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Geachte heer Jacobs,

Ik dank u hartelijk voor de (open) brief die u mij als voorzitter van de stichting
Privacy by Design, de non-profit organisatie achter het open source
identiteitspiatform IRMA, heeft gestuurd. U merkt in uw brief op biij te zijn met de
voorgenomen beleidswijziging om private iniogmiddelen via een open systeem
van toeiating te gaan verwerven.
Omdat u expliciet aangeeft dat de stichting ook achter het open source platform
IRMA staat, moet ik u aanmerken ais vertegenwoordiger van een van de mogelijk
toe te iaten partijen. In het kader van Europees Aanbesteden heeft er de
afgelopen jaren een aantal marktconsultaties plaatsgevonden. Laatstelijk voor de
zomer, waarbij de markt is geconsulteerd over aanbesteden versus toelaten. Met
diverse partijen hebben er de afgelopen tijd verkennende gesprekken
plaatsgevonden In het kader van die voorgenomen wljziging. Nadat de Nota van
Wijziging aan de Tweede Kamer is aangeboden, start het proces van
marktconsultaties weer. Immers het is en blijft belangrijk om het steisel samen
met de betrokken partijen en dus ook met de markt, vorm te geven.
In dat licht is het gebruikeiijk om niet afzonderlijk met een van de mogelijk toe te
Iaten partijen, in dit gevai IRMA, het inhoudelijke gesprek aan te gaan. Dat neemt
niet weg dat u in uw brief een Interessante Invalshoek ten aanzlen van
privacybescherming aandraagt die de specifieke IRMA opiossing overstijgt.
Daarover kan en wil ik wei graag met u in gesprek.
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Ik hoop en reken er overigens ook op dat u deze invalshoek inbrengt in de open
discussie over de vormgeving van het stelsel die Ik met marktpartijen ga
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organlseren.

Met vriendeiijke groet,

De staatssecret^i^van BInnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles,

drs. R.W. Knops
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