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Is de persoon die voor u staat, de persoon wie hij zegt te zijn? De veiligheid en 
betrouwbaarheid van identiteitsgegevens zijn van essentieel belang in ons dagelijks 
leven. Achter de gegevens in fysieke documenten, zoals het paspoort en de 
identiteitskaart, gaat ongemerkt een hele wereld schuil.

Identiteitsgegevens zijn bij ons, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), in goede 
handen. Veilig opgeslagen in een database. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere 
organisaties met een publieke taak vertrouwen op deze gegevens.

Al bij de aangifte van een geboorte, worden identiteitsgegevens vastgelegd. Gemeenten 
passen uw gegevens aan als er iets verandert, bijvoorbeeld wanneer u verhuist. 
Organisaties met een wettelijke bevoegdheid, zoals UWV of de Belastingdienst maken van 
deze gegevens gebruik.

Dankzij de vastgelegde identiteitsgegevens krijgt een pasgeboren baby binnen enkele 
dagen een hielprikje. De Belastingdienst geeft u huur- of zorgtoeslag, alleen wanneer
u daar recht op hebt. Betrouwbare identiteitsgegevens zijn hiervoor onmisbaar. En een
vliegreis kan u alleen maken bij het vertonen van uw paspoort of identiteitskaart.

Het is belangrijk dat u de enige bent die zich identificeert met uw paspoort of 
identiteitskaart. Met onze samenwerkingspartners ondersteunen wij gemeenten en 
burgers bij het tegengaan van fraude en misbruik. Daarnaast helpen we mensen die 
slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude. En met onderzoek en analyse willen we 
adresgerelateerde fraude voorkomen.

U heeft al jaren een van de betrouwbaarste en veiligste paspoorten ter wereld.
Dit document geeft bewegingsvrijheid, binnen en buiten de landsgrenzen.
Vrijheid die ons allemaal veel waard is.
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Zodra u uw baby aangeeft bij de gemeente ontvangt uw kind een burgerservicenummer 
(BSN). Dit nummer is voor iedere persoon uniek en met het nummer kunt u uw kind 
bijvoorbeeld inschrijven bij een school of gebruikmaken van zorg. RvIG beheert uw 
persoonsgegevens. Door de registratie van uw persoonsgegevens kunt u gebruikmaken 
van de voorzieningen waar u recht op hebt.

RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling 
ervan. Dit bespaart u veel rompslomp. U hoeft namelijk niet aan elke organisatie 
opnieuw informatie te leveren. Tegelijk wordt uw privacy gewaarborgd. Instellingen 
krijgen namelijk alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke 
taak uit te voeren.

Innovatie identiteitsgegevens
De wereld verandert. Daarom zorgt RvIG dat de opslag en het gebruik van uw identiteits-
gegevens mee veranderen. RvIG richt zich hierbij op betrouwbaar, veilig en inclusief en 
zorgt dat uw privacy gegarandeerd blijft. We onderzoeken bijvoorbeeld of en hoe een 
digitaal paspoort of identiteitskaart daarin past.

RvIG werkt samen met andere partijen aan technologische vernieuwingen. Een voorbeeld 
hiervan is de samenwerking met de pensioensector. RvIG verkent met deze sector 
hoe blockchaintechnologie kan worden gebruikt voor een centrale administratie van 
persoonsgegevens. Door deze gegevens centraal te ontsluiten wordt gegevensuitwisseling 
sneller, eenvoudiger, betrouwbaarder en goedkoper. RvIG staat open voor nieuwe ideeën 
en samenwerkingsverbanden op het gebied van identiteitsgegevens.

Identiteitsgegevens in het Caribisch deel van het Koninkrijk
RvIG versterkt en bewaakt de kwaliteit van de bevolkingsadministratie in het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Door een betere administratie op de eilanden ontstaan er ook 
betere basisvoorzieningen voor de bewoners.

Samen met het Caribisch deel van het Koninkrijk is een calamiteitenplan opgesteld. 
Dit plan zorgt ervoor dat persoonsgegevens beschikbaar blijven tijdens en na extreme 
omstandigheden, zoals een orkaan.

Ook werkt RvIG samen met het Nationaal Archief aan de digitalisering van 
persoonsgegevens op de eilanden. Daardoor is het bijvoorbeeld makkelijker om 
stamboomonderzoek te doen.
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RvIG ontwikkelt reisdocumenten en beheert de bijhorende systemen voor aanvraag en 
uitgifte in het Koninkrijk der Nederlanden. De paspoorten en identiteitskaarten dragen 
bij aan de betrouwbare identificatie van personen. Niet alleen aan de grens, maar ook bij 
de registratie van persoonsgegevens bijvoorbeeld bij de aanvraag van een uitkering of in 
het geval van zorgverlening.

Veiligheid
De veiligheid van uw reisdocument is van groot belang. Dat begint al bij het verstrekken 
van het document. Daarom zijn er altijd verschillende personen betrokken bij het 
verstrekken, beheren en uitreiken van een reisdocument.

Innovatie reisdocumenten
We investeren in gebruikersgemak. RvIG is bezig met een chip op de Nederlandse 
Identiteitskaart, waarmee in de toekomst digitaal diensten kunnen worden afgenomen 
bij Nederlandse overheidsorganisaties.

RvIG verkent op dit moment de mogelijkheden van een virtueel reis- en identiteits-
document. Hiermee experimenteren we met de mogelijkheid om door middel van een 
smartphone uw identiteit te presenteren en te laten verifiëren. Op deze manier zou u 
eenvoudig en veilig uw gegevens kunnen delen met publieke en private dienstverleners.

Identiteitsdocumenten in het Caribische deel van het Koninkrijk
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben elk een eigen identiteitskaart, Sédula. Deze neemt 
op de eilanden de plaats in van een Nederlandse Identiteitskaart. RvIG onderhoudt het 
decentrale systeem voor uitgifte van deze identiteitskaart.

RvIG stimuleert de kennisdeling met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dit doen we 
bijvoorbeeld door het detacheren van ambtenaren vanuit Nederlandse gemeenten naar 
Sint-Eustatius.
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Identiteitsfraude is een toenemende maatschappelijke zorg die een grote impact op 
slachtoffers kan hebben en de samenleving geld kost. Bij identiteitsfraude maken 
criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld 
op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. RvIG richt zich op deze 
identiteitsfraude. Daarvoor bieden we voorlichting, monitoring en individuele hulp.

We willen zorgen dat de persoonsgegevens zoveel mogelijk overeenkomen met de 
werkelijkheid. Dat is belangrijk omdat veel overheidsdiensten hierop vertrouwen. 
Daarom werken we samen met andere overheidsorganisaties en overleggen we ook 
regelmatig met private partijen, zoals met telecombedrijven en de financiële sector. 
Samen zetten we de schouders eronder om identiteitsfraude tegen te gaan.

RvIG helpt u als u slachtoffer bent van identiteitsfraude. We geven u advies over de 
stappen die u kunt ondernemen om bijkomende problemen op te lossen. We helpen 
u ook bij het laten corrigeren van persoonsgegevens als blijkt dat u verkeerd staat 
geregistreerd.

Preventie
RvIG doet aan preventie van fraude en fouten. RvIG ontwikkelt beleid, voorlichtings-
materiaal, applicaties en campagnes om u te helpen bij het herkennen en voorkomen van 
fraude. We helpen gemeenten bijvoorbeeld met het opzetten van risicoprofielen waarmee 
mogelijke fouten digitaal worden herkend.

Met de KopieID app maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. In de app 
streept u de gegevens door die niet nodig zijn voor de ontvanger van een kopie van uw 
identiteitsbewijs. U kunt er ook een watermerk aan toevoegen om kenbaar te maken 
wanneer de kopie is gemaakt of waarvoor de kopie bedoeld is. Dit om misbruik te 
voorkomen.
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Alle overheidsinstanties gebruiken de Basisregistratie Personen (BRP); van de GDD en 
sociaal loket tot de Belastingdienst. Een correcte registratie van adressen van burgers is 
voor de taken van deze instanties erg belangrijk, maar ook voor de burger zelf. En dat is 
precies waarom Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) in het leven is geroepen: om de 
kwaliteit van de adresgegevens in de BRP te verhogen en waarborgen. 

Door adres gerelateerde fraude te bestrijden en mensen met bijvoorbeeld schulden te 
helpen. Iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan dit gebruiken om 
bijvoorbeeld te frauderen, (belasting)schulden en boetes te ontwijken, maar kan ook 
‘onzichtbaar’ zijn waardoor hulp niet geboden kan worden.

Samen werken aan adreskwaliteit
LAA bestaat uit een samenwerking van zowel private als publieke organisaties, waaronder 
gemeenten, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Samen werken wij eraan om 
incorrecte adresgegevens in de BRP te herkennen en te herstellen. 

Ook werken we samen met organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Bugerzaken 
(NVVB), Divosa en het Kenniscentrum Handhaving & Naleving van de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten). Hierdoor komt fraude of een hulpvraag eerder aan het licht en 
wordt de adreskwaliteit verbeterd.
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Missie & visie

Onze Missie
RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van 
identiteitsgegevens.

Onze Visie
In een constant veranderende samenleving is de veiligheid en betrouwbaarheid van 
identiteitsgegevens van essentieel belang.

RvIG
• voor uitstekende dienstverlening
• samen met ketenpartners
• toekomstbestendig door innovatie
• voor burgers
• zowel analoog als digitaal
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RvIG heeft vier hoofdtaken

Beheer van de Basisregistratie Personen (BRP)
RvIG borgt een betrouwbare registratie in de BRP voor ingezetenen en niet-ingezetenen 
en verstrekt persoonsgegevens aan, daarvoor, geautoriseerde instanties. In het 
bijzonder is er ook hebben onze medewerkers aandacht voor de kwaliteitsbewaking 
van de gegevens in de BRP en het preventief tegengaan van fraude door het geven van 
voorlichting.

Beheer van het stelsel van reisdocumenten
RvIG beheert het reisdocumentenproces en is verantwoordelijk voor de productie van 
paspoorten en identiteitskaarten/documenten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Beheer van Beheervoorziening BSN
RvIG beheert de nummervoorraad en de uitgifte van burgerservicenummers (BSN).

Bevolkingsadministratie Caribisch Nederland
RvIG versterkt en borgt de kwaliteit van de persoonsgegevens in Caribisch Nederland 
en onderhoudt het decentrale systeem voor de uitgifte van het identiteitsdocument, de 
Sédula.
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Contactinformatie
Heeft u vragen? Stel uw vraag aan de Frontoffice RvIG.

Mail: info@rvig.nl
t 088 900 1000 (lokaal tarief )
t 00 31 88 900 1000 (vanuit het buitenland)
De Frontoffice RvIG is bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. 

Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Postbus 10451
2501 hl Den Haag
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