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Datum & auteur

20 oktober 2022/ John Borst (secretaris)

Onderwerp

Besluitenlijst Tactisch Beraad

Classificatie

Openbaar

Besluiten van vóór 1 januari 2020 kunnen op verzoek ter beschikking gesteld worden.
Nr.
1.

Besluit
Het TB stelt de inhoud van release 20 oktober 2022 vast, waarbij
aangetekend wordt dat RFC2363 op de implementatiebacklog
opgenomen wordt.

Datum
20 oktober 2022

2.

Het TB stemt ermee in dat externe experts van buiten het stelsel
bij de WG IoA betrokken worden.

20 oktober 2022

3.

Het procesvoorstel wordt met inbegrip van gemaakte opmerkingen
vastgesteld.

20 oktober 2022

4.

Het TB stemt ermee in dat externe experts van buiten het stelsel
bij de WG IoA betrokken worden.

20 oktober 2022

5.

Het TB stemt in met het voorstel voor herbenoeming van de
genoemde leden als lid van het Operationeel Beraad voor de
termijn tot uiterlijk 31 december 2023.

22 september 2022

6.

Akkoord op het voorstel een werkgroep in te stellen voor 2FA
verplichtstellen.

22 september 2022

7.

Het TB geeft akkoord op het instellen van de werkgroep IoA.

22 september 2022

8.

Het TB stemt in met de inhoud van release 1.13 14 juli 2022

14 juli 2022

9.

Het TB stemt in met de adviezen over de maatregelen naar
aanleiding van de SRA 2022.

14 juli 2022

10.

Het TB geeft akkoord op verdere uitwerking van de
leveranciersvoorstellen voor tijd kritische diensten.

14 juli 2022

11.

Het TB stemt in met het advies over de inhoud van release 1.13 23
juni 2022.

23 juni 2022

12.

Het TB stemt in met de voorgestelde aanbevelingen naar
aanleiding van het gebruikersonderzoek.

23 juni 2022

13.

Het TB stemt in met de toevoeging van RFC2356 aan release 1.13
3 mei 2022.

19 mei 2022

14.

Het TB stemt in met de toevoeging van RFC2353 aan release 1.13
24 maart 2022

14 april 2022

15.

Het TB stemt in met de conclusies en adviezen over het rapport
naamgeving betrouwbaarheidsniveaus.

24 maart 2022

16.

Het TB déchargeert de werkgroep beschikbaarheid.

24 maart 2022

17.

Ingestemd wordt met het voorstel om te onderzoeken hoe de
impact van het verplichtstellen van 2FA voor gebruikers en
dienstverleners zo veel mogelijk kan worden beperkt om een
einddatum overeen te kunnen komen.

24 maart 2022

18.

Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel voor de inhoud van
release 1.13 24 maart 2022.

24 maart 2022

19.

Het Tactisch Beraad stemt in met het advies voor de inhoud van
release 1.13 24 februari 2022.

24 februari 2022

20.

Het TB stemt in met het jaarplan communicatie eHerkenning met
inbegrip van de gevraagde aanpassingen.

24 februari 2022

21.

Het TB stemt in met de inhoud van release 1.13 27 januari 2022.

27 januari 2022

22.

Het TB stemt in met het advies over de VIS-check en geeft
opdracht aan de Beheerorganisatie om een change voor te
bereiden.

27 januari 2022

23.

Het Tactisch Beraad geeft akkoord op de inhoud van release 1.13
23 december 2021.

23 december 2021

24.

Het Tactisch Beraad stelt de inhoud van rele ase 1.13Z vast met
uitzondering van RFC2332

4 november 2021

25.

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

4 november 2021

26.

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

27.

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

23 september 2021

28.

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

23 september 2021

29.

Het TB dechargeert het project Uitfasering EH1.

23 september 2021

30.

Release 1.13y is akkoord bevonden.

23 september 2021

31.

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

15 juli 2021

32.

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

33.

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

34.

Het TB stemt in met de vaststelling van RFC2322 en toevoeging
hiervan aan release 1.13V.

27 mei 2021

35.

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

36.

Het TB stemt in met alle adviezen n.a.v. de SRA 2020

22 april 2021

37.

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

38.

Het Tactisch Beraad stemt in met het positieve advies om RFC2317
toe te voegen aan release 1.13V.

25 maart 2021

39.

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

25 maart 2021

40.

Het Tactisch Beraad stemt in met:

25 maart 2021

- 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.
41.

Het jaarplan 2021 wordt definitief schriftelijk vastgesteld.

2 maart 2021

42.

Het TB stelt de inhoud van release 1.13V vast.

18 februari 2021

