
iDNA Manifest 2.1

Algemeen

1. Informatie over de individuele (rechts)persoon1 is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon2.

Gebruiksrechten

2. De persoon kan gebruiksrechten op zijn persoonsinformatie verlenen aan andere partijen in 
maatschappelijk verkeer.

3. De persoon bepaalt in een overeenkomst voor een specifiek gebruiksrecht ofwel 
informatiemachtiging tenminste a. de andere partij; b. het gebruiksdoel en; c. de 
deelverzameling van persoonsinformatie3.

4. Tot een gebruiksrecht kan behoren dat de andere partij beheer voert over — een afschrift 
van, ongeacht het medium — persoonsinformatie.

5. Verleende gebruiksrechten zijn onlosmakelijk onderdeel van persoonsinformatie.
6. Een overheidsinstelling krijgt een gebruiksrecht niet onmiddellijk door de persoon verleend. 

Dat gebruiksrecht is bij wet vastgesteld4.

Verantwoord gebruik

7. De persoon heeft recht van inspectie van gebruik inclusief eventueel beheer van zijn 
persoonsinformatie door de andere partij.

8. De andere partij verantwoordt zich ongevraagd pèr transactie aan de persoon over gebruik 
van diens persoonsinformatie. De rapportagetermijn is eveneens in de overeenkomst voor 
het gebruiksrecht overeengekomen.

9. Indien de andere partij (ook) beheer voert over persoonsinformatie, heeft zij daarover een 
periodieke verantwoordingsplicht aan de persoon. Indien van toepassing is de 
rapportagefrequentie eveneens in de overeenkomst voor het gebruiksrecht overeengekomen.

10. Voor een overheidsinstelling is de verantwoordingsplicht over gebruik van persoonsinformatie 
bij wet vastgesteld.

Kwaliteit

11. De persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van informatie waarop verleende 
gebruiksrechten betrekking hebben.

12. Op melding door de andere partij van foutieve persoonsinformatie is de persoon verplicht tot 
correctie per omgaande.

Vertrouwensrelaties

13. De beschikking van de persoon over eigen persoonsinformatie kan – met het oog op 
voldoende waarborg voor maatschappelijk verkeer – beperkt zijn. Zulke beperking heeft altijd 
een wettelijke grondslag4. 

14. De persoon wijst zijn vertrouwenspartij aan voor beheer over bedoelde informatie. Zo’n 
vertrouwenspersoon is voor die intermediaire rol gecertificeerd (als neerslag van vertrouwen 
in maatschappelijk verantwoord optreden in die rol)5.

15. Bij handelingsonbekwaamheid van de persoon zelf vervallen de rechten en plichten aan de 
wettelijke vertegenwoordiger(s) van die persoon.

1 Persoonsinformatie
2 Verder kortweg persoon genoemd
3 Opmerking: Het gebruiksdoel omvat de gebruiksintensiteit, die varieert van een éénmalige transactie tot ònbeperkte 
toepassing.
4 De wet die dat regelt doet dit conform dit manifest.
5 Bijvoorbeeld, de persoon kan zijn huisarts benoemen tot beheerder van zijn zogenaamde eletronisch patiëntdossier voor wat 
betreft de informatiegedeelten waarvoor wettelijk beperkte beschikking geldt.
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