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1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De volgende mededelingen worden
gedaan:
-

Gé Linssen en Leon van de Ven hebben zich beiden afgemeld. Peter Verhagen vervangt Gé
Linssen namens BZK;

-

Op verzoek van Leon van der Ven was de presentatie over eIDAS 2.0 naar voren gehaald,
maar dit zal gewoon als 5e agendapunt behandeld worden;

-

Joke van der Geest is eenmalig aanwezig als toehoorder. Zij zal als achtervang van de
reguliere secretaris dienen.

De agenda wordt vastgesteld.

2.

Verslag, besluiten en acties
2.1. Verslag en besluitenlijst vorige bijeenkomst
Het Strategisch Beraad (SB) stelt het verslag en de besluitenlijst van 10 februari 2022 zonder
opmerkingen vast.
2.2. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt als volgt besproken:
-

Nr. 1: Dit gaat over maatregelen t.a.v. misbruik. Het Tactisch Beraad (TB) heeft aan de
leveranciers gevraagd om mogelijke voorstellen te doen;

-

Nr. 2: De secretaris geeft mondeling terugkoppeling over het advies van het Security
Officers Overleg. Dit heeft ook n.a.v. advies van de Expertgroep Normenkaders
aangegeven dat het o.a. wegens de komst van de Wet digitale overheid (Wdo) niet nodig is
om nu acuut maatregelen te nemen omdat het risico ook niet als hoog is gecategoriseerd.
De leden van het SB vragen om dit helder op papier te zetten. Actie blijft daarmee open.

-

Nr. 3: Staat op de agenda.

-

Nr. 4: Dit is onderhanden bij het intaketeam maar heeft geen hoge prioriteit gekregen.
Betwijfeld wordt of in het bedrijvendomein het recht op dataportabiliteit wel van toepassing
is. Het lijkt zinvoller om te kijken naar wat de werkelijke behoefte erachter lijkt te zijn,
namelijk: eenvoudig machtigingen kunnen verstrekken en overdragen.

1

3.

Terugkoppeling uit eigen kring

O.a. het volgende wordt besproken:
-

Rodrique Engering geeft aan dat de KVK n.a.v. de aanname van de Wdo in de Tweede
Kamer, het gesprek geopend is over het aansluitschema waarin bepaald wordt wanneer
dienstverleners verplicht aangesloten moeten worden. De KVK heeft te maken met
verschillende implementatieopgaven voor nieuwe wetgeving. Met verschillende
departementen wordt overlegd over de prioriteitsstellingen hierop. De voorzitter oppert de
mogelijkheid om de stelselregisseur hier een rol in te laten spelen.

-

Peter den Held meldt namens de beheerorganisatie dat er een nieuwe projectleider
geworven is voor het project van overdracht beheertaken eHerkenning. Zij start
binnenkort.

-

Mathijs Valk geeft terugkoppeling over de afgelopen periode namens de leveranciers.
Discovery van ketenmachtigingen is gerealiseerd. De leveranciers inventariseren verder de
behoeftes rond ketenmachtigingen. Daarnaast sluiten leveranciers aan op het PROBAS register. Marcel Wendt vult aan dat de testfase afgerond is waarin enkele issues zijn
opgelost. Mathijs Valk meldt verder dat gewerkt wordt aan een vernieuwde
maandrapportage over groei en beschikbaarheid. De leveranciers inventariseren verder hoe
beter inzicht gegeven kan worden in beschikbaarheid. Verder zet iedere marktpartij zijn
eigen stappen in het versnellen en vereenvoudigen van onboardingsprocessen door o.a.
identificatie op afstand (IoA). Marcel Wendt meldt aanvullend dat Digidentity betrokken is
bij de opzet van het register voor buitenlandse ondernemers in het buitenland.

-

Jos Schaffers geeft aan dat de verzekeringsmarkt de transitie naar eHerkenning in januari
heeft afgerond. Veel verzekeraars staan echter nog wel toe dat medewerkers met het eigen
inlogmiddel inloggen. Met Binnenlandse Zaken (BZK) wordt een demo opgezet om
gecombineerde opgaven mogelijk te maken voor diensten zonde r BSN.

-

Sophie van Velzen meldt dat de VNG samen met de RVO en enkele ondernemers de inzet
en het gebruik van eHerkenning gaat ev alueren. Het verslag kan volgende keer mogelijk
gedeeld worden. W.b.t. de Wdo maken gemeenten zich zorgen over mogelijke gevolgen
voor de huidige contracten met eHerkenningsmakelaars en wat dit betekent voor
aanbestedingstrajecten. Peter Verhagen zegt toe dat de juristen van BZK hier zich wellicht
over moeten buigen. Dit is ook in de DG Stuurgroep aan de orde gekomen.

4.

Ontwikkelingen stelsel Toegang bedrijvendomein
4.1. Voortgang op de Wdo
Peter Verhagen geeft een mondelinge toelichting op de voortgang v an de Wdo. O.a. het
volgende wordt besproken:
-

De novelle op de Wdo is door de Tweede Kamer aangenomen, o.a. met een motie over
“Open source, tenzij”. De voorzitter haalt aan dat er ook een motie is aangenomen dat
fysieke identificatie mogelijk moet blijven. Peter Verhagen geeft aan dat de Kamer het
inclusievraagstuk erg belangrijk vindt.

-

De Wdo en de novelle liggen nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Op verzoek van de
Tweede Kamer zal de lagere regelgeving eerst daarlangs gaan. BZK gaat nu ervan uit dat
de Wdo 1 januari in kan gaan.

-

Verdere uitwerking van de lagere regelgeving ligt op schema. Er worden met Logius, Peter
den Held, gesprekken gevoerd over de technische voorzieningen die nodig zijn voor het
Stelsel Toegang onder de Wdo.
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-

Komend half jaar zullen migratie-adviezen opgesteld worden. Dit moet begin volgend jaar
resulteren in een aansluitschema dat loopt vanaf ca. april 2023 tot begin 2026.

-

Jos Schaffers vraagt of de verzekeraars binnenkort hierbij betrokken worden. Een deel
daarvan valt namelijk onder de acceptatieplicht. Peter Verhagen geeft aan belang eraan te
hechten dat de semi-publieke sector goed aangesloten wordt op de Wdo.

4.2. Voortgang restgroepen en publieke middel
Peter Verhagen geeft een korte toelichting.
Het publieke middel voor bedrijven wordt gerealiseerd in het kader van de motie Van der
Molen. De KVK en de Belastingdienst zijn hierbij betrokken. In de zomer zal in een
voortgangsrapportage helderheid gegeven worden over het ha albare tijdspad. Tegelijkertijd
werkt BZK i.s.m. de Belastingdienst aan verlenging van de compensatieregeling. Wat betreft de
restgroep buitenlandse ondernemers is er extra druk op gezet. Een voorstel hoe een register
op korte termijn te realiseren wordt voor de zomer verwacht. Marcel Wendt merkt op dat hij
verwacht dat eHerkenning hiervoor ingezet kan gaan worden. Een betrouwbare bron is
noodzakelijk. Vorige week is een beeld gegeven v an de architectuur die ze haalbaar achten om
te versnellen.
4.3. Governance-inrichting en beheer
Peter Verhagen geeft een mondelinge toelichting.
De stelselregisseur Rob Kerstens is recentelijk gestart en zich aan het inwerken. Met Lex van
Lent en Frank Jonker vanuit de eHerkenningspartijen is de huidige situatie en de toekomstige
situatie rondom de governance verkend. De progameringstafel toegang is nu alleen voor
rijkspartijen. Het ontbreekt straks aan een overlegtafel voor private partijen. Gekeken wordt
naar hoe het geluid van private partijen in de toekomst naar binnen gebracht kan worden. Voor
de zomer wordt een houtskool schets van de toekomstige governance verwacht. Na de zomer
zal een conceptvoorstel aan de tafel Toegang gezonden worden dat ook hier geagendeerd kan
worden. Rob Kerstens kan dan worden uitgenodigd. Actie (Gé Linssen/ Peter Verhagen):
Voorstel governance Stelsel Toegang inbrengen.
5.

EIDAS 2.0

De secretaris loopt de gestuurde presentatie met de SB-leden door. O.a. het volgende wordt
besproken:
-

De bedoeling is dat elke lidstaat zijn eigen wallet krijgt. Private partijen en bijv. DigiD in
kunnen hun verklaringen er straks in hangen.

-

Marcel Wendt stelt dat het straks met eIDAS 2.0 ook mogelijk moet worden bij private
partijen bijv. in Italië in te loggen. Social media platforms moeten straks ook de
genotificeerde middelen accepteren. De wallets zijn straks volgens hem ook geschikt voor
het bedrijvendomein. Er wordt o.a. samengewerkt aan een Large Scale Pilot met
bedrijfsidentiteiten.

-

De zorgen die er leven zoals het delen van data met Brussel zijn niet geheel terecht. Peter
Verhagen merkt op dat er nog veel privacy vraagstukken aan de orde zullen komen.
Nederland is geen voorstander van en Europees BSN. Bijvoorbeeld polymorfe
pseudoniemen kunnen daar in plaats van worden ingezet. De voorzitter geeft het belang
van goede communicatie aan om onnodige negatieve beeldvorming tegen te gaan.
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-

Volgens Marcel Wendt betekent de komst van de wallets waarschijnlijk wel de nodige
implementatie van een ander koppelvlak. Het is nog onbekend hoe de referentie -app eruit
gaat zien maar het kan impact hebben voor de dienstverleners.

-

De voorzitter sluit het agendapunt af met de opmerking dat eIDA S 2.0 te zijner tijd
opnieuw geagendeerd kan worden zodra één en ander duidelijker is.

6.

Voortgang Tactisch Beraad

Jacques Snel geeft een mondelinge toelichting op de memo. O.a. he t volgende wordt besproken:
-

De groei van eHerkenning gaat gestaag door;

-

Sinds de uitfasering van EH1 is de vraag naar voren gekomen wat te doen met EH2,
uitfaseren of niet. Het lijkt werkbaarder om EH2 te upgraden naar 2-factor. Marcel Wendt is
geen voorstander van deze oplossing voor EH2. Een 2e factor eraan plakken zorgt voor
onduidelijkheid. Jacques Snel stelt dat het wellicht meer een fuseren van 2 en 2+ wordt.
Uitfaseren van EH2 baart de dienstverleners in ieder geval wat zorgen. Dus wordt nu
gezocht naar een modus hoe 2-factor authenticatie als minimum in te voeren. Het
onderzoek naar de haalbaarheid loopt nog.

-

Wat betreft punt 6 en 7 uit de memo: er is veel onzekerheid over hoe het verder gaat met
leveranciers en dienstverleners binnen het stelsel. Nu de ingangsdatum van de Wdo
zekerder lijkt te worden geeft dat meer duidelijkheid. Jacques Snel stelt een
themabijeenkomst in oktober of november voor het SB en TB voor, over de komst en
impact van de Wdo. Actie (Secretaris): Themasessie impact Wdo.

-

Ten slotte volgt een toelichting op de uitkomsten van het gebruik ersonderzoek en het
naamgevingsonderzoek betrouwbaarheidsniveaus. De voorzitter vraagt waarom de eIDASnaamgeving voor niveaus niet overgenomen wordt. Jacques Snel geeft aan dat discussie
daarover al gevoerd is en deze niet graag over te doen. Te zijner tijd zal de naamgeving
wellicht opnieuw bekeken worden.

7.

Rondvraag en afsluiting
-

Mathijs Valk vraagt of leveranciers geraadpleegd worden in het onderzoek van de
Algemene Rekenkamer. Peter Verhagen heeft binnenkort een eerste gesprek en zal dit
navragen.

-

De voorzitter stelt dat het onzeker lijkt of er een overgangssituatie komt voor de hui dige
governance. Peter Verhagen geeft aan dat Rob Kersten hier volgende keer antwoord op
kan geven.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de verg adering.
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