Geef ons DigiD Deel 2
Stop de digitale uitsluiting van wettelijk vertegenwoordigers

Geachte leden van de tweede kamer, geachte minister Kuipers en geachte staatssecretaris Van
Huffelen,
Betreft brief dd 1 juni 2022 kenmerk2022-0000276331 onderwerp ‘Zonder DigiD lukt zorgen bijna niet’

Dank u zeer voor de duidelijke antwoorden op de vragen van de fractie van de SGP aangaande het
onderwerp DigiD voor familievertegenwoordigers.
Het stemt ons tevreden dat het onderwerp, het niet kunnen gebruiken van het DigiD van mensen
met een verstandelijke handicap door hun door de rechtbank benoemde wettelijke
vertegenwoordigers, als probleem erkend en herkend wordt.
Ook zijn wij verheugd over de opmerking in de beantwoording op de Kamervragen van de
staatssecretaris dat zij hard werkt aan een structurele oplossing en niets zal doen tegen een
tussentijds gebruik van andermans DigiD voor zorgdoeleinden. Uiteraard geeft zij aan dat ze zal
optreden bij misbruik. Daar zijn we het volmondig en van harte mee eens!!
Ook zijn wij blij met de toezegging dat er gezocht wordt naar korte termijn oplossingen voor onze
doelgroep.
Goed dat de overheid inziet dat iedereen, ook mensen met een beperking eindelijk aan de digitale
wereld kunnen deelnemen. Jammer dat dit stapsgewijs gaat.
Wij betreuren het dat nu eerst de beroepsmatige bewindvoerders worden bediend. Hier blijven we
het volstrekt mee oneens. Waarom wordt de voorrang gegeven aan de professionele
bewindvoerders?. Waarom wordt aan hen de voorkeur gegeven boven de onbezoldigde familieleden
en mantelzorgers? Deze afweging kennen we niet.
Tragisch dat de naasten die bij de zorgvraag van mensen met beperkingen hen ondersteunen, zoals
familie curatoren en familie mentoren niet eerst geholpen worden. Ligt daar niet de grootste
prioriteit?. Toegang tot elektronische patiëntendossier, toegang tot medische verslagen,
zorgverzekering.
Daarbij baart het ons ernstig zorgen dat u met het mogelijk toekennen van het gebruik van het DigiD
aan professionele bewindvoerders, hen ook toegang tot de zorgdossiers geeft. Dit is tegen de wet.
Dat zal kennelijk onbedoeld zijn maar hoe gaat u dit ‘digitale lek’ dichthouden.
Wij pleiten er zeer dringend voor deze prioriteiten net andersom te stellen en te starten met
toelaten tot het DigiD voor familie curatoren en mentoren om dezen te ontzorgen.
U zegt “Ook al mag je iemands belangen behartigen, dan toch mag je je niet voordoen als die
persoon. Familie curatoren en mentoren doen zich bij het gebruik van het DigiD s niet voor als een
ander! Zij doen zich voor als henzelf, als een door de rechter benoemde wettelijke
vertegenwoordiger die de belangen behartigd van een naaste met een ernstige verstandelijke
beperking. Zij doen dat met open vizier. De benoeming tot familie curator is vastgelegd door de

rechtbank, gepubliceerd in de Staatscourant en opgeslagen in het register. Dat is volstrekt
controleerbaar. Daarnaast hebben we gemerkt in gesprekken met uw ambtenaren dat er alleen een
regionale registers van familie mentoren bestaan: wij adviseren daar de energie in te steken, ontsluit
een nationaal register van wettelijk vertegenwoordigers.
Kortom wij denken dat de staatsecretaris in antwoord op de vragen van de SGP een stap in de juiste
richting heeft gezet. Toch is er concreet nog niet zoveel bereikt. Daarom vragen wij u nogmaals om te
bewerkstelligen dat door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordigers het DigiD van hun
verstandelijk beperkte naaste spoedig mogen gaan gebruiken.
Tot nadere informatie zijn we altijd bereid.
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