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Overleg Strategisch Beraad 23 

Datum & tijd  9 september 2021, 13:00 – 14:30 

Auteur John Borst (secretaris) 

Aanwezigen Elly Plooij-van Gorsel (Voorzitter) Jacques Snel (Vz. Tactisch 

Beraad), Gé Linssen (BZK), Shane Arjun Sharma (VNG), 
Marcel Wendt (Digidentity), John Borst (secr. Logius), Arman 

Alávi (Logius), Hans-Rob de Reus (BZK) 

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

(KPN) 

Classificatie Openbaar 

 

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

- Rodrique Engering (KvK), Jos Schaffers (VvV) en Mathijs Valk (KPN) hebben zich 

om hen moverende redenen afgemeld. Jos Schaffers heeft een schriftelijke reactie 

gestuurd die bij agendapunten 3 en 4 waar nodig toegelicht en verwerkt zal 

worden. 

- Hans-Rob de Reus (BZK) zal aansluiten voor een toelichting bij agendapunt 4. 

 

2 Verslag, besluiten en acties  

2.1 Verslag en besluitenlijst vorige bijeenkomst 

Het Strategisch Beraad (SB) stelt het verslag en de besluiten van 3 juni 2021 

vast. 

2.2 Actiepuntenlijst 

De actiepunten worden als volgt besproken: 

- Nr. 1: Dit is besproken. Op dit moment is dit niet opportuun. Zodra dat 

verandert, wordt dit aangegeven. 

- Nr. 2: Hier is een werkwijze over afgesproken tussen de secretaris en BZK. 

- Nr. 3: Bij 4.2 wordt een toelichting gegeven. 

- Nr. 4: De evaluatie is begin 2021 in het MarCom met deelnemers gedeeld. 

Actie (Gé Linssen): Volgend SB verdieping geven op de nieuwe eIDAS-

verordening. 

 

3 Terugkoppeling uit eigen kring 

O.a. het volgende wordt besproken: 

- Shane Arjun Sharma geeft aan dat wat betreft de gemeenten de uitfasering van 

EH1 prima verlopen is, ondanks enkele onzekerheden.  



 

2 

 

- Marcel Wendt meldt dat de leveranciers eIDAS-uit per begin september live gezet 

hebben. Eén leverancier levert wat later op dan gepland i.v.m. BSN-verwerking. 

De leveranciers verwachten (nog) geen grote groei van het gebruik van eIDAS-

uit. Verwacht wordt dat de plannen voor een EU-wallet ook impact gaan hebben 

w.b.t. eIDAS. De uitfasering van EH1 is w.b.t. de leveranciers ook goed verlopen. 

Daarnaast nemen de volumes nog steeds toe, mede onder invloed van de 

overstap van de verzekeringsbranche. De meeste verzekeraars implementeren 

EH3. Verder hebben de leveranciers op 8 juli een strategische heidag gehouden 

over de toekomst van het stelsel. O.a. is hier over de publieke initiatieven, de EU-

wallet, groei in de zakelijke dienstverlening en levering van attributen besproken. 

- Jos Schaffers brengt schriftelijk namens het Verbond van Verzekeraars (VvV) o.a. 

het volgende in: op de website van het SIVI is de migratie monitor te vinden die 

inzicht geeft in de overstap van de verzekeringsbranche op eHerkenning; VvV is 

met het ministerie van SZW in gesprek over gecombineerde dienstverlening om te 

voorkomen dat de leden na de Wdo gedwongen worden hun portalen te scheiden; 

VvV vraagt nog steeds aandacht voor transparante communicatie over het 

hergebruik van de identificatie door werkgevers. Marcel Wendt merkt hierbij op 

dat het goed lijkt om dit te herzien. Hij zal dit in de expertgroep normenkaders 

laten inbrengen. Tenslotte geeft Jos Schaffers aan dat verzekeraars nog steeds 

behoefte hebben aan dataportabiliteit. Marcel Wendt merkt hierbij op dat dit 

technisch wellicht wel mogelijk is, maar hij voorziet juridische obstakels rond 

vertrouwen op de registraties van andere leveranciers. Dit moet onderzocht 

worden. Actie (Secretaris): Haalbaarheid van dataportabiliteit onderzoeken. 

- Arman Alávi geeft aan dat hij met de Beheerorganisatie vooral bezig is om de 

nieuwe afdelingsinrichting vorm te geven. 

 

4 Ontwikkelingen BZK 

4.1 Vervolg publiek middel 

Hans-Rob de Reus sluit aan voor een toelichting i.s.m. met Gé Linssen. O.a. het 

volgende wordt besproken: 

- De Tweede Kamerbrief is verstuurd. Hierin wordt gemeld dat in ieder geval 

voor de Belastingdienst een publiek middel ingezet gaat worden. Hiervoor 

gaat DigiD hergebruikt worden met een bevoegdheidscontrole bij de Kamer 

van Koophandel. De bedoeling is dat dit halverwege volgend jaar uitgerold 

gaat worden als pilot. 

- Marcel Wendt vraagt namens de leveranciers om aandacht voor duidelijke 

communicatie naar vooral niet-zelfstandig bevoegden. Dit zal namelijk 

vragen oproepen bij klanten en zorgvuldige communicatie vragen. 

Afstemming met eHerkenning is noodzakelijk. 

- VvV maakt zich zorgen over de impact op de stabiliteit van eHerkenning 

voor hun leden. Jos Schaffers vraagt zich af in hoeverre de concurrentie 

van een dergelijk publiek middel voor bedrijven als bedreigend ervaren 

wordt door de private eHerkenningsleveranciers. Marcel Wendt geeft aan 
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dat de leveranciers niet veel impact op eHerkenning van dit publieke 

middel verwachten. Voor verzekeraars zal het overwegend geen optie zijn 

omdat zij ketenmachtigen nodig hebben.  

- Leveranciers maken zich wel enige zorgen over mogelijk bredere inzet in 

de toekomst ook in relatie tot een EU-wallet. Hans-Rob de Reus geeft aan 

dat in de Kamerbrief beschreven wordt dat er nu een weg ingeslagen wordt 

naar een publiek middel voor bedrijven, die in tranche 2 van de Wdo ook 

te gebruiken is bij andere dienstverleners. Shane Arjun Sharma stelt dat 

het dan toch de vraag is of er niet steeds meer een volwaardig publiek 

middel komt dat meer en meer ruimte in neemt. De voorzitter stelt dat een 

advies van hetzij het BIT of de ACM naar verwachting nodig zal zijn gezien 

de potentiële impact op eHerkenning. 

- Arman Alávi vraagt naar een communicatiestrategie. Uit de discussies 

komt naar voren dat het doel van het middel soms niet helemaal helder is. 

Hans-Rob de Reus geeft aan begin 2022 een communicatieplan te 

verwachten. Het project is nu nog in de opstartfase. Gé Linssen zal een 

volgend SB over de voortgang rapporteren en de verbinding met EU-wallet 

uiteenzetten.  

 

4.2 Vervolg governance-inrichting  

Gé Linssen geeft een mondelinge toelichting. In een intern advies over het VKA-

rapport zijn twee conclusies getrokken: 1) Het rapport levert nuttige bouwstenen 

op voor een nieuwe governance-inrichting, maar andere oplossingen zijn niet 

uitgesloten; 2) Een vervolg is noodzakelijk. Aan de ene kant wordt er voorbereid 

op de besturing van het stelsel na de 1e tranche van de Wdo. Hierbij richten we 

op 1 juli 2022. Logius, AT en beleid intensiveren op deze planning. Niet elk 

element zal per sé 1 juli gereed moeten zijn. Aan de andere kant heeft BZK een 

stelselregisseur aangesteld. Deze heeft tot taak om te borgen dat de belangen 

van de verschillende spelers gehoord worden. Maar uiteindelijk beslist het 

bevoegd gezag. De stelselregisseur, José Lazeroms zal gaan aansluiten en o.a. 

het BZK-leveranciersoverleg gaan trekken. Gevraagd zal worden om ook het 

gesprek met de voorzitter van het SB aan te gaan. 

 

5 Voortgang Tactisch Beraad 

Jacques Snel geeft een toelichting op de voortgangsrapportage van het Tactisch Beraad. 

O.a. het volgende wordt besproken: 

- De uitfasering van EH1 is relatief vlekkeloos verlopen. Er waren lastminute enige 

zorgen rond Justis, maar dit is met extra inspanningen opgelost. Er is lof 

uitgesproken voor de goede aanpak en resultaat van de projectleider; 

- In het TB is voorzichtig geadresseerd om de impact te gaan schetsen van 

uitfasering van betrouwbaarheidsniveau EH2; 

- Gemeld is dat de uitfasering van oude koppelvlakken niet helemaal is afgerond. 

Het net wordt opgehaald en in TB besproken qua strategie. 
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- Wat betreft deelname aan het TB is er na het vertrek van Arije van Schaik geen 

vertegenwoordiging meer van de Belastingdienst, terwijl dit een belangrijke speler 

is. Gevraagd wordt om dit te adresseren bij de dienstverleners in de 

Manifestgroep. Actie (secretaris/Rodrique Engering): In de MFG aandacht 

vragen voor afvaardiging van de Belastingdienst in het TB. 

 

6 Voortgang werkgroep samenwerking misbruik 

Dit agendapunt is vertrouwelijk behandeld. De secretaris licht het agendapunt toe en 

geeft een terugkoppeling over de voortgang van de werkgroep.  

- Gé Linssen vraagt of er nog een probleem is als ook EH2 uitgefaseerd zou zijn. 

Jacques Snel geeft aan dat dit een deel van de oplossing kan zijn.  

- Marcel Wendt geeft aan dat er ook winst behaald kan worden met actievere 

controle op de bevoegdheid. Een realtime bevoegdhedenservice van de KvK zou 

het stelsel veiliger maken. Leveranciers sluiten hier ook graag op aan als dit voor 

het publieke middel ingezet gaat worden. Daarnaast is er in 2016 al een 

whitepaper verschenen over de mogelijkheden tot gezamenlijke 

misbruikbestrijding binnen het stelsel in de UK. Actie (Marcel Wendt): 

whitepaper misbruikbestrijding delen. 

- Er lopen verder al diverse activiteiten die voor extra veiligheid kunnen zorgen 

zoals het advies van de CvD rond controle op gestolen/vermist en ontsluiting van 

het inzageregister via MijnOverheid. Volgend SB zal een update gegeven worden. 

7 Rondvraag en afsluiting 

- De leveranciers hebben zorgen over de voorgenomen ontsluiting van eIDAS-in 

door de TVS. De eHerkenningsleveranciers hebben hierin geïnvesteerd op verzoek 

van BZK zodat Nederland aan de eIDAS-verordening gaat voldoen. Gé Linssen zal 

dit punt in het formele overleg tussen BZK en leveranciers adresseren. 

- De voorzitter vraagt om een nieuwe langjarige visie op eHerkenning. Het lijkt 

noodzakelijk om deze opnieuw op te stellen. Marcel Wendt geeft aan dat de 

leveranciers hier het initiatief toe kunnen nemen. Actie (Marcel Wendt): 

Leveranciers vragen initiatief te nemen tot een nieuw strategisch meerjarenplan. 

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