


Een wereld waarin iedereen 

weer zelf bepaald wie wat van 

hem of haar mag weten:

Data soevereiniteit

We’re on a mission!





Service 
provider

Schluss 
vault

Data
provider



Jij bepaalt!

• wie 

• op welk moment

• voor welk doel

• voor hoe lang

• in welke data in de persoonlijke kluis

• inzage heeft.



De Schluss kluis

Randvoorwaarden:

• Alleen originelen

• Inzages intrekken

• Digitale trias politica; géén centrale 
componenten

• Strikte scheiding data en diensten

• Personal service space los van je kluis/wallet

• Geen monopolie; geen lock in

• Gebruikers zijn eigenaar 



Wat betekent dit voor organisaties?

• Toegang tot realtime up-to-date, correcte gegevens

• Niet zelf hosten

• Voldoen aan wetgeving 

• Commercieel diensten aanbieden

• Level playing field voor toegang tot data

NB: Data is een steeds groter risico (ook imagoschade) 

en een kostenpost!



Appoint a 
representative
• Een app; 

bijna in productie:

kernfunctionaliteit klaar

• Samenwerkingen  en 

netwerk

• Meerdere prijzen en

awards

Wat we al realiseerden



De app…

• Middels PoC’s en funding

• Bijna in productie*

• Kernfunctionaliteit

• Visie en roadmap op techniek

• Voorbeelden PoC’s:  hypotheken/ 

overlijden

* https://schluss.app/



+ =
 Inzage
mijn data

Akkoord

Slim Hypotheekmodel

Klant Adviseur Huis

PoC: mijn gegevens + slimme hypotheek = huis 

 QR-scan data verzoek
 Down/upload mijn data:

- payment geschiedenis
- belasting data (alleen relevant)

 Data categoriseren
 slim hypotheek model (AI)

 Onmiddellijk 
hypotheek aanbod



Appoint a 
representative
Bij leven:

• Kluis vullen

• Vertegenwoordiger 

aanwijzen

Na overlijden

• Vertegenwoordiger 

krijgt toegang

• En wordt – in stappen -

in staat gesteld ermee te acteren

PoC: Een vertegenwoordiger aanwijzen



Wat gebeurt er; wat zijn vervolgstappen

• EU Identity en digital wallet
• Initiatief NL mediabedrijven

Techniek; R&D
Go-to-market; meerjarenplan: 
• Missie, oplossing, beweging
• Samenwerkingen intensiveren
• Nadruk op interoperabiliteit
• Community
• Kinderen



•https://schluss.org

•m-j@schluss.org

Meer info





Hoe beschermen we ons?

Hoe beschermen we ons en elkaar:

• Fouten kunnen herstellen

• Iemand kunnen machtigen

• Met een belangenorganisatie

• Invloed uitoefenen op wetgeving


