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1. Advies release 1.13 22 december 2022 

Het Operationeel Beraad heeft de onderstaande Request for Changes (RFC) met positief advies 
voorzien.  

Administratief: 

RFC Omschrijving 

RFC2369*: Toelichting betrouwbaarheid 

reset of heruitgave van 

authenticatiefactoren 

Deze RFC betreft een aanpassing van het 

Normenkader Betrouwbaarheids-niveaus en geeft 

verduidelijking van de eisen voor het gebruik van 

twee factor-authenticatie bij reset van een 

wachtwoord.  

RFC2374: Naamswijziging Agentschap 

telecom in Rijksinspectie Digitale 

Infrastructuur (afgekort RDI) 

Deze RFC zorgt voor de aanpassing van de naam 

Agentschap Telecom (AT) binnen de 

stelselafspraken in de nieuwe naam Rijksinspectie 

Digitale Infrastructuur (afgekort RDI) 

 
* Bij één lid van was er twijfel over de toepasbaarheid van deze RFC. Inmiddels is er door de 

expertgroep Normenkaders contact met dat lid gezocht om een verdere toelichting te geven.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Voor de implementatiebacklog: 

RFC Omschrijving 

RFC2362: Verwijderen 

IntermediateEntityID 

Het gebruik van “IntermediateEntityID" als 

identificerende kenmerken van een intermediair is 
in het stelsel inconsistent, verwarrend en 

onnodig. Daarnaast kon alleen een onversleuteld 

KVK-nummer hierin. Deze RFC haalt het 
IntermediateEntityID geheel uit de specificaties en 

voegt in plaats daarvan IntermediateSubjectID 

met een identificerend kenmerk van de 
intermediair toe. Dit zorgt ervoor dat elk 

identificerend nummer voor intermediairs 

versleuteld kan worden meegegeven. Bijvoorbeeld 
BSN of RSIN voor Douane. Deze RFC heeft een 

relatie met RFC2348 Oplossen fouten bij 

Ketenmachtigingen en moet ook tegelijkertijd 
worden geïmplementeerd. De RFC garandeert 

backwards compatibility, wat betekent dat er pas 

wijzigingen voor de dienstverlener zijn zodra deze 
overstapt op een nieuw koppelvlak. Deze overstap 

kunnen dienstverleners zelf plannen (tot oude 
koppelvlakken worden uitgefaseerd). 

 

2. Gevraagd 

Geef akkoord op de inhoud van release 1.13 22 december 2022. De administratieve aanpassingen 

worden dan in een nieuwe versie van het afsprakenstelsel verwerkt en de te implementeren RFC 

komt op de backlog terecht en zal gepubliceerd worden zodra een implementatietermijn is 

afgesproken door de leden van het leveranciersoverleg. 


	1. Advies release 1.13 22 december 2022
	2. Gevraagd

