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Apeldoorn, 8 februari 2017 

 

Geacht college, 

 

Je zorgverzekering wijzigen, het doen van belastingaangiften, het aanmelden als donor, 

uitkeringsgegevens opvragen en het inzien van medische dossiers. Zomaar een greep in de 

mogelijkheden van en de gegevens waartoe iemand toegang krijgt met zijn of haar DigiD. Wanneer je 

naar het gemeentehuis of het loket van een andere overheidsinstelling gaat, ben je in veel gevallen 

verplicht om daar je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs te laten zien. De overheid ziet zo wie je 

bent. Op internet kun je dit laten zien door in te loggen met DigiD. Tegelijkertijd moet je er daardoor 

vanuit kunnen gaan dat de overheid uiterst zorgvuldig met je privégegevens omgaat. 

 

DigiD staat voor ‘digitale identiteit’, een strikt persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. Omdat DigiD strikt privé is, is het niet toegestaan je gebruikersnaam en wachtwoord aan  

een andere persoon te geven. Een paspoort geef je ook niet zomaar af aan iemand, hetzelfde geldt 

voor DigiD.  

 

In de Stentor van 8 februari staat een artikel met de kop: ‘Stadsbank Apeldoorn op randje met vragen 

om DigiD’. Een aantal Stadsbanken, waaronder die van Apeldoorn, vragen mensen met schulden om 

de gebruikersnaam en het wachtwoord van DigiD te verstrekken. De gemeente stelt dat bewust de 

randen van de regels worden opgezocht om cliënten te helpen die in financiële moeilijkheden 

verkeren.  

 

D66 beaamt dat het werk dat de Stadsbank doet belangrijk is en vindt het van belang dat mensen die 

een beroep moeten doen op de Stadsbank zo goed mogelijk worden geholpen. Echter, de 

handelswijze om de gebruikersnaam en het wachtwoord aan medewerkers van de Stadsbank te 

verlenen, leidt tot de volgende vragen bij de D66-fractie: 

 

1. Wat is de reden voor het college om cliënten van de Stadsbank te vragen om de 

gebruikersnaam en het wachtwoord van DigiD?  

 

2. Is dit een standaard werkwijze van de Stadsbank die wordt toegepast op alle mensen die 

komen aankloppen voor schuldhulpverlening? 

 

3. Zijn er ook andere mogelijkheden onderzocht om de cliënten van de Stadsbank te kunnen 

helpen, die minder ver gaan dan het verstrekken van de gebruikersnaam en het wachtwoord 

van DigiD? 

 

Via DigiD is het onder andere mogelijk om een machtiging te verlenen aan bijvoorbeeld een familielid 

of vrijwilliger van een hulporganisatie indien de gebruiker niet zelf in staat is om de gevraagde 

gegevens goed te verstrekken en/of te beheren.   

 



4. Waarom is er door de Stadsbank voor gekozen aan cliënten te vragen om de gebruikersnaam 

en het wachtwoord, in plaats van het gebruik maken van de mogelijkheid om een machtiging 

te verlenen? 

 

5. Er zijn ook plaatsen waar bewust vanwege de privacy niet voor deze methode wordt gekozen. 

Waarom in Apeldoorn wel? 

 

6. Hoe houden de cliënten van de Stadsbank er regie op dat de verstrekte gegevens niet 

wederom aan derden worden verstrekt die ook met hun gegevens kunnen inloggen op DigiD, 

met alle risico’s voor misbruik van dien? 

 

Gesteld wordt in het artikel dat mensen zelf een keuze kunnen maken om de DigiD gegevens wel of 

niet te verstrekken. Bekend is dat er bij veel mensen in de schuldhulpverlening vaak meer aan de hand 

is, er bijvoorbeeld sprake kan zijn van psychische problematiek.  

 

7. Is het college zich hiervan bewust en kan in voorkomende gevallen nog worden gesproken van 

een vrije keuze? 

 

8. Wat zijn de gevolgen voor de cliënten die ervoor kiezen de gevraagde gegevens niet te 

verstrekken? Op welke manier worden deze mensen alsnog goed geholpen en waarom is die 

werkwijze niet van toepassing op de mensen die wel de gegevens verstrekken? 

 

9. Is het college zich bewust van de juridische consequenties van deze handelwijze van de 

schuldhulpverlening en is het college het met ons eens zich in dat opzicht op glad ijs te 

begeven?  

 

 

Paula Donswijk-Bot 

D66 Apeldoorn 


