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Overleg Strategisch Beraad 26 

Datum & tijd  6 oktober 2022, 10:00 – 12:00 

Auteur John Borst (secretaris) 

Aanwezigen Elly Plooij-van Gorsel (Voorzitter) Jacques Snel (Vz. Tactisch 
Beraad), Gé Linssen (BZK), Sophie van Velzen (VNG), Marcel 
Wendt (Digidentity), Mathijs Valk (KPN), John Borst (secr. 

Logius), Arman Alávi (Logius), Peter Verhagen (BZK), Hans-

Rob de Reus (BZK) 

Afwezigen Jos Schaffers (VvV), Rodrique Engering (KvK) 

Classif icatie Openbaar 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld. 
De volgende mededelingen worden gedaan: 

- Gé Linssen is voor het laatst aanwezig. Hij gaat per 1 november bij de RvIG aan 
de slag. De voorzitter spreekt haar dank uit voor zijn jarenlange inzet voor 
eHerkenning en feliciteert hem met zijn nieuwe functie. 

- Peter Verhagen en Hans Rob de Reus zijn aanwezig voor een toelichting bij 
agendapunt 4.  

- Jos Schaffers en Rodrique Engering hebben zich van te voren afgemeld. Zij 
hebben een schriftelijke inbreng ingestuurd. Deze zal waar nodig in het verslag 
opgenomen worden. 

 

2. Verslag, besluiten en acties  

2.1. Verslag en besluitenlijst vorige bijeenkomst 

- N.a.v. het verslag, pagina 4, merkt Marcel Wendt op dat Digidentity een gesprek 
heeft gehad met de Algemene Rekenkamer (AR) over het onderzoek naar DigiD 
en eHerkenning. In Q1 2023 komt het rapport van de AR uit.  

- Het Strategisch Beraad (SB) stelt het verslag en de besluitenlijst van 6 oktober 
vast. 

2.2. Actiepuntenlijst 

De actiepuntenlijst wordt als volgt besproken: 
- Nr. 1: Rob Kerstens werkt als stelselregisseur i.s.m. Els Vredeveld aan een 

voorstel voor de governance van hele stelsel Toegang. Dit moet rond het einde 
van het jaar afgerond zijn. Het laatste element daarin is hoe private partijen 

betrokken worden in de governance. Dit is vooral een punt voor de 
stelselregisseur. Deze is recentelijk gestart met een beeld te vormen. De KVK 
geeft schriftelijk aan tijdig inzicht te krijgen op de governance onder de Wet 
digitale overheid (Wdo). Graag komt dit in een volgend overleg op de agenda. 

- Nr. 2: De Ministeriële Regeling met lagere regelgeving is geaccordeerd in de 

ministerraad en is relevant voor deze bijeenkomst. Jacques Snel verzoekt om 
verplaatsing van de sessie naar de middag na 14 uur. Peter Verhagen verzoekt 
om Wouter Diephuis uit te nodigen. Jos Schaffers vraagt schriftelijk of zo’n sessie 
ook voor zijn leden te organiseren is of dat zij hierbij kunnen aansluiten. Dit wordt 
bekeken. 

- Nr. 4: Afgerond.  
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3. Terugkoppeling uit eigen kring 

O.a. het volgende wordt besproken: 
- Marcel Wendt geeft aan dat de leveranciers bezig zijn met de opzet en oprichting 

van een eigen vereniging. Daarnaast zijn de gesprekken over overdracht van 
beheertaken opgestart. Aan Logius kant is een projectleider aangesteld. Op 

verzoek van Jacques Snel bekijken de leveranciers of zij een eID-oplossing voor 
Curaçao kunnen bieden o.b.v. eHerkenning. 

- Arman Alávi meldt dat Logius de uitwerking van de Wdo nader bestudeert. Er 
wordt gesproken met alle partijen die hierbij betrokken zijn. Er is een projectleider 
aangesteld om te kijken naar de uitwerking op het beheer van eHerkenning. 

Verder beweegt Logius langzaam naar 2023.  
- Sophie van Velzen meldt dat vanuit de gemeenten men vooral benieuwd is naar 

de inrichting van het toekomstige stelsel, de verhouding daarvan tot het ETD-
stelsel en de vertegenwoordiging. 

- Gé Linssen geeft aan dat de Stas druk bezig is met het maken van een 
werkagenda in vervolg op de hoofdlijnenbrief. Eind oktober zal deze naar de 

Kamer gaan. Dit zal duidelijk maken waar haar prio’s liggen. De voorzitter vraagt 
naar de mogelijkheden voor alsnog een werkbezoek aan eHerkenning. Actie 
(Secretaris): Uitnodiging voor een werkbezoek aan de Stas sturen. 

- Rodrique Engering geeft schriftelijk de volgende reactie namens de KVK. De KVK 
is bezig met het uitwerken van de mogelijkheden om een Proof of Concept uit te 

voeren samen met eHerkenning. Doel hiervan is laten zien dat ook eHerkenning 
gebruikt kan worden voor het ontsleutelen van BSNs die via het BSNk omgezet 
zijn in een polymorfe identiteit.  
De KVK is onderdeel van het consortium ‘Potential’ voor large scale pilots voor de 
European Digital Identity. Hiermee moet de werking van Europese portemonnees 

(wallet) om gevalideerde identiteits gegevens onder regie van de persoon in 
kwestie uit te wisselen/beschikbaar te stellen aan publieke en private instanties te 
beproeven in de praktijk. 
 

4. Ontwikkelingen WDO/stelsel Toegang bedrijvendomein 

4.1. Voortgang op de Wdo  

Peter Verhagen geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 
- De Wdo en de novelle liggen in 1e Kamer. Antwoorden op vragen liggen klaar. 

Daarna zou het plenaire overleg gepland kunnen worden.  
- De Ministeriële Regeling met eisen is ook in concept klaar en kan op korte termijn 

in consultatie gaan. De inwerkingtreding van de Wdo zou 1 januari nog kunnen. 
Het toezicht op basis van Wdo moet nog verder gedetailleerd worden. 

- In de Wdo-sessie kan Wouter Diephuis precies aangeven hoe het zit met de Wdo. 
Deze treedt eerst gedeeltelijk in werking. Sommige artikelen worden later 
geactiveerd, bijvoorbeeld rond de aanvraag om erkend te worden. Deze treden 
naar verwachting op 1 juli in werking. 

- Hans Rob de Reus geeft aan dat hij bezig is met de stelselvoorzieningen die 
hiervoor ontwikkeld moeten worden. Hier wordt zoveel mogelijk vaart mee 
gemaakt. Dit ligt in het verlengde van de doelarchitectuur. 

- De KVK geeft schriftelijk aan dat over de aansluiting van dienstverleners op 
Toegang vrij procesmatig wordt gedacht, ware het niet dat KVK (en heel veel 

andere publieke partijen) nog steeds niet het beeld hebben dat we weten wat ons 
te wachten staat zodat we een goede inschatting kunnen maken van de impact en 
doorlooptijd. Dit is niet weg te nemen doordat BZK met een aansluitadvies gaat 
komen aangezien partijen ook zelf de impact willen kunnen vaststellen voordat zij 
kunnen aangeven wanneer zij denken aan te sluiten. 

4.2. Voortgang restgroepen en publieke middel 
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Hans Rob de Reus geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 
- I.s.m. de Belastingdienst is een korte en een lange termijnplanning gemaakt. 

Vanuit eHerkenning is Marcel Wendt betrokken.  
- Voor de korte termijn komt er een specifieke database, waarvan de 

Belastingdienst de bron is. Bron is BD. Eind dit jaar is de testversie naar 
verwachting klaar. Er wordt sterk geleund op eHerkenning voor de 
persoonsidentificatie.  

- W.b.t. de stand van zaken rond het publieke middel: hierop werkt BZK samen met 

de KVK en de Belastingdienst aan een oplossing voor eerst alleen wettelijk 
bevoegd bestuurders. De KVK realiseert een bevoegdhedenservice. In Q1 volgend 
jaar moet de oplossing beschikbaar komen voor alleen Mijn Belastingdienst 
zakelijk. Het gaat om een kleine doelgroep die voor ca. 80% overeenkomt met de 
groep die gebruik maakt van de compensatieregeling. 

4.3. Doelarchitectuur Toegang 

Hans Rob de Reus geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 
- De KVK uit schriftelijk haar zorgen over de migratiestrategie en heeft behoefte 

aan duidelijkheid hierover. Daarnaast maakt de KVK, vanuit haar unieke positie 
op het snijvlak tussen burger en bedrijf, zich zorgen over hun klantreis en de 

benodigde functionaliteit voor de verschillende invalshoeken van hun 
dienstverlening. 

- Hans Rob de Reus geeft aan dat dit ook samenhangt met de 2e tranche van de 
Wdo met meer verschillende persoonsgebonden inlogmiddelen. Voor de KVK 
hebben de juristen van BZK uitgesproken dat daar DigiD gebruikt mag blijven 

worden. 
- Verder is het positief  dat er een uitwerking is waarmee concreet aan de slag 

gegaan kan worden. Het vergt wel een toetsing op de haalbaarheid. Hier wordt 
intensief aan gewerkt met architecten van eHerkenning. Dit moet resulteren in 
concrete change request(s) voor het ETD-stelsel. Er is wel wat discrepantie in de 
beleving van de impact. De zorgen over het private domein zal hij meenemen.  

- De 1.0 versie van de doelarchitectuur zal vastgesteld worden n.a.v. de 
gesprekken en uitwerkingen. Er zijn nu nog veel onduidelijkheden bij 
dienstverleners. Hans Rob de Reus is in gesprek met 4 grote dienstverleners over 
wat het betekent, voor de migratie en aansluiten op het stelsel. Doel is om z.s.m. 
in oktober tot harde specificaties te komen en daarna een brede marktverkenning 

met alle stakeholders te doen.  
- Marcel Wendt stelt dat hij het in grote lijnen eens is met de nieuwe 

doelarchitectuur. Hij vraagt wel extra aandacht voor dienstverleners die naar 
nieuwe koppelvlakken moeten. De ervaring vanuit het verleden leert dat dit lang 
kan duren. Ook moet er aandacht zijn voor de migratie van een kleine miljoen EH-

middelen. Die moeten wel goed blijven werken. Ketenmachtigingen worden buiten 
beschouwing gelaten, maar het is belangrijk om te testen dat die blijven werken. 
Nu zijn er circa 140K ketenmachtigingen uitgegeven door eHerkenning. Ook het 
B2B verhaal moet beter in beeld komen. Anders is het gevolg dat we met 2 
architecturen komen te zitten met hoge kosten. Verder zijn er zorgen over of 

verschillende pilots, o.a. bewindvoering, UZI-pas, allemaal wel in scope zit in deze 
architectuur. Hans Rob de Reus geeft aan dat afgesproken is dat de 
stelselarchitect, Frans de Kok de usecases rond ketenmachtigingen gaat opstellen. 
W.b.t. het koppelvlak zien we dat voor gemeenten hele landschap van 
vertegenwoordigingen/machtigen ontsloten moet worden. Dit moet niet met oude 

koppelvlakken gedaan worden. De visie is dat straks elke dienstverlener met 1 
aansluiting klaar is.  

- Mathijs Valk merkt op dat nieuwe koppelvlakken zeker een challenge zijn en 
vraagt aandacht hiervoor. 
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- Marcel Wendt vraagt zich af wat de impact van de klantreis is voor het merk 
eHerkenning. Er lijkt nu een rijtje van providers te worden getoond. Hans Rob de 

Reus zegt toe de klantreis snel op te pakken en samen te bestuderen.  
- Jos Schaffers (Verbond van Verzekeraars) geeft schriftelijk aan dat de 

architectuur laat zien dat de rol van eHerkenningsmakelaar verdwijnt. Dit 
betekent dat verzekeraars zelf moeten koppelen op het stelsel. Hij vraagt zich af 
wanneer dit gaat gebeuren en wat de impact hiervan is.  Hans Rob de Reus stelt 
dat 1 juli 2023 een MVP beschikbaar moet zijn. Alle benodigde componenten zijn 

dan gereed. Wij verwachten dat dan ook alle aanmeldprocessen vanaf 1 juli 
kunnen starten. Migratie zou dan ook kunnen starten. Dit loopt dan uiterlijk door 
tot eind 2026 i.v.m. wet en het aansluitschema. Hij voorziet een cruciale rol voor 
makelaars om de migratie mogelijk te maken. De specificaties zijn snel nodig. 

 

5. Voortgang Tactisch Beraad  

Jacques Snel geeft een korte toelichting. 
- Er zit nog steeds een stapsgewijze groei in eHerkenning. Er zijn 2 spannende 

onderwerpen op dit moment: de toepassing van identif icatie op afstand (IoA) en 
alles rondom de Wdo.  

- De voorzitter spreekt haar lof uit voor de bijna 900.000 gebruikers. 
- Jacques Snel geeft aan dat hij naast eHerkenning, betrokken is bij digitalisering 

op de Caribische eilanden. Van daaruit wordt voor Curaçao en Aruba serieus 

gekeken naar eHerkenning als mogelijke eID-oplossing. 

6. Advies CvD Identificatie op afstand  

De secretaris en Jacques Snel geven een kort toelichting. Er zijn op zich geen bezwaren 
vanuit het SB. O.a. het volgende wordt opgemerkt: 

- Marcel Wendt heeft enige moeite met hoe dit is opgesteld. Digidentity is al 2 jaar 
bezig met de goedkeuring voor IoA op niveau hoog. Er zijn helaas geen meetbare 
industry best practices op dit gebied. Het zoeken naar experts is op zich goed. Hij 
uit zijn bedenkingen over de rolvermenging van de toezichthouder. Verder merkt 

hij op dat het percentage en de testset cruciaal zijn bij IoA. Deze wijken nu vaak 
van elkaar af. IoA is ook onmisbaar voor de wallet. 

- Gé Linssen kan zich verplaatsen in de opmerkingen over de rolvermening en 
treden in overleg als ze de details wat beter begrepen hebben. Actie (Gé 
Linssen/ Peter Verhagen): Overleg met toezichthouder over rol in de 

werkgroep IoA. 
- Hans Rob de Reus stelt dat dit traject ook interessant is voor de Wdo. Hierin 

moeten ook eisen gesteld gaan worden aan identiteitsverificatie met IoA. 
Wenselijk is om de uitkomsten van de werkgroep daarin mee te nemen. 

7. Rondvraag en afsluiting 

- Gé Linssen spreekt zijn dank uit voor alle goede samenwerking en zal 
eHerkenning en alle betrokkenen blijven koesteren.  
De voorzitter spreekt nogmaals haar dank uit voor jarenlange samenwerking met 

en bijdrage van Gé Linssen. 
- Marcel Wendt vraagt om eIDAS 2.0 als vast agendapunt aan te houden. 

Aangegeven wordt dat Leon van de Ven voor een volgende keer kan worden 
uitgenodigd. 

- Jacques Snel vraagt of de themasessie op 15 december naar de middag kan. Alle 

aanwezigen kunnen zich hierin vinden.  

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