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Betreft: Reactie INNOPAY op consultatie online toestemmingsvoorziening 
 
 
 
Geachte leden van de adviesraad,  
  
 
Wij juichen het voornemen van Zorgverzekeraars Nederland om een online 
toestemmingsvoorziening in te richten van harte toe en onderschrijven de  
genoemde noodzaak en voordelen voor de eindgebruikers.  
 
We zien ook dat op dit moment op verschillende andere plekken in onze 
samenleving een soortgelijke behoefte aan het beheren van toestemmingen en 
bezwaren ontstaat. Enkele voorbeelden van zulke plekken zijn de bancaire sector,  
de energiesector en binnenkort ook de schadeverzekeringssector.  
 
Als algemene trend zien we dat eindgebruikers steeds meer de controle over hun 
data (terug-) krijgen en door het uitdrukken en registreren van expliciete 
toestemming of bezwaar de regie over hun digitale leven langzaam maar zeker 
terugkrijgen.  
 
De vraag is dus wat ons betreft niet of deze toestemmingsvoorziening er moet 
komen, maar hoe we ervoor zorgen dat eindgebruikers niet te maken krijgen met een 
wildgroei aan en veelheid van centrale voorzieningen, één voor elke toepassing en/of 
elke sector.  
 
Een perspectief waar een eindgebruiker toestemmingen en bezwaren, ongeacht voor 
welke toepassing, op een plek naar eigen keuze kan beheren, geniet wat ons betreft 
de voorkeur. Hierbij denken we niet aan een ‘one-size-fits-all’, met één centrale, 
nationale voorziening. We zien juist een wereld waarin verschillende aanbieders van 
toestemmingsvoorzieningen (onder een gemeenschappelijk afsprakenstelsel) 
eindgebruikers een vertrouwde, privacy vriendelijke en makkelijk te gebruiken 
totaaloplossing kunnen bieden die uiteindelijk over verschillende sectoren 
herbruikbaar is. 
 
Wij, INNOPAY, zijn een adviesbureau gespecialiseerd in het oplossen van dergelijke 
complexe problematiek in vertrouwde netwerken in plaats van centrale 
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voorzieningen. Voorbeelden van netwerk-oplossingen die wij mede hebben 
ontwikkeld zijn iDEAL, eHerkenning, iDIN, iSHARE en verschillende buitenlandse 
identity oplossingen in o.a. Frankrijk, Zwitserland en Australië.  
 
Wij denken dat u met uw keuze tussen een centrale of decentrale oplossing op een 
belangrijk maatschappelijk kruispunt staat. Mocht u daar prijs op stellen, zijn wij 
graag bereid onze visie op deze materie in een gesprek verder toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Douwe Lycklama, founding partner 
Vincent Jansen, partner 
INNOPAY 
 
 


