
 

 

 

Overleg Tactisch Beraad 70 

Datum & tijd 23 december 2021, 9:30 – 11:30 

Locatie Online via WebEx 

Leden 

Jacques Snel (Voorzitter), Ad van Leest (APG), Marcel Benninga 

(KvK), Frank Jonker (Reconi), Laura Ouwehand (RVO), Marco Smit 
(gemeente Rotterdam), Hendricus Wind (Unified Post), Sander Balk 
(UWV), Luc Boss (Belastingdienst) 

Andere aanwezigen 
John Borst (secr. Logius), Rogier van Dokkum (BZK), Sander Boer 
(Vz. OB, Logius), Eric de Vries, Linda van der Sluijs, Alhena Zelle 
(allen Logius) 

Classificatie Openbaar 

 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

 
2. Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst 

2.1. Verslag en besluitenlijst (Bijlage 2.1 a en b) 

Ter vaststelling het verslag en de besluitenlijst van 4 november 2021. 

2.2. Actiepuntenlijst (Bijlage 2.2) 
Ter bespreking de actiepuntenlijst. 

 

3. Overleg BZK en leveranciers 
Mondelinge terugkoppeling van het laatste overleg tussen BZK en leveranciers. 
  

4. Uit eigen kring 
De leden geven een mondelinge terugkoppeling van ontwikkelingen uit eigen kring. Er wordt tevens 
een terugkoppeling gegeven van het laatste Leveranciersoverleg. 

 
5. Voortgang Operationeel Beraad december 2021 (Bijlage 5 en 5b) 
Ter besluitvorming de inhoud van release 1.13 23 december 2021. 
 

6. Communicatiezaken 

6.1. Nieuwe website eHerkenning 
Presentatie van de nieuwe website. 

6.2. Gebruikersonderzoek leveranciersoverzicht (Bijlage 6.2) 
Ter bespreking een notitie over het geplande gebruikersonderzoek. 

 

7. Uitfaseren EH2 (Bijlage 7a en b) (Vertrouwelijk) 
Ter bespreking een eerste schets van de impact van het uitfaseren van EH2 en mogelijke 
scenario’s. 
 

8. MedMij-pilot 
Ter bespreking een presentatie over de resultaten van de POC MedMij met eHerkenning. 
 

9. Concept Jaarplan 2022 (Intern) (Bijlage 9) 
Ter bespreking het concept jaarplan 2022. 
 

10. Voortgang restgroepen 
Ter bespreking een toelichting van de projectleider op de voortgang en planning. 
 
11. Ketenmachtigen (Intern) (Bijlage 11) 

Ter bespreking een juridische analyse over het recht op vertegenwoordiging i.r.t. ketenmachtigen. 
 
12. Rondvraag en afsluiting 
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Overleg Tactisch Beraad 69 

Datum & tijd  4 november, 2021, 15:00 – 17:00 

Auteur John Borst (secretaris) 

Aanwezigen Jacques Snel (Voorzitter), Ad van Leest (APG), Marcel Benninga 

(KvK), Frank Jonker (Reconi), Laura Ouwehand (RVO), Luc Boss 
(Belastingdienst), Sander Balk (UWV), Hendricus Wind (Unified Post), 
Eric de Vries (BZK), Marco Smit (gemeente Rotterdam), John Borst 

(Secretaris), Sander Boer (Vz. OB, Logius), Linda van der Sluijs 
(Logius) 

Classificatie Openbaar 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. De volgende mededelingen worden 
gedaan: 

 Er zijn twee nieuwe deelnemers aangesloten, Luc Boss namens de Belastingdienst en 
Sander Balk namens het UWV. Beiden stellen zich voor. Een voorstelrondje volgt. 

 Eric de Vries meldt dat dit de laatste keer is dat hij aansluit in het Tactisch Beraad vanuit 

BZK. Hij stapt over naar Logius, maar blijft verantwoordelijk voor het restgroependossier. 
Rogier van Dokkum zal voortaan BZK vertegenwoordigen. 

 De secretaris meldt dat afgelopen weken duidelijk is geworden hoeveel en welke 
dienstverleners nog aangesloten zijn op oude koppelvlakken, pré 1.9, terwijl de deadline op 

1 juli lag. De betrokken makelaars hebben i.s.m. de dienstverleners een planning 
opgesteld. Het TB zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de stand van zaken en 
het verdere verloop. 

 
2. Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst 

2.1. Verslag en besluitenlijst 

Het conceptverslag wordt al volgt besproken: 
 Ad van Leest vraagt om op pagina 2, bovenaan, 1e bullit onder 3, pensioenfondsen te 

wijzigen in pensioenuitvoerders.  
 Eric de Vries vraagt om op pagina 2, onder 3, 5e bullit, aan te duiden dat het om de 

restgroep ambassades gaat. In dezelfde sectie vraagt hij om de zin achter “scope” als 
volgt te wijzigen: “de scope beperkt tot de bestuurder die zelfstandig bevoegd is”. 
Overigens merkt hij op dat er een overlap denkbaar is tussen de restgroepen die de 

Belastingdienst en de RVO allebei aanmerken als “organisaties buiten Europa”. 
 Gevraagd wordt om de actie op pagina 3 over ketenmachtigen te wijzigen in “alle 

soorten machtigingen, inc. ketenmachtigingen”. Gevraagd wordt om te bekijken wat 

nuttig en mogelijk is qua precieze aantallen machtigingen, stermachtigingen en 
ketenmachtigingen. 

 Laura Ouwehand vraagt naar de status over gesprekken rond doorontwikkeling 
ketenmachtigen. Zij heeft hier niks van vernomen en wil graag meegenomen worden in 

gesprekken. Actie (Hendricus Wind): Laura Ouwehand op de hoogte stellen van de 
activiteiten en informatie rond doorontwikkeling ketenmachtigen. 

 

Het verslag wordt inclusief bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de besluitenlijst wordt gevraagd om het 3e besluit van 23 september te 

wijzigen in: “Het TB dechargeert het project uitfasering EH1”. 
 
De besluitenlijst wordt inclusief bovenstaande wijziging vastgesteld. 
 

2.2. Actiepuntenlijst  
De actiepunten worden als volgt besproken: 

 Actie 8: Er is weinig voortgang op dit onderwerp. Deadline aanpassen. 
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 Actie 7: Loopt. Deadline op n.t.b. 
 Actie 3: Volgend OB zal naar verwachting een RFC hierover behandelen. De definities 

zijn opgesteld en afgestemd. 
 Actie 2: Afgerond. Het ging om 2 stuks, zoals in de notitie was vermeld. Dit heeft niet 

tot significante problemen geleid. 
 Actie 1: Afgerond. Staat op de agenda. 

 
3. Overleg BZK en leveranciers 
Eric de Vries geeft een mondelinge terugkoppeling over het laatste overleg. In het laatste overleg 

is o.a. gesproken over de transitie van de PPS-structuur, positionering TVS en de discussie rond te 
erkennen rollen onder de Wdo. Binnenkort volgt een verdiepende sessie.   
 

4. Uit eigen kring 
O.a. het volgende wordt besproken: 

 RVO heeft DigiD basis afgelopen maandag uit gezet. Er zijn nu nog enkele EH2 diensten en 
eigen middelen voor buitenlandse personen/organisaties, zonder 2-factor. Verder krijgt 

ketenmachtigen aandacht nu grote intermediairs aan de deur kloppen. Er is behoefte aan 
uitleg en communicatie over ketenmachtigen, ook vanuit het stelsel. Gevraagd wordt naar 
de ervaringen bij andere dienstverleners m.b.t. gebruik ketenmachtigen. Actie (Sander 

Balk/ Luc Boss): Inzicht geven in hoe klanten ketenmachtigen ervaren bij het UWV en de 
Belastingdienst. 

 Sander Balk geeft aan dat het UWV een tweede portaal gaat aansluiten op eHerkenning, 

werk.nl. T.z.t. zal informatie over de planning worden gegeven. 
 Marco Smit meldt dat in aanloop naar de Wdo het vraagstuk machtigen in den brede 

nadrukkelijk speelt bij gemeenten. Hierbinnen past ook het vraagstuk rond ketenmachtigen 
bij eHerkenning. 

 Hendricus Wind meldt dat middelenleveranciers na communicatie vanuit de Belastingdienst 
over het nieuwe portaal, te maken hebben met een piek in de aanvragen. Er vindt 
regelmatig overleg plaats met de Belastingdienst over de communicatie. Aangegeven wordt 

dat een aparte sessie, webinar o.i.d. met meerdere leveranciers wenselijk is over 
ketenmachtigen. Actie (Frank Jonker/ Hendricus Wind): Informatiesessie(s) 
organiseren voor dienstverleners over ketenmachtigen. 

 Frank Jonker meldt dat vooral intermediairs zich melden omdat ze ketenmachtigingen bij 
sommige dienstverleners niet kunnen gebruiken. Ook de fiscale eenheden kunnen nog niet 
uit de voeten met ketenmachtigingen. Verder zijn de volgende ontwikkelingen voor 
leveranciers van belang: 

o Overgang NOW-regeling naar EH3 rond 15 november. 
o Uitfasering oude ondernemersportaal bij de Belastingdienst. De discussie spitst toe 

op een worst-case scenario qua aanvragen. Leveranciers kunnen 1 grote piek nooit 

aan en vragen daarom om tijdige zeer duidelijke communicatie vanuit de 
Belastingdienst. Vooraf veel ruimte geven zorgt voor uitstel en een grote 
piekbelasting. Het uitsmeren van de piek is noodzakelijk om onacceptabele 

wachttijden te voorkomen. 
o PROBAS. Een apart nummer hiervoor als identificerend kenmerk zien de architecten 

en ontwikkelaars in het refinementteam als onvermijdelijk. Daarnaast is er 
duidelijkheid nodig of buitenlandse ondernemingen met eHerkenning bediend gaan 

worden. Leveranciers doen nu investeringen voor de kleine groep ambassades, 
maar willen graag buitenlandse ondernemers gaan bedienen. De wijziging voor 
PROBAS vergt overigens ook een aanpassing van de aggregator. 

 

5. Voortgang Operationeel Beraad oktober 2021  
Sander Boer geeft een toelichting op de voorliggende RFC’s binnen de release 1.13Z. Er volgt nog 

één RFC voor het koppelvlak waar het PROBAS-nummer in komt te staan.  
Hendricus Wind vraagt om in RFC2332 de verwijzing naar FI-nummers aan te passen.  
Laura Ouwehand merkt op dat de toevoeging van een nieuw nummer in het stelsel een bijzonder 
moment markeert. Dit kan consequenties hebben voor dienstverleners. De eerste vraag is of de 

gebruikers van deze groep met hun middelen overal terecht kunnen. Zo ja, dan moeten 
Dienstverleners (DV’s) zich realiseren wat dit betekent voor hun organisaties. Eric de Vries geeft 
aan dat juist omdat er een aparte identifier wordt toegevoegd, dienstverleners deze kunnen 

afvangen. Als DV’s de identifier niet hebben toegevoegd kan deze de klant niet via eHerkenning 
toegang geven.   
Er volgt een discussie over welke communicatie nodig is vanuit wie. Voor nu wordt het alleen voor 

de Belastingdienst geregeld. Er zal een behoefte zijn bij deze restgroep om hun middel breder te 
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gebruiken. Andere DV’s moeten weten wat ze moeten doen als ze de restgroep ambassades willen 
bedienen. De voorzitter merkt op dat het voor de gebruikers duidelijk moet zijn wat zij met hun 

eHerkenning kunnen. 
De voorzitter concludeert dat RFC2332 bijgesteld moet worden en schriftelijk opnieuw ter 
goedkeuring moet worden voorgelegd. Daarnaast is het wenselijk om de gevolgen van het 
toevoegen van het nieuwe identificerende kenmerk PROBAS, te schetsen. Actie (Sander Boer): 

Bijstellen RFC2332 en opnieuw ter goedkeuring aanbieden. Actie (Sander Boer): Schets geven 
van de gevolgen voor o.a. dienstverleners van het toevoegen van het PROBAS-nummer. 
 

Sander Boer licht toe dat release 1.13Z verder een change bevat die zorgt voor een opfrisbeurt 
voor de spelregels van identificatie op afstand (IoA). Daarnaast bevat het een change voor de 
geldigheidsduur van een uittreksel uit het bevolkingsregister. Deze mag voortaan niet ouder zijn 

dan 6 maanden. 
Besluit: Het Tactisch Beraad stelt de inhoud van release 1.13Z vast met uitzondering van 
RFC2332. 
 

6. Leveranciersoverzicht  
De secretaris licht het voorstel vanuit communicatie toe. O.a. het volgende wordt besproken: 

 Frank Jonker heeft bezwaren tegen het nieuwe leveranciersoverzicht. Klantreviews zijn nu 

niet zichtbaar op het beginscherm. Een alternatief kan zijn om wel klantreviews en bijv. 
prijs op het beginscherm direct te tonen. Hij vindt dat het TB daar belang aan moet 
hechten. 

 Marcel Benninga geeft aan het gebruikersperspectief te missen. Dit nieuwe overzicht lijkt 
ook niet te zijn getoetst bij gebruikers. 

 De voorzitter concludeert dat het wenselijk is om het leveranciersoverzicht te toetsen bij 
gebruikers, en wat zij graag naar voren willen laten komen in het overzicht. Gebruikers kan 

gevraagd worden wat hun keuze voor bepaalde leveranciers aan de hand van het 
leveranciersoverzicht gemakkelijker maakt. Actie (Secretaris): Nagaan of 
gebruikersonderzoek naar het leveranciersoverzicht mogelijk is en inzicht geven in de 

termijn waarop eventuele aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.  
 
Besluit: Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel voor het nieuwe leveranciersoverzicht.  

 
7. Procesvoorstel Jaarplan eHerkenning Tactisch Beraad 2022  
De secretaris licht het procesvoorstel toe. Gevraagd wordt om een evaluatie te houden van wat er 
wel en niet goed gegaan is van afgelopen jaarplan. Uit de agenda voor de digitale overheid, NL 

Digibeter kan geïnventariseerd worden wat relevant is voor het jaarplan van het TB. De voorzitter 
concludeert dat tussen stap 1 en 2 van het procesvoorstel een tussenstap ingepast wordt om 
leermomenten op te halen. 

 
Besluit: Het Tactisch Beraad verzoekt een evaluatiemoment in te passen tussen stap 1 en 2, en 
stemt verder in met het procesvoorstel om te komen tot een nieuw jaarplan 2022. 

 
8. Uitfaseren EH2  
Linda van de Sluijs sluit aan voor een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 

 Er is nog een ander scenario mogelijk om vrijwillig DV’s naar hogere 

betrouwbaarheidsniveaus te bewegen. 
 Vanuit leveranciers, Reconi vooral, zijn nog enkele suggesties voor extra optie(s) gegeven 

die bekeken en waar mogelijk opgenomen zullen worden. 

 Bij scenario C is het nog steeds de mogelijkheid aanwezig dat de gebruiker met 1-factor 

inlogt. Sommige leveranciers dwingen dit niet af. 
 Bij scenario B kan 1 van de te onderzoeken punten zijn of machtigingsregisters ervoor 

kunnen zorgen dat machtigingen naar EH2+ kunnen worden verhoogd. Dit zou de impact 
van scenario B verkleinen. 

 Marcel Benninga merkt op de lijn van BZK hierin te missen. Hij vraagt zich af of het stelsel 
het beleid moet gaan voeren om 2-factor uit te zetten. Hij ziet graag een duidelijke lijn van 

BZK hierin terug. De voorzitter merkt op dat het de vraag is of het stelsel moet wachten op 
een formeel standpunt van BZK of moet anticiperen. 

 Marco Smit vraagt in het verlengde hiervan naar de naamgeving van de niveaus. Moet de 

keuze die hierin gemaakt gaat worden, hier niet in betrokken worden. De secretaris geeft 
aan dat in het lopende onderzoek naar de naamgeving van betrouwbaarheidsniveaus 
rekening gehouden wordt met het mogelijk vervallen van EH2. 
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 Luc Boss geeft aan een voorkeur voor B te snappen. Mogelijk kan er begonnen worden met 
scenario C, waarna een duidelijke kap gemaakt moet worden.  

 Opgemerkt wordt dat inschaling van diensten op juiste betrouwbaarheidsniveau zeer 
noodzakelijk is.  

 De voorzitter concludeert dat scenario C niet op veel weerstand lijkt te stuiten, maar een 
duidelijk kappunt wel nodig lijkt te zijn. Linda van de Sluijs wordt gevraagd om de notitie 

n.a.v. de opmerkingen verder aan te vullen en te verduidelijken. Het stuk komt de 
volgende keer terug op de agenda. 

 

9. Actuele beschikbaarheidsinformatie en foutmeldingsteksten 
Laura Ouwehand vindt het wenselijk dat stap 1 en 2 parallel lopen en niet volgtijdelijk worden 
opgepakt.  

Ad van Leest merkt op dat er in het begin van de notitie over handelingsperspectief gesproken 
wordt, en had verwacht dat dit op het einde terugkomt. Graag meer aandacht hiervoor. 
 
10. MedMij 

De presentatie over de MedMij-POC verschuift naar een volgende bijeenkomst gezien de 
beschikbare tijd. 
 

Linda van der Sluijs verlaat de vergadering. 

11. Rondvraag en afsluiting 
Sander Boer merkt op dat vanuit IenW er aandacht is voor een mogelijke samenwerking van 

iShare met eHerkenning en vraagt of de leveranciers hier al mee bekend zijn. Frank Jonker geeft 
aan dat een paar jaar geleden gesproken is over de inzet van iShare en eHerkenning in de 
transport- en logistieksector, maar is nog niet op de hoogte van nieuwe initiatieven. Hij verwelkomt 

deze. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 



 

 

 

Overleg Tactisch Beraad 69 

Datum & auteur 4 november 2021/ John Borst (secretaris) 

Onderwerp Besluitenlijst Tactisch Beraad 

Classificatie Openbaar 

 

Besluiten van vóór 1 januari 2019 kunnen op verzoek ter beschikking gesteld worden. 

Nr Besluit Datum 

1.  Het Tactisch Beraad stelt de inhoud van release 1.13Z vast met 

uitzondering van RFC2332. 

 

4 november 2021 

2.  Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel voor het nieuwe 
leveranciersoverzicht. 

4 november 2021 

3.  Het Tactisch Beraad verzoekt een evaluatiemoment in te passen 
tussen stap 1 en 2, en stemt verder in met het procesvoorstel om 
te komen tot een nieuw jaarplan 2022. 

4 november 2021 

4.  Het TB stemt in met de voorgelegde besluiten n.a.v. de adviezen 

van de CvD. 

23 september 2021 

5.  Het TB stemt in met de inhoud en de initiële planning van de 
release ketenmachtigen. 

23 september 2021 

6.  Het TB dechargeert het project Uitfasering EH1. 23 september 2021 

7.  Release 1.13y is akkoord bevonden. 23 september 2021 

8.  Het TB stelt RFC2327 vast en stemt in met de inhoud van release 
1.13x 

15 juli 2021 

9.  Het Tactisch Beraad neemt de opmerking t.a.v. het 
evaluatiemoment bij advies nummer 14 mee en stemt definitief in 
met de voorgelegde adviezen t.a.v. de aanbevelingen. 

15 juli 2021 

10.  Het TB stemt schriftelijk in met het prioriteringsvoorstel voor de 
backlog van het intaketeam, met dien verstande dat w.b.t. inzet 
EH3 voor KvK er geen oplossingen op voorhand uitgesloten 

worden.  

16 juni 2021 

11.  Het TB stemt in met de vaststelling van RFC2322 en toevoeging 

hiervan aan release 1.13V. 

27 mei 2021 

12.  Het TB stemt in met de verlenging van de benoeming van Bram 

van Pelt, Jan Geert Koops en Arjen Monster voor de duur van 

maximaal 3 jaar.  

27 mei 2021 

13.  Het TB stemt in met alle adviezen n.a.v. de SRA 2020 22 april 2021 

14.  Het TB stemt in met de herformulering van het besluit over de 
opdracht aan de expertgroep Normenkader voor aanpassing van 

het normenkader 

22 april 2021 

15.  Het Tactisch Beraad stemt in met het positieve advies om RFC2317 

toe te voegen aan release 1.13V. 

25 maart 2021 

16.  Het Tactisch Beraad stemt in met het Jaarplan communicatie 2021 
voor eHerkenning. 

25 maart 2021 



 

 

17.  Het Tactisch Beraad stemt in met: 

- Het voornemen om de laatste communicatie rond Idensys in Q2 

2021 stop te zetten;  
-Het advies aan BZK om de merknaam- en beeldmerkregistratie 

van Idensys tot de huidige einddata, te behouden.  

25 maart 2021 

18.  Het jaarplan 2021 wordt definitief schriftelijk vastgesteld. 2 maart 2021 

19.  Het TB stelt de inhoud van release 1.13V vast. 18 februari 2021 

20.  Het TB stemt ermee in dat er per 1 januari 2021 geen eH1 
diensten meer live gezet worden, tenzij het gaat om een zeer 

tijdelijke dienst of regeling gaat. 

17 december 2020 

21.  Het Tactisch Beraad stemt in met het positieve advies over de 
inhoud van administratieve release 1.13U 

17 december 2020 

22.  Het Tactisch Beraad stemt er mee in om per heden een werkgroep 
in te stellen die als doel heeft om concrete maatregelen voor te 
stellen n.a.v. de aanbevelingen beschikbaarheid.   

17 december 2020 

23.  Het TB stemt in met het voorstel om een projectleider van de 
Beheerorganisatie de opdracht te geven advies uit te brengen over 
de strategische vraagstukken eIDAS-uitgaand 

19 november 2020 

24.  Het TB stemt ermee in dat enkele dienstverleners uitstel gegeven 
wordt om over te stappen naar een nieuwer koppelvlakrelease, 

tenminste 1.9, als aan de voorwaarden hiervoor voldaan wordt. 

19 november 2020 

25.  Het Tactisch Beraad stemt op voorwaarde van verduidelijking rol 

PO/PM in met het voorstel van de leveranciers om een intaketeam 
in te stellen, en bekrachtigt het voorstel voor de invulling van de 
benodigde rollen rond het change- en releaseproces. 

19 november 2020 

26.  Het TB stemt in met het procesvoorstel voor totstandkoming van 
het jaarplan 2021 eHerkenning. 

19 november 2020 

27.  Het TB stemt in met het advies van het OB over de inhoud van 
administratieve release 1.13T. 

29 oktober 2020 

28.  Het TB stemt in met het advies van de werkgroep om 1 juli 2021 te 
kiezen als harde datum voor het stoppen van het gebruik van het 
betrouwbaarheidsniveau EH1, middelen én diensten. 

29 oktober 2020 

29.  Het TB bekrachtigd 1 februari 2021 als definitieve datum voor 
oplevering van de benodigde eH-functionaliteit voor eIDAS uit, op 

pre-productie. 

29 oktober 2020 

30.  Het TB stemt in met het voorstel voor de roadmap, dat de 
komende period prioriteit wordt gegeven aan de wensen en issues 

rond (keten)machtigen. Als uit interne raadplegen andere 
prioriteiten naar voren komen, vindt in het TB een nader gesprek 
plaats over eventuele bijstelling. 

29 oktober 2020 

31.  Schriftelijk wordt ingestemd met RFC2310 Update PKIO root 

certificaten, en deze toe te voegen aan release 1.13S. 

25 september 2020 

32.  Het Tactisch Beraad onderschrijft de kaders voor communicatie 
over het uitfaseren van eH1. 

17 september 2020 

33.  Het TB geeft schriftelijk akkoord op het advies voor het vaststellen 
van release 1.13S 

1 september 2020 

34.  Het TB stemt in met de voorgestelde RFC’s en om deze toe te 
voegen aan release 1.13R. 

21 juli 2020 

35.  Het Tactisch Beraad neemt het advies om het Strategisch Beraad 
te verzoeken een brief aan de Eigenaar te sturen over, met die 

21 juli 2020 



 

 

aanpassing dat de twee scenario’s uit de brief gelaten kunnen 

worden. 

36.  Het TB stemt in met de inhoud van administratieve release 1.13Q 

en stelt koppelvlak RFC2284, vast. 

28 mei 2020 

37.  Het TB stemt in met het voorstel om scenario B toe te passen voor 
migratie van betrouwbaarheidsniveaus met de komst van de Wdo. 

28 mei 2020 

38.  Het TB stemt in met het advies voor herijking van de planning in 
het Jaarplan 2020. 

28 mei 2020 

39.  Adviezen over maatregelen voor risico’s 2 t/m 8 worden 
overgenomen. 

20 april 2020 

40.  Het TB stemt schriftelijk in met de inhoud van release 1.13P en de 
koppelvlak RFC2282 

2 april 2020 

41.  Het TB stelt de inhoud van release 1.13o vast en neemt de 
terugkoppeling over de voortang ter kennisgeving aan. 

5 maart 2020 

42.  Het Tactisch Beraad stemt in met het Jaarplan communicatie 2020. 5 maart 2020 

43.  Het Tactisch Beraad stemt met inbegrip van bovenstaande 

aanpassingen in met het Jaarplan 2020. 

27 januari 2020 

44.  Er wordt ingestemd met deze 3 RFC’s en toevoeging daarvan aan 

release 1.13N. 

27 januari 2020 

45.  Het TB stemt in met de voorgestelde administratieve RFC’s en 

toevoeging hiervan aan administratieve release 1.13m. Verder 
stemt TB in met de voorgelegde koppelvlak RFC’s, die door 
Leveranciersoverleg i.s.m. TB t.z.t. worden ingepland voor een 

koppelvlakrelease. 

17 december 2019 

46.  Het TB stemt in met RFC2273 BSN-fix voor ketenmachtigingen 
eenmanszaken, onder voorwaarde dat het duidelijk is of deze 

impact heeft op het HM-koppelvlak. 

26 november 2019 

47.  Het TB geeft inhoudelijk akkoord op de RFC’s 2254 en 2250. 

Willemijn Steens verwerkt nog 1 kleine aanpassing.  

22 oktober 2019 

48.  Het TB geeft inhoudelijk akkoord op de RFC’s 2237, 2249 en 2252. 

De implementatiedatum moet gekozen worden a.h.v. een op te 
stellen procesvoorstel. 

24 september 2019 

49.  Met inbegrip van gevraagde aanpassingen stelt het TB de notitie 
Uitfaseringsplan eH1 vast. 

24 september 2019 

50.  Het TB stemt schriftelijk in met RFC2258 BSN als ID-nr 
éénmanszaken. 

4 september 2019 

51.  Het TB stemt in met de inhoud van release 1.13K, met 

uitzondering van RFC2237. 

23 juli 2019 

52.  Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel Aanpak eveluatie- en 

verbetertraject implementaties. 

23 juli 2019 

53.  Het TB stemt in met het inzetten van een evaluatie- en 

verbetertraject aangaande implementaties. 

25 juni 2019 

54.  Het TB stemt in met de opdracht aan de expertgroep normenkader 

om de wijze van uitgifte van het middel en de machtiging aan de 
Belastingdienst te toetsen zodat dit ook voor andere publieke 
organisaties ingezet kan worden. 

25 juni 2019 

55.  Het TB stemt in met het procesvoorstel om samen met het 
Programma Machtigen de scenario's uit te werken voor 
doorontwikkeling horizontaal (keten) machtigen. 

25 juni 2019 



 

 

 

56.  Het TB bekrachtigt het besluit van het Leveranciersoverleg om de 

benodigde attributen t.b.v. eIDAS-uitgaand voor nu vanuit de BRP 

te laten leveren. 

25 juni 2019 

57.  Het TB stemt in met RFC2248, oplossingen voor ondertekenen 
vertegenwoordigers bij gezamenlijke en beperkte bevoegdheid, en 
toevoeging hiervan aan release 1.13i. 

29 mei 2019 

58.  Het TB stemt in met aanbieding van het stuk rond 
(on)beschikbaarheid aan het SB. De gemaakte opmerkingen over 
problematiek voor dienstverleners en ondernemers, kosten, 

ketenvoorzieningen en het bredere perspectief w.b.t. de 
oplossingen, moeten hierin meegenomen worden. 

21 mei 2019 

59.  Het TB stemt in met RFC2246, correctie ActingSubject vs 
ActingEntity, en toevoeging aan release 1.13i. 

21 mei 2019 

60.  het TB stemt in met de samenstelling van release 1.13i, met 
inbegrip van de aanpassingen t.a.v. RFC2246 en RFC2229. 

30 april 2019 

61.  Het jaarplan implementatie- en communicatie 2019 wordt 

vastgesteld. 

26 april 2019 

62.  Het TB stemt in met de afspraken die leveranciers gemaakt hebben 

over opstellen en beheer van testcases i.r.t. het nieuwe RFC-
proces. 

26 maart 2019 

63.  Het TB stemt in met de samenstelling van release 1.13H 26 maart 2019 

64.  Het TB geeft décharge aan de werkgroep Gezamenlijk 

Overstappen. 

26 maart 2019 

65.  In de implementatieplanningen voor volgende koppelvlakreleases 

wordt tijd ingepland voor ketentesten met één belanghebbende 
dienstverlener.  

26 maart 2019 

66.  Het TB stelt het Jaarplan Tactisch Beraad 2019 vast.  26 februari 2019 

67.  Het TB stemt in met het voorstel om Dienstbemiddeling niet in 
release 1.13 te realiseren en opdracht te geven om DB uit het 

Afsprakenstelsel te schrijven. Indien functionaliteit in de toekomst 
nodig blijkt voor bijvoorbeeld vervanging B2-
machtigingsvoorziening, wordt deze herschreven en opnieuw 

geïmplementeerd. 

26 februari 2019 

68.  Het Tactisch Beraad stemt in met de samenstelling van de 

administratieve release 1.13e 

29 januari 2019 

69.  Het TB stemt in met verplichtstelling van de huidige optionele 
functionaliteit ketenmachtigingen, en verzoekt het OB om een RFC 

hiervoor voor te bereiden en refinementsessies in te plannen om 
eenduidigheid en volledigheid van specs te toetsen. Dienstverleners 
kunnen op verzoek hier aan deelnemen. 

29 januari 2019 



 

 

 

Overleg Tactisch Beraad 69 

Datum & auteur 4 november 2021/ John Borst (Secretaris) 

Onderwerp Actielijst Tactisch Beraad 

Classificatie Openbaar 

 
 

Nr Actie Datum Deadline Actiehouder Status 

1.  Laura Ouwehand op de hoogte 

stellen van de activiteiten en 
informatie rond doorontwikkeling 
ketenmachtigen. 

04-11-2021 23-12-2021 Hendricus 

Wind 

Open 

2.  Inzicht geven in hoe klanten 
ketenmachtigen ervaren bij het 
UWV en de Belastingdienst. 

04-11-2021 23-12-2021 Sander Balk/ 
Luc Boss 

Open 

3.  Informatiesessie(s) organiseren 
voor dienstverleners over 

ketenmachtigen. 

04-11-2021 23-12-2021 Frank Jonker/ 
Hendricus 

Wind 

Open 

4.  Bijstellen RFC2332 en opnieuw ter 

goedkeuring aanbieden. 

04-11-2021 23-12-2021 Sander Boer Open 

5.  Schets geven van de gevolgen 
voor o.a. dienstverleners van het 
toevoegen van het PROBAS-

nummer. 

04-11-2021 23-12-2021 Sander Boer Open 

6.  Nagaan of gebruikersonderzoek 

naar het leveranciersoverzicht 
mogelijk is en inzicht geven in de 
termijn waarop eventuele 
aanpassingen doorgevoerd kunnen 

worden. 

04-11-2021 23-12-2021 Secretaris Open 

7.  TB informeren over de voortgang 

van de werkgroep foutmeldingen 
en storingsinfo. 

23-09-2021 04-11-2021 Hendricus 

Wind 

Afgerond 

8.  Aantal afgesloten EH1 diensten 
opvragen. 
 

23-09-2021 04-11-2021 Secretaris 
Afgerond 

9.  Onderzoeken naar mogelijkheden 
om te rapporteren over 
ketenmachtigen.  

23-09-2021 23-12-2021 Secretaris 
Open 

10.  Resultaten onderzoek misbruik 
delen. 

23-09-2021 n.t.b. Secretaris 
Open 

11.  Eerste schets vragen van de 

impact van uitfaseren EH2.  
 

15-07-2021 04-11-2021 Secretaris Loopt 

12.  Discussiestuk oplossingen voor 
tijdskritische diensten. 

24-06-2021 n.t.b. Secretaris Loopt 

13.  Onderzoeken hoe de ETD-
governance beter aangesloten kan 

27-05-2021 23-12-2021 Secretaris/ 
voorzitter 

Open 



 

 

worden op de transitie naar de 

situatie onder de Wdo 

 



 

 

 

Aan Tactisch Beraad 

Agendapunt  5 

Onderwerp Voortgang Operationeel Beraad 7 december 2021 

Datum & auteur 15 December 2021, Joyce Eering (secr. OB) 

Status Ter besluitvorming 

Voorstel Stel release 1.13 23 december 2021 vast 

Classificatie Openbaar 

 

 

1 Advies release 1.13 23 december 2021 

Het Operationeel Beraad heeft de onderstaande release met unanimiteit van positief advies 

voorzien.  

RFC Omschrijving 

RFC2330 Introductie ECTA 

PROBASnr 

 

De aanleiding voor deze RFC ligt in de ontsluiting van het 
PROBAS-register (zie RFC2332). Dat is een register van 
Buitenlandse Zaken met daarin de geautomatiseerde 

basisadministratie met persoonsgegevens over 
geprivilegieerden. 

 

Ambassades, consulaten en internationale (overheid) 

organisaties zijn op dit moment niet ingeschreven in het 
Handelsregister van de KvK en kunnen hierdoor geen 
eHerkenning aanvragen. 

Om toch middelen te kunnen uitgeven voor deze organisaties 
wordt straks het PROBAS-register gebruikt als gezaghebbende 
bron.  

Het PROBAS-nummer is het identificerend kenmerk (ECTA) 
voor deze organisaties. Deze RFC voegt dit identificerend 
kenmerk toe. 

RFC2331 Aanpassen GUC op 

selecteren MR 

 

Deze RFC betreft een correctie in de Gebruikers Use Case 
(GUC4). Hier staat een beschrijving van de selectie van het 

machtigingenregister die sinds release 1.9 technisch niet meer 
mogelijk is maar nog niet daarop is aangepast. Deze RFC 
bevat de aanpassing.  

https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2330+Introductie+ECTA+PROBASnr
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2330+Introductie+ECTA+PROBASnr
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2331+Aanpassen+GUC+op+selecteren+MR
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2331+Aanpassen+GUC+op+selecteren+MR


 

 

RFC2332 Uitgifteproces voor 

restgroep diplomatieke missies 

en internationale organisaties 

Deze RFC bevat een aanvulling op het normenkader 

betrouwbaarheidsniveaus zodat het straks mogelijk is om 

diplomatieke missies en internationale organisaties een 
inlogmiddel te leveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
alternatieve gezaghebbende bron geleverd door Buitenlandse 
Zaken; het PROBAS-register. 

RFC2332 is gerelateerd aan RFC2330. 

 

RFC2335 Rechten 

machtigingenbeheerder 
 

Deze RFC legt vast dat een machtigingenbeheerder niet zelf 
een beheerdersmachtiging voor zichzelf mag verlengen. Op dit 
moment kunnen machtigingenbeheerders de 

beheerdersmachtiging(en) voor zichzelf vernieuwen. Dit is niet 
wenselijk.  

RFC2336 Ketenmachtigingen 

voor restgroepen als 

belanghebbende 

 

Deze RFC bevat de wijziging dat in plaats van het KVK-
nummer nu ook een andere identificerend kenmerk gebruikt 
mag worden om de belanghebbende de identificeren. Dit 

maakt het mogelijk dat een ambassade zich ook kan laten 
vertegenwoordigen via een ketenmachtiging. 

RFC2336 is gerelateerd aan RFC2330 en RFC2332. 

 

 
 

2 Gevraagd 

Geef akkoord op de inhoud van release 1.13 23 december 2021 

https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2335+Rechten+machtigingenbeheerder
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2335+Rechten+machtigingenbeheerder
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2336+Ketenmachtigingen+voor+restgroepen+als+belanghebbende
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2336+Ketenmachtigingen+voor+restgroepen+als+belanghebbende
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2336+Ketenmachtigingen+voor+restgroepen+als+belanghebbende


 

 

Aan Tactisch Beraad 

Agendapunt 5 

Onderwerp Impact introductie PROBAS-nummer  

Datum & auteur (s) 20 december 2021, Sander Boer (Logius) 

Status Ter bespreking 

Classificatie Openbaar 

 
 

1. Aanleiding 

Het stelsel eHerkenning kan in de nabije toekomst gebruik maken van het PROBAS-register 

(protocollaire basisadministratie). Ambassades en diplomatieke posten zijn geen rechtspersoon en 

kunnen zich niet inschrijven in het handelsregister. Door gebruik te maken van PROBAS-register 

als betrouwbare bron is het straks mogelijk om een eHerkenningsmiddel op basis hiervan uit te 

geven.  

 

Inmiddels zijn er wijzigingen voorbereid die het gebruik van PROBAS mogelijk maken (RFC2330, 

RFC2332, RFC2341); onder andere wordt er een nieuw identificerend kenmerk geïntroduceerd: het 

PROBAS-nummer. 

 

Het Tactisch Beraad heeft gevraagd om na te gaan wat de mogelijke impact is als dit nummer 

wordt geïntroduceerd. Kan dan bijvoorbeeld iedere dienstverlener dit uitvragen en wat betekent dit 

bijvoorbeeld voor handelingen met rechtsgevolg? Loopt het stelsel eHerkenning hierin ook risico’s 

en wat zijn die? 

 

Deze nota bevat een beknopte analyse van de mogelijke impact.  

 

2. Wie kunnen er straks gebruik maken van het PROBAS-nummer? 

De belastingdienst is vooralsnog de enige dienstverlener die diensten gaat aanbieden aan de 

PROBAS-organisaties. Het is technisch mogelijk dat andere dienstverleners ook het PROBAS-

nummer uitvragen. Hiervoor moet de dienstverlener wel de eigen back-end aanpassen om dit 

nummer te kunnen herkennen en te verwerken.  

 

De werkgroep normenkaders heeft deze casuïstiek besproken maar vooral de focus voor nu gelegd 

op de behoefte van de Belastingdienst. 

 

De gemeente Den Haag zou een prima kandidaat dienstverlener zijn om deze doelgroep te 

bedienen; op dit moment bieden ze deze doelgroep diensten aan met behulp van DIGID. Dat is 

natuurlijk niet de ideale situatie maar op dit moment is het nog niet duidelijk wat de benodigde 

inspanning is om deze doelgroep met eHerkenning te bedienen. 

 

3. Wat is het rechtsgevolg van handelingen met eHerkenning a.d.h.v. PROBAS? 

Dit vraagstuk heeft niet direct te maken met het faciliteren van inloggen met eHerkenning door de 

leveranciers maar als stelsel wel interessant. Een ambassade is geen rechtspersoon en daarom is 

die ook niet ingeschreven in het handelsregister. Met eHerkenning kan je wel diensten afnemen die 

rechtsgevolg hebben en hoe verhouden beide zich?  

 



 

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer1 (1961), hierna: Verdrag, bepaalt dat een 

ambassadeur de persoon is die door de zendstaat is aangewezen om in die hoedanigheid op te 

treden. Een Staat (lees land) die zich laat vertegenwoordigen - dit heet dan de ''zendstaat'' in een 

ander land - (de ontvangende staat) stuurt een diplomatieke zending. Deze diplomatieke zending 

omvat de functies die zijn genoemd in artikel 3 lid 1 van het Verdrag. Deze diplomatieke zending 

omvat een hoofd van de zending, leden van de zending etc. De hoofden van zendingen zijn in 

klassen verdeeld, waarvan "'ambassadeur" er een is (zie hiervoor artikel 14 Verdrag). De 

diplomatieke zending waaronder het hoofd van de zending (de ambassadeur) en de 

personeelsleden van de zending zijn de geprivilegieerden uit PROBAS. Die handelen dus namens de 

Staat en die kunnen rechtshandelingen uitvoeren.  

 

4. Loopt het stelsel nog risico rond de introductie van het PROBAS-nummer? 

De werkgroepen normenkaders en refinement voorzien geen noemenswaardige risico’s voor het 

stelsel door de introductie van het PROBAS-nummer. Er ontstaat straks een afhankelijkheid met 

het PROBAS-register bij de uitgifte van middelen en machtigingen. Een risico voor het stelsel is dat 

dit register niet actueel is. Mogelijk gevolg is vergelijkbaar met het niet actueel zijn van het 

handelsregister en wordt als klein ingeschat qua kans en risico. De mutatiegraad binnen dit register 

is laag. De overige risico’s zijn op het vlak van implementatie en techniek. Deze risico’s worden nu 

opgevangen binnen het implementatieplan. 
 
 

                                               
1 wetten.nl - Regeling - Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, Wenen, 18-04-1961 - BWBV0004345 
(overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004345/1984-10-07
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004345/1984-10-07


1 
 

 

  

Dashboard eIDAS editie november 2021 
 

Het doel van dit dashboard is de lezer te informeren omtrent feiten ten aanzien van de 
eIDAS-infrastructuur en het verkeer dat hierop plaats vindt. 

Rond de 10de van iedere maand verschijnt het dashboard waarbij de peildatum van de 1ste 
van de maand wordt aangehouden voor wat betreft de aansluitingen. Ten aanzien van het 
verkeer wordt de voorafgaande maand weergegeven.  

U kunt zich abonneren op dit dashboard door een mail te sturen naar eidas@logius.nl.  

 

 

 

  Verkeer in de eIDAS-keten  

  Aansluitingen op de eIDAS-keten en inkomend verkeer (details)  

  Op basis van welke gegevens worden diensten geleverd? 

  Gekoppelde BSN’s 

  Uitgaand verkeer (nieuw deze maand)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

mailto:eidas@logius.nl
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Deze maand komt het aantal authenticaties vanuit andere lidstaten via het eIDAS-netwerk 
op 7702, dit is een forse stijging ten opzichte van vorige maand.  

 

 

Figuur 1: Inkomend eIDAS verkeer 
 
 

In onderstaande figuur zijn EU-lidstaten opgenomen in de verschillende fasen van het 
erkenningsproces. Een EU-lidstaat kan één of meerdere stelsels met bijbehorende eID’s 
hebben in de verschillende fasen van het erkenningsproces. Er worden alleen EU-lidstaten 
weergegeven. Vorige maand zijn Frankrijk, Malta en Zweden per ongeluk in de verkeerde 
kolom geplaatst. Deze maand is dit gecorrigeerd.  

Erkend en actief in NL Erkend niet actief in NL In erkenningsproces 

België   Denemarken Positief oordeel lidstaten: 
Duitsland   Frankrijk 
Estland     Malta 
Italië   Zweden 
Kroatië     
Letland     
Litouwen   Nog geen oordeel lidstaten: 
Luxemburg    Noorwegen 
Portugal   Oostenrijk 
Slowakije    
Spanje     
Tsjechië     

Figuur 2: Overzicht EU lidstaten 
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Het aantal aangesloten diensten is licht gestegen ten opzichte van vorige maand, terwijl 
het aantal dienstverleners gelijk is gebleven. Het totaal aan authenticaties is sterk 
gestegen ten opzichte van vorige maand. De Belastingdienst heeft wederom de meeste 
authenticaties (1777) en wordt gevolgd door de SVB (1086). De top 5 vanuit de 
Manifestgroep wordt gecomplementeerd door DUO (1016) het UWV (672) en CJIB (423). 
Na de Manifestgroep nemen de pensioenuitvoerders en de zorg wederom het grootste deel 
van de authenticaties voor hun rekening. 
 

 
Figuur 3: Authenticaties en aansluitingen eIDAS 

Organisaties Aangesloten Authenticaties 
Dienstverleners Diensten okt-21 

Belastingsamenwerking 6 6 1 
Gemeente 193 343 89 
Omgevingsdienst 3 4 0 
Onderwijs 1 1 39 
Overig 11 12 93 
Pensioenuitvoerder 30 32 1649 
Provincie 8 10 0 
Rechtspraak 3 3 2 
Rijk 3 3 52 
Uitvoeringsorganisatie (Klein Lef) 2 13 21 
Uitvoeringsorganisatie (Manifestgroep) 11 22 5172 

Waterschap 9 19 0 
Zorg 3 5 584 
Totaal 283 473 7702 

*Belastingdienst, CJIB, Dienst Justis, DUO, KvK, RDW, RvO, SVB en UWV. 

Figuur 4: Overzicht per organisatiecategorie 
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Gebruik identificerend kenmerk 
Identificerend kenmerk Diensten Gebruik 
1.12 - BSN 46 8691 

1.12 - PseudoID 31 130 

1.9 -   Pseudo 394 681 

Totaal 471 7702 
Figuur 5: Gebruik koppelvlak 

In bovenstaande figuur is af te lezen welke gegevens de dienstverlener verwacht nadat 
iemand met een eIDAS-middel inlogt voor een dienst. Voor veel diensten wordt op dit 
moment gebruik gemaakt van de attributen die de lidstaten verplicht zijn om te 
verstrekken: (Naam, Voornaam, Geboortedatum en Identificerend kenmerk).  

De Nederlandse eIDAS-infrastructuur kent een service voor die dienstverleners welke 
uitsluitend op basis van het BSN een dienst willen leveren. Om het BSN te verkrijgen, 
dient een specifiek koppelvlak met de makelaar gebruikt te worden. Daarnaast dient RvIG 
door middel van een goedkeuringsbesluit aan te geven dat de dienstverlener BSN-
gerechtigd is. Pas wanneer RvIG deze toetsing positief heeft afgerond, ontvangt de 
dienstverlener de sleutels die benodigd zijn om een hoog versleuteld gegeven te 
transformeren naar een BSN.  Een dienstverlener die niet het BSN mag verwerken, maar 
wel een persistent alternatief wil gebruiken, kan kiezen voor het zogenaamde PseudoID. 

De onderstaande lijsten bevatten openbare gegevens. Het totaal aantal dienstverleners is 
gestegen en bedraagt 140 

 

Dienstverleners BSNk positief afgeronde juridische toetsing 

ABP 
ABN AMRO Pensioeninstelling N.V. 
Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Achmea Zorgverzekeringen N.V. 
AEGON Cappital BV  
Aegon Levensverzekering N.V. inzake AMF 
Aegon Levensverzekering N.V. inzake BFM 
AEGON Levensverzekering NV  
Allianz Benelux N.V. 
Allianz Nederland Groep N.V. 
BeFrank PPI NV 
Belastingdienst (Belastingen + Toeslagen) 
Belastingdienst Douane 
Centrale Zorgverzekeraarsgroep (CZ) 
College van B&W (Gemeente Dronten) 

Op basis van welke gegevens worden diensten geleverd? 
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Dienstverleners BSNk positief afgeronde juridische toetsing (vervolg) 

 
College van B&W van de gemeente Ouder-Amstel 
College van B&W van de gemeente Terneuzen 
College van B&W van de gemeente Uithoorn 
College van B&W van de gemeente Utrecht 
College van B&W (Gemeente Rotterdam) 
DUO (OCW) 
Erasmus Medisch Centrum 
Gemeente Amstelveen 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Den Haag 
Innovatie Cooperatie Gezondheid en Zorg U.A. (handelsnaam=HINQ) in de 
hoedanigheid van zorgaanbieder 
Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen 
LUMC 
Min OCW/Studielink 
Minister SZW (DUO) 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van Logius 
voor de voorziening DigiD Machtigen 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van DUO 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van Logius 
Routeringsvoorziening (Identity Bridge) 
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V inzake Royal 
FloraHolland 
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V inzake Stichting 
Pensioenfonds Smurfit Nederland 
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. inzake Audax 
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. inzake DAF 
Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. inzake Haskoning 
Open Universiteit 
OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA 
Pensioenstichting Transport 
Pf Apotheek en medewerkers 
Pf Architectenbureaus 
Pf Horeca en Catering 
Radboud UMC 
RDW 
St Pensioenfonds Woningcorporaties 
St. Algemeen Pensioenfonds Stap 
St. Bdp. Voor Bedrijfsvervoer 
St. Bedrijfspensioenfonds landbouw 
St. Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere beveiliging  
St. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel 
St. Bedrijfstakpensioenfonds Zoetwarenindustrie  
St. Bpf voor de Bouwnijverheid 
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Dienstverleners BSNk positief afgeronde juridische toetsing (vervolg) 

 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders - Afwerkings- en 
Glaszetbedrijf 
St. Mars Pensioenfonds 
St. Pensioenfonds Cargill BV 
St. Pensioenfonds Gasunie 
St. Pensioenfonds General Electric Nederland 
St. Pensioenfonds Honeywell  
St. Pensioenfonds IBM Nederland  
St. Pensioenfonds KPN  
St. Pensioenfonds Notariaat  
St. Pensioenfonds PostNL 
St. Pensioenfonds Recreatie 
St. Pensioenfonds UWV 
St. Pensioenfonds van de Nederlandse Bank 
St. Pensioenfonds voor het Bakkersbedrijf 
St. Pensioenfonds Wonen 
St. pf Medisch Specialisten 
Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM 
Stichting Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland 
Stichting bdp Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Reisbranche 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in 
Levensmiddelen 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel 
in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 
Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houthandel 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en 
Pluimveevlees 
Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds 
Stichting DOW Pensioenfonds 
Stichting IFF pensioenfonds 
Stichting ING CDC Pensioenfonds 
Stichting NN CDC Pensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland 
Stichting Pensioenfonds ANWB 
Stichting Pensioenfonds Astellas 
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Dienstverleners BSNk positief afgeronde juridische toetsing (vervolg) 

 
Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 
Stichting Pensioenfonds DSM 
Stichting Pensioenfonds Essity 
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 
Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 
Stichting Pensioenfonds Forbo 
Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. 
Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding 
Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg 
Stichting Pensioenfonds ING 
Stichting Pensioenfonds Invista 
Stichting Pensioenfonds Kas Bank 
Stichting pensioenfonds KLM Cabinepersoneel 
Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek 
Stichting Pensioenfonds MSD 
Stichting Pensioenfonds NIBC 
Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers 
Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 
Stichting Pensioenfonds Pensura 
Stichting Pensioenfonds PGB 
Stichting Pensioenfonds Rockwool 
Stichting Pensioenfonds SABIC 
Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group 
Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland 
Stichting pensioenfonds SNS Reaal 
Stichting pensioenfonds Staples 
Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten 
Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij 
Stichting Pensioenfonds van de Metalektro 
Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM 
Stichting Pensioenfonds voor de Media PNO 
Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel 
Stichting Pensioenfonds Vopak 
Stichting Pensioenfonds Werk en (re-)Integratie 
Stichting Pensioenregister 
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
Stichting personeelspensioenfonds APG 
Stichting Philips Pensioenfonds 
Stichting Will Niemijer Pensioenfonds 
SVB 
TNT Pensioenfonds Express  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering (UWV) - eIDAS 
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UMC Utrecht 
UWV - eHerkenning 
Waterschap Limburg 
Zorg van de Zaak NV 

Figuur 6: Lijst BSN-gerechtigde dienstverlener 

Er zijn op dit moment twee dienstverleners met een lopende aanvraag voor juridische 
toetsing.  

Dienstverleners met een lopende aanvraag voor juridische toetsing bij 
RvIG 

College van B&W van de gemeente Molenlanden 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat t.b.v.  Inspectie Leefomgeving en 
Transport 

Figuur 7: Lijst aanvraag BSN-gerechtigde dienstverlener 

 

 

 

Sinds maart 2019 is het mogelijk om een koppeling te leggen tussen BSN’s en Europees 
erkende eID’s. In onderstaande figuur is het aantal koppelingen cumulatief weergegeven. 
Het totaal aantal succesvolle koppelingen blijft deze maand wederom stijgen.  
 

 

Figuur 8: Gekoppelde BSN’s (cumulatief) 
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Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om met een Nederlands erkend inlogmiddel 
(eHerkenning) over de grens online zaken te regelen. In onderstaand figuur een 
overzicht van de landen waar vanuit Nederland authenticaties via het eIDAS netwerk 
hebben plaatsgevonden. Afgelopen maand waren dit er 83 ten opzichte van 55 in 
september. 

 

Figuur 9: Uitgaand eIDAS verkeer 
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Rapportage Tactisch Beraad - november 2021
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Inleiding

Dit is de geaggregeerde maandrapportage van eHerkenning over de maand november 2021. De deadline voor het 
aanleveren van de gegevens is elke 5e van de maand. Deze rapportage is (deels) geautomatiseerd aangeleverd door alle 
deelnemers en verwerkt tot een geaggregeerd rapport door de beheerorganisatie.
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Stelselrapportage

De rapportageperiode loopt van de eerste dag van een kalendermaand 0:00 uur tot de eerste dag van de volgende 
kalendermaand 0:00 uur.

Let op:

Gegevens over dienstverleners komen uit de dienstencatalogus;
Overige gegevens worden aangeleverd door de deelnemers;
Verschillen tussen rapportages kunnen ontstaan doordat uitgegaan wordt van aangeleverde gegevens en niet van 
berekende gegevens.

Dienstverleners Totaal Nieuw Vervallen Groei

Aangesloten dienstverleners 531 9 1 8

Uitgegeven middelen Totaal Nieuw Vervallen Groei

Betrouwbaarheidsniveau 1 42.915 0 1.447 -1.447

Betrouwbaarheidsniveau 2 40.320 503 1.111 -608

Betrouwbaarheidsniveau 2+ 148.740 2.399 2.913 -514

Betrouwbaarheidsniveau 3 510.559 25.107 2.039 23.068

Betrouwbaarheidsniveau 4 1.085 11 4 7

Totaal 743.619 28.020 7.514 20.506

Bedrijven Totaal Nieuw Vervallen Groei

Aantal bedrijven 668.692 22.887 2.480 20.407

Authenticaties

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de gegevens die makelaars hebben uitgewisseld met de eigen dienstverleners.

Gestarte 
authenticatiepogingen

Succesvolle 
authenticaties

Geregistreerde foutieve 
authenticaties

Aantal november 
2021

2.494.075 1.465.041 39.000
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Dienstverleners en diensten

Groei dienstverleners

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal (overheids)dienstverleners in de periode van 1 januari 2012 
tot en met 30 november 2021.

Nieuwe dienstverleners

Nieuwe dienstverleners november 2021

1 Gemeente Alblasserdam

2 Gemeente De Wolden

3 Gemeente Harlingen

4 Gemeente Papendrecht

5 VTS Politie Nederland

6 Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

7 Noordelijk Belastingkantoor

8 DAS Rechtsbijstand

9 Nedasco B.V.
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Samenvatting dienstverleners

In totaal zijn er 531 dienstverleners aangesloten op het productienetwerk van Elektronische Toegangsdiensten:

Type organisatie Aantal

Ministeries 4

Provincies 12

Manifestpartijen 5

Overige overheidsorganisaties 58

Waterschappen 13

Gemeenten 321

Samenwerkingsverbanden 25

Pensioenuitvoerders 33

Private en overige dienstverleners 60

Totaal 531

Diensten per betrouwbaarheidsniveau

Op 30 november 2021 zijn 2529  diensten in productie geregistreerd. Afhankelijk van hoe goed dienstverleners hun *

diensten registreren, geeft dit aantal een getrouw beeld van het totaal aantal aangesloten diensten.

Aantal diensten per betrouwbaarheidsniveau Aantal geregistreerde diensten Verschil ten opzichte van vorige maand

Betrouwbaarheidsniveau 1 0 0

Betrouwbaarheidsniveau 2 491 8

Betrouwbaarheidsniveau 2+ 1178 23

Betrouwbaarheidsniveau 3 668 20

Betrouwbaarheidsniveau 4 192 0

Totaal 2529 51

* Van deze diensten zijn er 2049 beschikbaar als eHerkenningsdiensten en zijn er 480 diensten specifiek bedoeld voor de ontsluiting op de eIDAS 
infrastructuur.
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Middelen

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het totaal aantal in gebruik zijnde middelen van januari 2012 tot en met 
november 2021.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de in gebruik zijnde middelen per betrouwbaarheidsniveau van januari 
2014 tot en met november 2021.

Onderstaande tabel toont het aantal middelen per 30 november 2021.

Aantal 
middelen

Totaal 743.619 Niveau 
1

42.915 Niveau 
2

40.320 Niveau 
2+

148.740 Niveau 
3

510.559 Niveau 
4

1.085
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Authenticaties

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal succesvolle authenticaties in het productienetwerk van 
Elektronische Toegangsdiensten in de periode van 1 februari 2012 tot en met 30 november 2021.

Onderstaande tabel toont het totaal aantal geregistreerde authenticaties in de periode van 1 februari 2012 tot en met 30 
november 2021.

Gestarte authenticatiepogingen Succesvolle authenticaties Geregistreerde foutieve authenticaties

Cumulatief 99.178.835 63.675.649 1.566.000
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Rapportage Tactisch Beraad - oktober 2021
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Inleiding

Dit is de geaggregeerde maandrapportage van eHerkenning over de maand oktober 2021. De deadline voor het 
aanleveren van de gegevens is elke 5e van de maand. Deze rapportage is (deels) geautomatiseerd aangeleverd door alle 
deelnemers en verwerkt tot een geaggregeerd rapport door de beheerorganisatie.
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Stelselrapportage

De rapportageperiode loopt van de eerste dag van een kalendermaand 0:00 uur tot de eerste dag van de volgende 
kalendermaand 0:00 uur.

Let op:

Gegevens over dienstverleners komen uit de dienstencatalogus;
Overige gegevens worden aangeleverd door de deelnemers;
Verschillen tussen rapportages kunnen ontstaan doordat uitgegaan wordt van aangeleverde gegevens en niet van 
berekende gegevens.

Dienstverleners Totaal Nieuw Vervallen Groei

Aangesloten dienstverleners 523 10 4 6

Uitgegeven middelen Totaal Nieuw Vervallen Groei

Betrouwbaarheidsniveau 1 44.358 0 2.219 -2.219

Betrouwbaarheidsniveau 2 40.916 450 1.167 -717

Betrouwbaarheidsniveau 2+ 149.250 2.047 2.599 -552

Betrouwbaarheidsniveau 3 487.794 27.244 2.604 24.640

Betrouwbaarheidsniveau 4 1.078 10 3 7

Totaal 723.396 29.751 8.592 21.159

Bedrijven Totaal Nieuw Vervallen Groei

Aantal bedrijven 648.292 25.694 1.933 23.761

Authenticaties

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de gegevens die makelaars hebben uitgewisseld met de eigen dienstverleners.

Gestarte authenticatiepogingen Succesvolle authenticaties Geregistreerde foutieve authenticaties

Aantal oktober 2021 2.493.445 1.371.460 39.907
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Dienstverleners en diensten

Groei dienstverleners

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal (overheids)dienstverleners in de periode van 1 januari 2012 
tot en met 31 oktober 2021.

Nieuwe dienstverleners

Nieuwe dienstverleners oktober 2021

1 Gemeente Boekel

2 Gemeente Dantumadiel

3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

4 Gemeente Maasdriel

5 Gemeente Meerssen

6 Instituut Mijnbouwschade Groningen

7 Stichting Sociale Banken Nederland

8 Gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD

9 Coöperatie DELA

10 Voogd & Voogd Verzekeringen B.V.
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Samenvatting dienstverleners

In totaal zijn er 523 dienstverleners aangesloten op het productienetwerk van Elektronische Toegangsdiensten:

Type organisatie Aantal

Ministeries 4

Provincies 12

Manifestpartijen 5

Overige overheidsorganisaties 56

Waterschappen 13

Gemeenten 317

Samenwerkingsverbanden 24

Pensioenuitvoerders 34

Private en overige dienstverleners 58

Totaal 523

Diensten per betrouwbaarheidsniveau

Op 31 oktober 2021 zijn 2478  diensten in productie geregistreerd. Afhankelijk van hoe goed dienstverleners hun *

diensten registreren, geeft dit aantal een getrouw beeld van het totaal aantal aangesloten diensten.

Aantal diensten per betrouwbaarheidsniveau Aantal geregistreerde diensten Verschil ten opzichte van vorige maand

Betrouwbaarheidsniveau 1 0 0

Betrouwbaarheidsniveau 2 483 -1

Betrouwbaarheidsniveau 2+ 1155 26

Betrouwbaarheidsniveau 3 648 19

Betrouwbaarheidsniveau 4 192 -4

Totaal 2478 40

* Van deze diensten zijn er 2000 beschikbaar als eHerkenningsdiensten en zijn er 478 diensten specifiek bedoeld voor de ontsluiting op de eIDAS 
infrastructuur.
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Middelen

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het totaal aantal in gebruik zijnde middelen van januari 2012 tot en met 
oktober 2021.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de in gebruik zijnde middelen per betrouwbaarheidsniveau van januari 
2014 tot en met oktober 2021.

Onderstaande tabel toont het aantal middelen per 31 oktober 2021.

Aantal middelen

Totaal 723.396 Niveau 1 44.358 Niveau 2 40.916 Niveau 2+ 149.250 Niveau 3 487.794 Niveau 4 1.078
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Authenticaties

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal succesvolle authenticaties in het productienetwerk van 
Elektronische Toegangsdiensten in de periode van 1 februari 2012 tot en met 31 oktober 2021.

Onderstaande tabel toont het totaal aantal geregistreerde authenticaties in de periode van 1 februari 2012 tot en met 31 
oktober 2021.

Gestarte authenticatiepogingen Succesvolle authenticaties Geregistreerde foutieve authenticaties

Cumulatief 96.684.760 62.210.608 1.527.000


	1 - Agenda Tactisch Beraad 70 v2
	1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
	2. Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst
	2.1. Verslag en besluitenlijst (Bijlage 2.1 a en b)
	2.2. Actiepuntenlijst (Bijlage 2.2)

	3. Overleg BZK en leveranciers
	4. Uit eigen kring
	5. Voortgang Operationeel Beraad december 2021 (Bijlage 5 en 5b)
	6. Communicatiezaken
	6.1. Nieuwe website eHerkenning
	6.2. Gebruikersonderzoek leveranciersoverzicht (Bijlage 6.2)
	7. Uitfaseren EH2 (Bijlage 7a en b) (Vertrouwelijk)
	8. MedMij-pilot
	9. Concept Jaarplan 2022 (Intern) (Bijlage 9)
	10. Voortgang restgroepen
	11. Ketenmachtigen (Intern) (Bijlage 11)
	12. Rondvraag en afsluiting

	2.1a - Conceptverslag Tactisch Beraad 69
	1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
	2. Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst
	2.1. Verslag en besluitenlijst
	2.2. Actiepuntenlijst

	3. Overleg BZK en leveranciers
	4. Uit eigen kring
	5. Voortgang Operationeel Beraad oktober 2021
	6. Leveranciersoverzicht
	7. Procesvoorstel Jaarplan eHerkenning Tactisch Beraad 2022
	8. Uitfaseren EH2
	9. Actuele beschikbaarheidsinformatie en foutmeldingsteksten
	10. MedMij
	11. Rondvraag en afsluiting


	2.1b - Concept Besluitenlijst Tactisch Beraad 69
	2.2 - Actielijst Tactisch Beraad 69
	5 - Voortgang OB 71 december  2021 v2
	1 Advies release 1.13 23 december 2021
	2 Gevraagd

	5b - Memo Impact introductie PROBAS-nummer
	1. Aanleiding
	2. Wie kunnen er straks gebruik maken van het PROBAS-nummer?
	3. Wat is het rechtsgevolg van handelingen met eHerkenning a.d.h.v. PROBAS?
	4. Loopt het stelsel nog risico rond de introductie van het PROBAS-nummer?


	Ter informatie - Dashboard eIDAS november 2021
	Inhoud
	Verkeer in de eIDAS-keten
	Aansluitingen op de eIDAS-keten en inkomend verkeer (details)
	Op basis van welke gegevens worden diensten geleverd?
	Gekoppelde BSN’s
	Uitgaand verkeer

	Ter informatie - Maandrapportage TB groeicijfers - November 2021
	Rapportage Tactisch Beraad - november 2021

	Ter informatie - Maandrapportage TB groeicijfers - Oktober 2021
	Rapportage Tactisch Beraad - oktober 2021


