragen te beantwoorden. Het 
Dutch SSI Framework geeft daartoe een aanzet in de vorm van belangrijke ontwerpoverwegingen. Eén van 
de belangrijkste overwegingen is hoe het decentrale karakter van deze infrastructuur kan worden geborgd. 
Voorkomen dient te worden dat Self-Sovereign Identity een averechts effect creëert. Het meest in het oog 
springende voorbeeld van zo’n averechts effect is recentralisatie. 
 
Niets aan het (technisch) ontwerp van agents weerhoudt mensen er namelijk van om hun agent onder te 
brengen in de cloud. Bij een vertrouwensdienst dus. Velen zullen het als een voordeel ervaren, onbewust van – of 
ongeïnteresseerd in – het gevaarlijke gehalte van macht en toezicht dat ze daarmee aan die vertrouwensdienst 
overhandigen. Voor grote tech-bedrijven kan dit lucratief zijn: ze kunnen goedkoop of zelfs gratis een erg 
aantrekkelijke cloud agent aanbieden. Daarmee kunnen ze dan geld verdienen aan het inzicht in gedrag, 
relaties en wellicht de persoonlijke gegevens die ze daarmee vergaren. Dit leidt dan tot een averechts effect: 
alle gegevens en transacties waar een agent mee gemoeid is zijn dan ondergebracht bij één en dezelfde partij. 
Dit noemen we ook wel: recentralisatie. Naast het risico op oneigenlijk gebruik van deze informatie, brengt 
recentralisatie ook andere problemen. De grote verzameling van gevoelige (meta)data maakt het voor hackers 
zeer aantrekkelijk om in te breken, en de impact van zo’n potentieel datalek is ongeëvenaard groot.   
 
Het Dutch SSI Framework benoemt recentralisatie als reëel gevaar. Daarom pleiten we ervoor om deze, en 
andere geconstateerde (onbedoelde) neveneffecten, niet alleen te benoemen en te onderkennen maar actief op 
zoek te gaan naar oplossingen. Want een nieuw -en in vele opzichten beter systeem, mag niet als gevolg hebben 
dat we van de regen in de drup raken.
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En nu?
Hoe verder vanaf hier? Het Dutch SSI Framework is een door de DBC partners in gezamenlijkheid opgesteld 
document met behulp van een review board van experts. Het vormt een leidraad voor iedereen die zich in 
Nederland bezighoudt met SSI. Het is een levend document dat aangepast zal worden op basis van inzichten uit 
de praktijk, onderzoek en feedback van de SSI-community in Nederland. Daarmee komen we uiteindelijk tot een 
gezamenlijke aanpak die moet leiden tot een wenselijke digitale identiteitsinfrastructuur. Voor Nederland, maar 
in nauwe samenwerking en wisselwerking met Europa wat ons betreft. We nodigen iedereen van harte uit om 
input op of naar aanleiding van dit document te geven door ons een mail te sturen en/of door te participeren in 
de werkgroep van de Dutch Blockchain Coalition.
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