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Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Agendapunten 3 en 4 worden
omgedraaid. Het strategisch meerjarenplan zal niet ter besluitvorming worden voorgesteld. Er zal
een procesafspraak bij het agendapunt gemaakt worden. De agenda wordt vastgesteld. De
volgende mededelingen worden gedaan:
-

Gé Linssen is afwezig en wordt vervangen door Rogier van Dokkum ;

-

Peter Verhagen sluit eenmalig aan vanuit BZK voor agendapunt 4;

-

Leon van de Ven sluit aan voor een toelichting bij agendapunt 9;

-

Peter den Held neemt voortaan deel vanuit Logius en stelt zich voor;

-

Sophie van Velzen neemt voortaan deel namens de VNG in plaats van Shane Arjun
Sharma, en stelt zich voor.
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Verslag, besluiten en acties
2.1

Verslag en besluitenlijst vorige bijeenkomst

Gevraagd wordt om aan de besluitenlijst toe te voegen dat in een schriftelijk rondje twee
nieuwe leden van het Tactisch Beraad zijn benoemd.
Het Strategisch Beraad (SB) stelt het verslag en de besluitenlijst van 9 september 2021 vast.
Jos Schaffers spreekt zijn dank uit voor de verwerking van zijn schriftelijke inbreng.
2.2

Actiepuntenlijst

De actiepunten worden als volgt besproken:
•

Nr. 1: Open.

•

Nr. 2: Loopt.

•

Nr. 3: Afgerond. De Belastingdienst is inmiddels opnieuw afgevaardigd in het Tactisch
Beraad.
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•

Nr. 4: Afgerond. Is meegestuurd bij de stukken.

•

Nr. 5: Afgerond. Is gedaan.

Terugkoppeling uit eigen kring

O.a. het volgende wordt besproken:
•

Marcel Wendt geeft aan dat de aansluiting van de verze keringsmarkt vrij succesvol
verlopen is. Het verkeer groeit hierdoor. Als gevolg hiervan is er ook meer interesse in en
1

groei van de private markt. De leveranciers voeren goede gesprekken over de inzet van LEI
als betrouwbare bron voor buitenlandse ondernemers. Er wordt bekeken en beproefd of dit
een oplossing kan bieden voor de Belastingdienst. Leveranciers zijn daarnaast in gesprek
met BZK en de KVK over de inzet van DigiD bij de KVK en andere mogelijkhede n en
oplossingen.
•

Rodrique Engering bevestigt het voorgaande w.b.t. de KVK. Het afsluiten van DigiD is een
mogelijk risico voor bestaande klanten. Vanuit de klantreis bezien is de DigiD met 1 cent
betaling niet een ideaal proces. Samen met BZK wordt gekeken naar de verplichtstellingen
onder de WDO w.b.t. in te zetten inlogmiddelen. Verder heeft de nieuwe minister van
Economische Zaken onlangs gesproken met de Staatssecretaris van Digitale Zaken over
veiligheid, privacy, transparantie en rechtszekerheid i.r.t. afscherming van privé-adressen
in het Handelsregister (HR). Er zijn nu weinig afgeschermde privé-adressen. Tot slot werkt
de KVK aan een datavisie, die in het voorjaar in consultatie gaat. Privacy krijgt hier binnen
veel aandacht.

•

Arman Alávi meldt dat zijn afdeling samen met BZK de ontwikkelingen rond de WDO en het
programma Toegang intensief volgt en bespreekt. W.b.t. het beheerteam eHerkenning
geeft hij aan dat er een nieuwe teamleider gestart is per 1 februari.

•

Mathijs Valk geeft twee aanvullingen vanuit de leveranciers. Ten eerste is er een hoge
uitgifte van het aantal middelen wegens de overstap van de Belastingdienst. Dit verloopt
goed, er zijn weinig issues rond uitgifte van middelen. Ten tweede verander t door de WDO
de governance op termijn. De marktpartijen kijken samen met BZK na ar wat dit betekent
voor de toekomstige samenwerking.

•

Sophie van Velzen meldt namens de VNG dat steeds meer gemeenteambtenaren een
inlogmiddel van eHerkenning nodig blijken te hebben. Er is echter veel onbekendheid met
het aanschaffen van een middel, en dan gaat het vooral om de mandatering voor
medewerkers. Veder heeft de VNG verhoogde aandacht voor het eventueel uitf aseren van
EH2. Veel gemeenten zijn bij de uitfasering van EH1 naar EH2 gemigreerd.

4

Ontwikkelingen BZK

Peter Verhagen en Rogier van Dokkum geven een mondelinge toelichting. O.a. het volgende wordt
besproken:
•

De wijzigingen op de WDO worden nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Daardoor kan
deze ook nog niet integraal behandeld worden in de Eerste Kamer. Vertraging op de
ingangsdatum is nog niet zeker. De Stas wordt ondertussen intensief bij gepraat op het
dossier. Los van de ingangsdatum van de wet is er evengoed veel voorbereiding nodig voor
de inrichting van het nieuwe stelsel. In de tweede helft van het jaar zal hier veel aandacht
naar uit gaan. Wat betreft de voorbereiding op een publiek middel wordt er samenge werkt
met de KVK en de Belastingdienst. De compensatieregeling willen we verlengd hebben. Het
definitieve uitsluitsel hierover wordt in de 2e helft februari verwacht. De twee betrokken
staatssecretarissen zullen dit formeel vaststellen.

•

Wat betreft de toekomstige governance en inrichting stelsel Toegang is al eerder over het
VKA rapport gesproken. In het kader van toegang worden er verschillende
programmeringstafels ingericht. De opzet is nu dat stelselregisseur betrokken zal worden in
de stelsel overleggen en voorzitter wordt van de tafel Toegang. Deze moet ook de
connectie zijn tot externe partijen buiten deze programmeringstafel.

•

De voorzitter vraagt of er nog een moment komt dat de nieuwe Stas kennis gaat maken
met het stelsel voor eHerkenning. Peter Verhagen geeft aan dat het verzoek al is
opgenomen in het voorstel aan de Stas van werkbezoeken.
2

5

Jaarplan eHerkenning 2022

Jacques Snel geeft een korte toelichting op het voorliggende jaarplan 2022. O.a. het volgende
wordt besproken:
•

Het doel rond 2-factor-authenticatie gaat niet zozeer over uitfaseren van
betrouwbaarheidsniveau EH2, maar over het uitfaseren 1-factor-authenticatie. In de laatste
gesprekken gaat het over opwaarderen van EH2 met een extra factor. Veel gemeentes
gebruiken EH2 niveau. De boodschap die door zou mogen klinken naar de achterbannen is
om geen nieuwe diensten meer op EH2 aan te sluiten.

•

Het jaarplan is met veel aandacht van actoren in het Tactisch Beraad tot stand gekomen.

•

Rodrique Engering ondersteunt het plan vanzelfsprekend. De crux zal voor komend jaar
erin zitten dat het aanschaffen van het middel benadrukt blijft worden. Als de mate van
verspreiding van middelen, vooral niveau 3, hoog is dan is het ook logischer voor
aanbieders van diensten om over te gaan op eHerkenning. Mathijs Valk merkt hierbij op
dat er vooral sprake is van een netwerkeffect. Als er aanbod komt van diensten, creëert
dat ook een vraag. Dit hebben de leveranciers ook ervaren bij de overstap van het UWV en
de Belastingdienst.

Besluit: Het Strategisch Beraad stemt in met het jaarplan eHerkenning 2022.
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Voortgang werkgroep samenwerking misbruik

De secretaris geeft een toelichting op de conclusies van de werkgroep. Het SB wordt gevraagd de
werkgroep te déchargeren. Het SB concludeert dat de AVG het stelsel beperkt in de
onderzoeksmogelijkheden. Gevraagd wordt om via het TB (eenvoudige) maatregelen voor het
stelsel zelf te laten inventariseren, rekening houdende met de toekomstige WDO.
De voorzitter dankt de werkgroep en stelt vast dat de werkgroep gedechargeerd kan worden.
Besluit: Het SB dechargeert de werkgroep misbruik.
Actie: TB (eenvoudige) maatregelen laten inventariseren.
Marcel Wendt geeft aan dat de whitepaper over de situatie in de UK laat zien dat er mogelijkheden
zijn om misbruik aan de voorkant te voorkomen. Hoewel er geen misbruik door geconstateerd is,
vindt hij HR-registers wat dit betreft een zorgpunt. Actie: Verzoek om advies over gebruik HRregisters.
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Strategisch Meerjarenplan

De voorzitter geeft aan dat het concept meerjarenplan laat verspreid is. Het is nog niet volwassen
genoeg om dit nu vast te stellen. Het voorstel is om deze niet inhoudelijk te behandel en maar even
de tijd te nemen om het goed te bestuderen en aan te vullen. Daarna kan het schriftelijk ter
goedkeuring aangeboden worden. SB-leden stemmen hiermee in.
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Voortgang Tactisch Beraad

Jacques Snel geeft een korte toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
•

Het gesprek en besluitvorming over het nieuwe leveranciersoverzicht op de nieuwe website
verliep relatief moeizaam. Maar er is overeenstemming bereikt.

•

EIDAS-uit voor eHerkenning is live gegaan, maar stelt voor de groei van de middelen
weinig voor. Voor het imago van eHerkenning is het wel een belangrijke mijlpaal.
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•

Verder staat de doorontwikkeling van ketenmachtigen hoog op agenda. Een veel gehoord
probleem is dat intermediairs vaak opnieuw moeten inloggen voor verschillende k lanten.

•

Verzocht wordt om voortaan attent te zijn op de periode-aanduiding in de inleiding. Deze
klopt nu niet met de werkelijke periode waarover deze rapportage gaat. In de titel staat
het wel goed.

•

De voorzitter spreekt haar trots uit over de grote groei van het aantal middelen, tot
767.000, en vooral op niveau substantieel. D it wordt langzaam aan de standaard.

•

Het SB neemt de voortgangsrapportage verder ter kennisneming aan. Jacques Snel wordt
bedankt voor de voortgangsrapportage.
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EIDAS 2.0

Leon van de Ven kan helaas last minute niet aansluiten. Zijn presentatie verschuift naar een
volgend SB. Voor nu wordt o.a. het volgende besproken:
•

Verwacht wordt dat de eIDAS-revisie in de 2e helft van 2022 van kracht wordt.

•

Onder de nieuwe eIDAS-verordening wordt ruimte geboden voor het aansluiten van private
dienstverleners. Dit biedt kansen voor eHerkenning.

•

Er wordt ook ruimte geboden voor het aanbieden van wallet-apps. Hiermee kunnen
gebruikers zelf meer controle uitoefenen op welke gegevens ze met welke dienstverlener
delen, is de gedachte. De vraag is of de EU alleen in een raamwerk, een set van eisen en
afspraken voorziet of ook zelf initiatieven ontplooid om een EU wallet app te bouwen. Dit
laatste kan verstorend zijn voor de private markt en innovatie op dit vlak beperken.

•

Marcel Wendt vult aan dat Digidentity in verschillende gremia betrokken probeert te zijn bij
deze ontwikkeling. De EU bouwt zelf een referentie-app. Iedere lidstaat zal minimaal één
eigen app aan moeten gaan bieden, waarbij ruimte komt voor meerdere (private) apps.
Afstemming hierover op nationaal niveau is belangrijk. Verifiable credentials zoals in de
corona-app, zijn al beproefd. Dit zou uitgebreid kunnen worden met credentials over
bijvoorbeeld diploma’s.

De voorzitter sluit ermee af dat een volgende bijeenkomst de presentatie meer inzicht zal bieden in
de ontwikkelingen rond eIDAS 2.0
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Rondvraag en afsluiting
•

Gevraagd wordt om de uitkomst over het voorstel tot e en werkbezoek van de Stas graag te
delen.

•

De voorzitter geeft aan dat het idee is om afwisselend digitaal dan wel op locatie te
vergaderen. De volgende vergadering staat gepland voor 26 april. Ontvang graag uitkomst.

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