
Agenda OB 83 

Vergaderdatum 6-dec-2022  

Tijd 09:30u tot 11:00u 

Locatie Schriftelijke ronde 

Auteur Joyce Eering | Logius  

Aanwezigen Sander Boer | Logius  Logius Voorzitter 

 Joyce Eering | Logius  Logius Secretaris 

 Frans de Kok | Logius  Logius  

 Kolette Visser  Logius  

 Bram van Pelt | KPN  KPN  

 Marco Eikenaar | Belastingdienst  Belastingdienst  

 Mark Baas | Reconi Reconi  

 René Bonte | Reconi  Reconi  

 Hans Milikan | Signicat  Signicat  

 Jacques Urlus | NBA  NBA  

 Jan Geert Koops | Dictu  Dictu  

 Douwe Jan Broersma | Digidentity  Digidentity  

 Bernard Stibbe | VZVZ  VZVZ  

 

Mededeling videoconferencing: Het is mogelijk om de vergadering online via Teams te voeren. 
Zie in de uitnodiging : vergadernummer en wachtwoord. 

 

1. Opening 

1.1. Vaststellen agenda 

Het OB van 6 december 2022 (schriftelijke ronde).  
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2. Update vanuit het Intake Team 

Een overzicht van de status van dossiers en vooruitblik naar de back log (inclusief de link met de 
Roadmap en EPIC's). Woord aan René Bonte | Reconi  

Schriftelijke update. 

 

3. RFC's ter advies 

3.1. RFC2362 - verwijderen IntermediateEntityID 

Samenvatting 

Waarom is deze RFC 

nodig? 

Gebruik van "urn:etoegang:<versie>:IntermediateEntityID:" voor 

identificerende kenmerken van een Intermediate is inconsistent, 
verwarrend en onnodig.  

Oplossingsrichting 

In het kielzog van RFC2348 Oplossen fouten bij 

Ketenmachtigingen zal IntermediateEntityID geheel uit de 
stelselspecificaties gehaald worden, echter ivm de backward 
compatibiliteit tbv oude LongTermSupport koppelvlakken 
blijft urn:etoegang:1.9:IntermediateID:KvK beschikbaar totdat 

betreffende koppelvlakken uitgefaseerd zijn. 

Aanpassing van 

Voornamelijk tekstuele aanpassing omdat RFC2348 Oplossen fouten 

bij Ketenmachtigingende specificaties al aanpast maar nog niet is 
geïmplementeerd. 

Impact op rollen 
HM, MR minimale impact bovenopRFC2348 Oplossen fouten bij 

Ketenmachtigingen 

Impact op aanpalende 

systemen 

Aggregator - minimale impact bovenopRFC2348 Oplossen fouten bij 
Ketenmachtigingen 

Gerelateerd aan 

RFC2348 Oplossen fouten bij Ketenmachtigingen 

mantis issue 11267 
behandeld. https://issues.eherkenning.nl/view.php?id=11267 

Eigenaar Frans de Kok | Logius   

Implementatietermijn In het kielzog van RFC2348 Oplossen fouten bij Ketenmachtigingen 
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Waarom is deze RFC 

nodig? 

Gebruik van "urn:etoegang:<versie>:IntermediateEntityID:" voor 
identificerende kenmerken van een Intermediate is inconsistent, 
verwarrend en onnodig.  

Testcases van 

toepassing? 

Ja, maar dat is vooral onderdeel vanRFC2348 Oplossen fouten bij 
Ketenmachtigingen 

Motivatie verkorte 

RFC procedure 

 Impact is beperkt (ivm backward compatibiliteit) en deze RFC kan 

het beste samen met de reeds goedgekeurdeRFC2348 Oplossen 
fouten bij Ketenmachtigingen geïmplementeerd worden. 

 

 

3.2. RFC2369 Toelichting betrouwbaarheid reset of 

heruitgave van authenticatiefactoren 

Samenvatting 

Waarom is deze RFC 

nodig? 

De Toezichthouder heeft bij inspecties geconstateerd dat 
Deelnemers verschillend omgaan met de betrouwbaarheid bij het 
uitvoeren van een reset van een authenticatie-factor van een middel. 
De eisen zijn op dat punt niet voldoende duidelijk. Doel van deze 

RFC is duidelijkheid geven in de eisen aan het resetten van een 
factor, bij zowel een 1 factor als een 2 factor middel.  

Oplossingsrichting 

Verduidelijken van de eisen voor het gebruik van twee factor-

authenticatie bij reset van een wachtwoord. Uitbreiden van de 
toelichting op de eisen met een verduidelijking dat de betreffende 
eisen ook van toepassing zijn bij het herstellen van een 
authenticatiefactor zoals een reset van een wachtwoord of PIN 

Aanpassing van Normenkader Betrouwbaarheidsniveaus 

Impact op rollen MU, AD 

Impact op aanpalende 

systemen 
Geen 

Gerelateerd aan Nvt 

Eigenaar Kolette Visser  

Implementatietermijn Direct (administratief) 

Testcases van 

toepassing? 
Niet van toepassing 
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Waarom is deze RFC 

nodig? 

De Toezichthouder heeft bij inspecties geconstateerd dat 
Deelnemers verschillend omgaan met de betrouwbaarheid bij het 
uitvoeren van een reset van een authenticatie-factor van een middel. 
De eisen zijn op dat punt niet voldoende duidelijk. Doel van deze 

RFC is duidelijkheid geven in de eisen aan het resetten van een 
factor, bij zowel een 1 factor als een 2 factor middel.  

Motivatie verkorte 

RFC procedure 

 Het betreft een correctie en daarmee alleen een tekstuele 

aanpassing/-vulling. 

 

 

3.3. RFC2374 Naamswijziging Agentschap telecom in 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI)3 

Samenvatting 

Waarom is deze RFC 

nodig? 
Anders klopt de naam niet meer . 

Oplossingsrichting 

Wijzig Agentschap Telecom  (AT) binnen de stelselafspraken in 
de nieuwe naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort 

RDI) 

Aanpassing van Gehele afsprakenstelsel 

Impact op rollen niet van toepassing 

Impact op aanpalende 

systemen 
niet van toepassing 

Gerelateerd aan RFC2372 Wijzigen rol Commissie van Deskundigen  

Eigenaar Sander Boer | Logius  

Implementatietermijn 
per 1 januari 2023 

 

Testcases van toepassing? nee 

Motivatie verkorte RFC 

procedure 
 Het is alleen een tekstwijziging zonder impact 
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4. Operationele Uitdagingen/WVTTK 

In de brainstorm van december 2020 bleek de wens om operationele aspecten en uitdagingen te 
bespreken, naast de technische RFC's. Dit agenda onderdeel biedt daar ruimte voor. Rondje 
langs de velden. Het woord aan degenen die iets willen delen.  

 

5. Afsluiting 

 De volgende vergadering is op 7-feb-2023van 9.30 tot 11.00 en zal digitaal (Teams) 

plaatsvinden. 

 

 

Notulen van OB 83 

Vergaderdatum 6-dec-2022  

Tijd 09:30u tot 11:00u 

Locatie Schriftelijke ronde 

Auteur Joyce Eering | Logius  

Aanwezigen Sander Boer | Logius  Logius Voorzitter 

 Joyce Eering | Logius  Logius Secretaris 

 Frans de Kok | Logius  Logius  

 Kolette Visser  Logius  

 Bram van Pelt | KPN  KPN  

 Marco Eikenaar | Belastingdienst  Belastingdienst  

 Mark Baas | Reconi Reconi  

 René Bonte | Reconi  Reconi  

 Hans Milikan | Signicat  Signicat  

 Jacques Urlus | NBA  NBA  

 Jan Geert Koops | Dictu  Dictu  
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Vergaderdatum 6-dec-2022  

 Douwe Jan Broersma | Digidentity  Digidentity  

 Bernard Stibbe | VZVZ  VZVZ  

 

Mededeling videoconferencing: Het is mogelijk om de vergadering online via Teams te voeren. 
Zie in de uitnodiging : vergadernummer en wachtwoord. 

 

1. Opening 

1.1. Vaststellen agenda 

Het OB van 6 december 2022 (schriftelijke ronde).  

 

2. Update vanuit het Intake Team 

Een overzicht van de status van dossiers en vooruitblik naar de back log (inclusief de link met de 

Roadmap en EPIC's). Woord aan René Bonte | Reconi  

Schriftelijke update: 

Het Intake Team is druk bezig met onze way-of-working, en het uniform weergeven van alle 
dossiers. 

Voor een mooie rapportage moeten jullie nog even wat meer geduld hebben. Naar verwachting is 
deze begin januari beschikbaar, in aanloop naar het LO van januari waarin naar de planning voor 

Q1 gekeken zal worden, en de roadmap voor de rest van het jaar. 

De belangrijkste dossiers waaraan het Intake Team werkt zijn: 

1. Stelsel Toegang onder de Wdo 
2. Register buitenlandse ondernemingen (TRR) 

3. Diensten die ketenmachtigingen niet ondersteunen 
4. Aanlevering Maandrapportages 
5. API voor machtigingenbeheer 
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3. RFC's ter advies 

3.1. RFC2362 - verwijderen IntermediateEntityID 

Samenvatting 

Waarom is deze RFC 

nodig? 

Gebruik van "urn:etoegang:<versie>:IntermediateEntityID:" voor 
identificerende kenmerken van een Intermediate is inconsistent, 
verwarrend en onnodig.  

Oplossingsrichting 

In het kielzog van RFC2348 Oplossen fouten bij 
Ketenmachtigingen zal IntermediateEntityID geheel uit de 
stelselspecificaties gehaald worden, echter ivm de backward 

compatibiliteit tbv oude LongTermSupport koppelvlakken 
blijft urn:etoegang:1.9:IntermediateID:KvK beschikbaar totdat 
betreffende koppelvlakken uitgefaseerd zijn. 

Aanpassing van 

Voornamelijk tekstuele aanpassing omdat RFC2348 Oplossen fouten 
bij Ketenmachtigingende specificaties al aanpast maar nog niet is 
geïmplementeerd. 

Impact op rollen 
HM, MR minimale impact bovenopRFC2348 Oplossen fouten bij 
Ketenmachtigingen 

Impact op aanpalende 

systemen 

Aggregator - minimale impact bovenopRFC2348 Oplossen fouten bij 
Ketenmachtigingen 

Gerelateerd aan 

RFC2348 Oplossen fouten bij Ketenmachtigingen 

mantis issue 11267 
behandeld. https://issues.eherkenning.nl/view.php?id=11267 

Eigenaar Frans de Kok | Logius   

Implementatietermijn In het kielzog van RFC2348 Oplossen fouten bij Ketenmachtigingen 

Testcases van 

toepassing? 

Ja, maar dat is vooral onderdeel vanRFC2348 Oplossen fouten bij 
Ketenmachtigingen 

Motivatie verkorte 

RFC procedure 

 Impact is beperkt (ivm backward compatibiliteit) en deze RFC kan 
het beste samen met de reeds goedgekeurdeRFC2348 Oplossen 
fouten bij Ketenmachtigingen geïmplementeerd worden. 

• Schriftelijk advies december 2022 akkoord OB. 
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3.2. RFC2369 Toelichting betrouwbaarheid reset of 

heruitgave van authenticatiefactoren 

Samenvatting 

Waarom is deze RFC 

nodig? 

De Toezichthouder heeft bij inspecties geconstateerd dat 
Deelnemers verschillend omgaan met de betrouwbaarheid bij het 
uitvoeren van een reset van een authenticatie-factor van een middel. 

De eisen zijn op dat punt niet voldoende duidelijk. Doel van deze 
RFC is duidelijkheid geven in de eisen aan het resetten van een 
factor, bij zowel een 1 factor als een 2 factor middel.  

Oplossingsrichting 

Verduidelijken van de eisen voor het gebruik van twee factor-
authenticatie bij reset van een wachtwoord. Uitbreiden van de 
toelichting op de eisen met een verduidelijking dat de betreffende 
eisen ook van toepassing zijn bij het herstellen van een 

authenticatiefactor zoals een reset van een wachtwoord of PIN 

Aanpassing van Normenkader Betrouwbaarheidsniveaus 

Impact op rollen MU, AD 

Impact op aanpalende 

systemen 
Geen 

Gerelateerd aan Nvt 

Eigenaar Kolette Visser  

Implementatietermijn Direct (administratief) 

Testcases van 

toepassing? 
Niet van toepassing 

Motivatie verkorte 

RFC procedure 

 Het betreft een correctie en daarmee alleen een tekstuele 
aanpassing/-vulling. 

• Schriftelijk advies december 2022 akkoord OB. 

 

3.3. RFC2374 Naamswijziging Agentschap telecom in 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI) 

Samenvatting 
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Waarom is deze RFC 

nodig? 
Anders klopt de naam niet meer . 

Oplossingsrichting 

Wijzig Agentschap Telecom  (AT) binnen de stelselafspraken in 

de nieuwe naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort 
RDI) 

Aanpassing van Gehele afsprakenstelsel 

Impact op rollen niet van toepassing 

Impact op aanpalende 

systemen 
niet van toepassing 

Gerelateerd aan RFC2372 Wijzigen rol Commissie van Deskundigen  

Eigenaar Sander Boer | Logius  

Implementatietermijn 
per 1 januari 2023 

 

Testcases van toepassing? nee 

Motivatie verkorte RFC 

procedure 
 het is alleen een tekstwijziging zonder impact 

• Schriftelijk advies december 2022 akkoord OB. Note: Het verzoek van het TB is om niet 
de AT als naam op te nemen in het AS maar gelijk Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 
(RDI) i.v.m. naamswijziging van AT in RDI per 1 januari 2023. 

 

4. Operationele Uitdagingen/WVTTK 

In de brainstorm van december 2020 bleek de wens om operationele aspecten en uitdagingen te 
bespreken, naast de technische RFC's. Dit agenda onderdeel biedt daar ruimte voor. Rondje 
langs de velden. Het woord aan degenen die iets willen delen.  

• Zie mail van Marco Eikenaar verstuurd op d.d. 15 december 2022 m.b.t. de identity 
bridge van Ping federate en de ontvangen feedback uit het OB.  Belastingdienst maakt 

gebruik maken van de identity bridge van Ping federate voor het aansluiten van 
authenticatiediensten. Deze Bridge is al voor een aantal portalen operationeel.  

 

5. Afsluiting 
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 De volgende vergadering is op  7-feb-2023  van 9.30 tot 11.00 en zal digitaal (Teams) 

plaatsvinden. 

 

 


