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Overleg Tactisch Beraad 80 

Datum & tijd  24 november 2022, 15:00 – 17:00 

Auteur John Borst (secretaris) 

Aanwezigen Jacques Snel (Voorzitter), Frank Jonker (Reconi), Laura Ouwehand 

(RVO), John Borst (Secretaris, Logius), Jeroen van Wingerde 

(Logius), Marcel Benninga (KVK), Sander Balk (UWV), Marco Smit 

(gemeente Rotterdam), Hendricus Wind (Unified Post) Ad van Leest 
(APG), Luc Boss (Belastingdienst), Ghatiedja Khadje (Logius) 

Afwezig Rogier van Dokkum (BZK), Sander Boer (Vz. OB, Logius) 

Classificatie Openbaar 

 

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

gedaan: 

- Rogier van Dokkum is met verlof. Sander Boer heeft zich afgemeld. De secretaris licht zo 
nodig de voorliggende RFC’s toe. Jeroen van Wingerde meldt dat Sander per 1 januari 2023 

ook wat anders gaat doen binnen Logius. Hij wordt coördinator TIP. De voorzitter spreekt 

namens het TB dank uit voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Hij wordt van harte 
gefeliciteerd met zijn volgende stap. 

- Jeroen van Wingerde meldt verder dat een eerste conceptmaandrapportage is opgeleverd 

met gebruik van de nieuwe BI-tool. Een versie met definitieve cijfers wordt z.s.m. 

nagezonden. 
- De secretaris geeft aan dat agendapunt 7 opschuift naar de volgende keer. Er is nog nader 

overleg nodig over de eerste ideeën. 

 
Het Tactisch Beraad (TB) stelt de agenda verder vast. 

 

2. Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst 

2.1. Verslag en besluitenlijst 

- Er wordt gevraagd naar wat met de actie over crisismanagement bedoeld wordt. Jeroen 

van Wingerde geeft een toelichting. Zie actielijst. 
- Laura Ouwehand ziet graag op pagina 1 verduidelijkt dat het gaat om situaties waarin 

ketenmachtigingen niet past.  

- Naar aanleiding van het verslag merkt Ad van Leest op dat er blijkbaar wel een work-
around is zolang PROBAS niet live is. Frank Jonker stelt voor dat de voorzitter van het 

intaketeam en Douwe Jan Broersma contact met Ad leggen. 

- Besluit 4 staat er al eerder op en kan eraf. 
Het verslag en de besluitenlijst worden met inbegrip van de wijzigingen vastgesteld. 

 

2.2. Actiepuntenlijst 

De actielijst wordt als volgt besproken: 

- Nr. 13 en 12: Logius wil een table-top oefening organiseren. Graag wordt eerst met 
experts gesproken. Daarna worden graag mensen die aan de knoppen zitten erbij 

betrokken. 

- Nr. 11: Schuift door. 
- Nr. 6: Is besproken. Laura Ouwehand dacht al een naam te hebben doorgegeven. Luc Boss 

nog niet. 

- Nr. 5: Dit is met de voorzitter van het intaketeam besproken. Zijn bezig de casus heel 
goed te formuleren. Klanten moeten over als intermediairs elkaar overnemen. De wens is 

dat machtigingen dan gewoon overgezet worden. Dat wordt ook met de expertgroep 

normenkader besproken. Het behoud van specifieke pseudoniemen is wenselijk. Bij 
dienstverleners zal mogelijk een stukje migratie nodig zijn w.b.t. de dossiers van 

intermediairs. Hendricus Windt stelt dat het ook gaat om splitsing van intermediairs, 
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bijvoorbeeld als ze accountants en adviesrol splitsen. Het heeft ook raakvlak met de 
toepassing van ketenmachtigingen bij RVO. 

- Nr. 4: Schuift door. 

- Nr. 3: Sander Balk zal via de mail informeren zodra hij informatie ontvangt. 
- Nr. 2: Afgerond. 

- Nr. 1: Afgerond. 

 

3. Uit eigen kring 

O.a. het volgende wordt besproken: 
- Marco Smit meldt dat er weinig nieuwe ontwikkelingen zijn t.o.v. vorige keer. Hij had wel 

verwacht dat er inmiddels meer betrokkenheid zou zijn met de werkgroep 2-factor-

authenticatie. Hij maakt zich zorgen of hij namens de gemeenten kan instemmen als 
volgende bijeenkomst een besluit wordt voorgelegd over het te kiezen scenario. Actie 

(Secretaris): Helderheid krijgen over betrokkenheid van de VNG bij de werkgroep 2-

factor-authenticatie. 
- Luc Boss meldt dat een haalbaarheidsonderzoek naar het entiteitenregister gereed is. Dit is 

de lange termijn oplossing voor restgroepen. Als het rapport intern goedgekeurd is zal hij 

vragen om vrijgave, zodat dit gedeeld kan worden met het TB. Voor de korte termijn 
oplossing werken Logius, ICTU, BZK en eHerkenningsleveranciers samen. De verwachting 

is dat in december een betrouwbare lijn neergelegd kan worden. Actie (Secretaris): 

Projectleider uitnodigen voor toelichting voortgang oplossingen restgroepen.  
- Marcel Benninga meldt dat er weinig updates zijn w.b.t. implementatie portalen. Er is wel 

contact met de voorzitter van de Expertgroep Normenkader over het afschermen van het 

bezoekadres in het Handelsregister. 

- Hendricus Wind geeft aan dat begin december de uitgifte van EH3 met behulp van 
identificatie op afstand, bij 4 leveranciers live gaat. De communicatie hierover gebeurt nog 

low-profiel. 

- Frank Jonker meldt dat de uitgifte op dit moment stabiel verloopt. Er zijn geen bijzondere 
wachttijden. Het beschikbaarheidspercentage dat behaald wordt is hoog. Er zijn weinig 

majeure verstoringen. In het laatste Leveranciersoverleg (LO) zijn de volgende 

onderwerpen behandeld: het project ontvlechting. Hiervoor wordt i.s.m. Logius een Plan 
van Aanpak opgesteld. Deze wordt t.z.t. gedeeld. Er is in het LO over de doelarchitectuur 

gesproken. Bijzonderheden hieruit zullen ook hier gemeld worden. In het LO is de reactie 

van de leveranciers op de Ministeriële Regeling (MR) van besproken. Dit komt terug bij 
agendapunt 4. De leveranciers hebben akkoord gegeven op de oprichting van de 

vereniging. Deze kan binnenkort van start. W.b.t. eIDAS is gemeld dat 2 leveranciers 

meedoen aan een Large Scale Pilot voor de wallet. Verder hebben leveranciers het initiatief 
genomen om eHerkenning in te zetten bij Peppol. Ten slotte verwachten de leveranciers 

een behoefte van Curaçao aan een eID, in te kunnen gaan vullen. Als allerlaatste is met de 

stelselregisseur over de uitvoering en uitwerking van de Wdo gesproken. 
 

4. Wet digitale overheid 

4.1. Stavaza voortgang van de wet- en regelgeving 
Rogier van Dokkum geeft een toelichting. 29 november wordt de Wdo in de 1e Kamer 

behandeld. De 2e Kamer heeft vragen ingediend op de MR. Deze zullen door BZK beantwoord 

worden.  

4.2. Internetconsultatie MR eisen identificatiemiddelen 

O.a. het volgende wordt besproken: 

- De juiste problemen worden aangekaart. Dienstverleners hebben zorgen over de 
impact en uitvoering. Er zijn nog veel zaken op te lossen en in te regelen voordat de 

Wdo en lagere regelgeving in werking kan treden. Het hele pakket, klantreizen, 

organisatie en inrichting moet er zijn. Het moet bewezen worden dat het werkt.  
- De MR lijkt een voorschot te nemen op tranche 2 van de Wdo. Dienstverleners doen nu 

echter investeringen in portalen die zij ongestoord willen continueren. 

- Besproken wordt of alle leden van de governance het conceptstuk namens de ETD-

governance kunnen onderschrijven. Diverse leden hebben hun twijfels of interne 
afstemmingen en akkoorden haalbaar zijn. 

- Frank Jonker erkent dat de belangen van diverse leden niet altijd gelijk lopen. Daarom 

zullen de eHerkenningsleveranciers vrijwel zeker ook een eigen versie insturen. 
- De voorzitter stelt voor om dat hij samen met de voorzitter van het Strategisch Beraad 

(SB) in ieder geval wel de ongerustheid rondom de MR en continuering van de 
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dienstverlening uitspreekt. En dat zij aangeven dat de expertise en kennis die 
opgedaan is met eHerkenning op voldoende waarde moet worden geschat. 

- Daarnaast is het wenselijk om een meer inhoudelijk gesprek hierover aan te gaan met 

de stelselregisseur. Actie (Voorzitter): Gesprek stelselregisseur over MR/WDO. 
- Gevraagd wordt om de relevante reacties op de consultatie volgende keer te 

agenderen. 

Besluit: Het TB stemt ermee in dat de voorzitters van het SB en TB via de consultatie de 

ongerustheid uitspreken over de MR eisen identificatiemiddelen, en over de continuering van de 
dienstverlening. 

 

5. Voortgang Operationeel Beraad november 2022  

O.a. het volgende wordt besproken: 
- Gevraagd wordt om bij RFC2372 meteen mee te nemen dat de AT de Rijksinspectie 

voor de Digitale Infrastructuur gaat heten. 

- De voorzitter vraagt om nog de dank voor bewezen diensten uit te spreken naar 
Sander Boer middels een brief o.i.d., en dit te melden in het SB. 

Besluit: Het TB stemt in met het advies van het OB over de inhoud van release 1.13 24 november 

2022. 
 

6. Jaarplan eHerkenning Tactisch Beraad 

De secretaris geeft een korte toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 

- Marco Smit wil graag eIDAS 2.0 wat meer naar voren laten komen. Dit lijkt samen te 

vallen met de Wdo en krijgt wellicht te weinig aandacht. 
- Laura Ouwehand ziet onder 1.3 graag meer beschrijving hoe er tot keuzes gekomen 

gaat worden. Hoe prioritering aangebracht gaat worden. 

- De voorzitter vraagt om op meer plekken te laten doorschemeren dat de Wdo er aan 
komt, en dit voor flinke verandering zorgt. Evengoed moeten we doorgaan met 

reguliere vernieuwing. – 

- De secretaris geeft aan dat er tot 6 december reacties en aanvullingen gegeven kunnen 
worden op dit concept. 

 

7. Proces en scope SRA 

Dit agendapunt schuift door. 

 

8. Contentplan website eHerkenning 

Ghatiedja Khadje sluit aan voor een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 
- Laura Ouwehand vraagt om dienstverleners mee te laten lezen op FAQ’s rond 

inlogproblemen. Het moet duidelijk zijn wanneer een gebruiker bij zijn leverancier moet 

zijn en wanneer deze naar de dienstverlener moet stappen. 
- Luc Boss ziet graag een go – no go als het bijvoorbeeld over het toepassen van 

videotechnieken gaat. Dat is misschien een grote investering voor een kleine 

verbetering. Ghatiedja Khadje stelt voor eerst te monitoren en eventueel nieuwe 
keuzes in een vervolgstap mee te nemen. 

 

Besluit: Het TB geeft akkoord op het contentplan voor eHerkenning. 
 

9. Rondvraag en afsluiting 

- De secretaris vraagt of er bezwaren zijn tegen een schriftelijke ronde voor een 

voortgangsnotitie van de werkgroep IoA met daarin het verzoek tot een akkoord op het 

Plan van Aanpak. Het TB heeft geen bezwaar. 
- Jeroen van Wingerde geeft aan de maandrapportage graag z.s.m. ter info rond te laten 

sturen en een volgende keer de inhoud hier verder af te stemmen. 

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