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1 Inleiding 

Dit memo geeft op hoofdlijnen weer welke zaken het Tactisch Beraad (TB) de afgelopen maanden, 

oktober tot en met december 2022, heeft behandeld. In december heeft het TB de meest 

noodzakelijke stukken schriftelijk afgedaan. Inzicht wordt gegeven in welke besluiten er zijn 

genomen en welke ontwikkelingen er zijn geweest ten aanzien van de doelen en activiteiten die in 

het jaarplan 2022 zijn opgenomen, te weten: 

• Bijdrage leveren aan de digitale economie 

• Betrouwbaar en robuust 

• Wendbaar en vernieuwend 

• Gebruiker centraal 

• Voorbereiding op wettelijke fase 

• Onderdeel breder toegangs- en machtigingenlandschap 

2 Bijdrage leveren aan de digitale economie 

2.1  Aansluiten dienstverleners 

Uit de maandelijkse rapportages aan het TB over de groei van het stelsel is gebleken dat het 

aantal aangesloten dienstverleners afgelopen maanden verder is doorgegroeid naar 632 per 

eind december. De groei zit vooral in de aansluiting van decentrale overheden zoals 

gemeenten, en private partijen zoals verzekeraars. Het aantal aangesloten diensten bedraagt 

per eind december 2647. Het aantal middelen is verder doorgegroeid naar circa 920.000. Meer 

dan 80% daarvan is op minimaal niveau 3, substantieel, uitgegeven. Het UWV heeft het TB op 

de hoogte gesteld van de planning voor de overgang van enkele andere portalen op 

eHerkenning naast het werkgeversportaal. Per 1 december is al het eerste portaal overgegaan. 

Andere portalen volgen medio 2023 waarbij er in een aantal gevallen een duale periode aan 

voorafgaat, waarbij met het oude inlogmiddel en met eHerkenning ingelogd kan worden. De 

RVO heeft het TB regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang op hun portalenstrategie. 

Hierin wordt vastgesteld in welke situaties het gebruik van ketenmachtigingen wel of niet past. 
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2.2  Aansluiting restgroepen 

Naar verwachting presenteert de projectleider in januari de voortgang op de tijdelijke oplossing 

voor restgroepen die niet ingeschreven kunnen worden in het handelsregister, zoals 

buitenlandse ondernemers zonder vestiging in Nederland. Eerder is gemeld dat het PROBAS -

register, voor buitenlandse ambassades en consulaten, enige vertraging oploopt. De 

verwachting is dat dit komend kwartaal definitief live kan. Daarna kunnen ook medewerkers 

van ambassades en consulaten eHerkenning gaan gebruiken bij de Belastingdienst. 

3 Betrouwbaar en robuust 

3.1  2-factor-authenticatie 

Verwacht werd dat in december een definitief voorstel aan het Tactisch Beraad gepresenteerd 

kon worden. Door de complexiteit van de mogelijke scenario’s is de werkgroep echter nog niet 

tot een definitief advies gekomen. Dit wordt komend kwartaal verwacht. In de volgende fase 

zal de werkgroep de uitvoering van het gekozen scenario vormgeven en begeleiden.  

3.2  Betrouwbaarheid 

Het TB heeft de beheerorganisatie gevraagd om advies te geven over aanpassing van het 

proces en/of de scope van de Steltelrisicoanalyse (SRA), zodat in 2023 effectiever en efficiënter 

gedragen adviezen kunnen worden voorgelegd. Het TB verwacht dit in januari te ontvangen. 

Hierna zal de SRA conform het nieuwe proces en/of scope uitgevoerd gaan worden.  

3.3  Maandrapportages 

De beheerorganisatie heeft in oktober voor het eerst de nieuwe tooling ingezet om de 

berekening van de maandrapportagegegevens te laten uitvoeren. Dit geeft bemoedigende 

resultaten maar behoeft nog wel enige verbetering voordat er een volwaardige presentabele 

maandrapportage mee opgesteld kan worden. Verwacht wordt dat de rapportage komende 

maanden vervolmaakt wordt d.m.v. de nieuwe tooling. 

4 Wendbaar en vernieuwend 

4.1  Ketenmachtigingen 

De leveranciers hebben gemeld te werken aan een voorstel voor een nieuwe 

(koppelvlak)release waarin o.a. de verbetering voor de ondersteuning van portaaldiensten in 

zit, maar ook enkele verbeteringen rond ketenmachtigingen in zullen zitten, zoals 

doorontwikkeling van de discoveryservice. Een definitief voorstel wordt in het eers te kwartaal 

verwacht. De inhoud zal aansluiten op de beschreven doelen en resultaten in het jaarplan 

2023. 

5 Gebruiker centraal 

5.1  Communicatie eHerkenning 

In november heeft het TB ingestemd met het contentplan voor (de website van) eHerkenning. 

Eerder heeft het TB besloten om een contentplan op te laten stellen, n.a.v. het 

gebruikersonderzoek naar de website. Het contentplan geeft antwoord op de vragen wat de 

informatiebehoefte van gebruikers is en hoe we kunnen voorzien in die informatiebehoefte. Het 

contentplan geeft een plan van aanpak om in die informatiebehoefte te voorzien. De website 

van eHerkenning wordt verder continu gemonitord en aangepast op de actualiteit. Eind 
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september is de Engelse versie van de website live gegaan. Het Strategisch Beraad was hier 

nog niet over geïnformeerd. 

5.2  Onboardingsprocessen versnellen 

De werkgroep voor Identificatie op Afstand (IoA) is nog niet tot een definitief advies gekomen 

over een oplossing voor het ontbreken van een toetsbare norm. De voorzitter van de 

werkgroep heeft het TB meerder malen geïnformeerd over de stand van zaken. Het TB heeft 

ingestemd met een voorstel om externe experts van buiten het stelsel, waar mogelijk, bij de 

werkgroep betrokken worden. De problematiek is dat er geen internationale consensus is ove r 

stabiele meetbare normen voor de inzet van AI bij IoA. De verwachting is dat de werkgroep 

komende maand een voorstel oplevert voor aanpassing van de huidige normen in het 

Afsprakenstelsel. 

6 Voorbereiding op wettelijke fase 

In het TB is elke maand intensief over de voortgang op de Wet digitale overheid (Wdo) en de 

regelgeving eromheen gesproken. De Wdo is nog niet door de Eerste Kamer. Inmiddels heeft wel 

de publicatie en consultatie van de Ministeriële Regeling (MR) met de eisen aan de toelating van 

identificatiemiddelen, plaatsgevonden. Het TB heeft er in november mee ingestemd dat er alleen 

een reactie vanuit de voorzitters van het SB en TB werd ingestuurd. In de reactie uitten de 

voorzitters de ongerustheid die de MR oproept bij diverse leden van de governance. Verder is er in 

het TB maandelijks terugkoppeling gegeven over de gesprekken tussen de leveranciers, BZK en 

Logius over de beoogde transitie en overdracht van beheertaken. De eHerkenningsleveranciers 

hebben begin december formeel de Vereniging van eHerkenningsleveranciers (VeHa) opgericht. 

Deze vereniging zal in de toekomst beheertaken overgedragen gaan krijgen. Verwacht wordt dat 

komende periode een ontvlechtingsplan gepresenteerd wordt dat inzicht moet gaan geven in welke 

beheertaken waar belegd gaan worden en wanneer deze overgedragen kunnen worden. 

7 Onderdeel breder toegangs- en machtigingenlandschap 

Maandelijks is het TB bijgepraat over de gesprekken die de leveranciers voeren over het 

toekomstige eID-stelsel, het Stelsel Toegang, waarin het burger- en bedrijvendomein geïntegreerd 

worden. Met de Doelarchitectuur Toegang (voorheen Domeinarchitectuur Toegang) wil BZK hier 

vorm aan geven. In het TB hebben diverse leden verschillende zorgen geuit over deze 

doelarchitectuur.   
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