Overleg

Strategisch Beraad 23

Datum & auteur

3 februari 2022/ John Borst (secretaris)

Onderwerp

Besluitenlijst Strategisch Beraad

C lassificatie

Openbaar

Besluiten van vóór 1 januari 2017 zijn bij de Beheerorganisatie opvraagbaar.
Nr
1.

Besluit
Het SB stemt in met verlengingen van bestaande TB -leden en
benoeming van Marcel Benninga als nieuw lid van het TB.

Datum
3 juni 2021

2.

Akkoord op het Jaarplan 2021 van het Tactisch Beraad

11 maart 2021

3.

Het Strategisch Beraad stelt het Jaarplan Tactisch Beraad 2020
definitief vast.
Het Strategisch Beraad stemt in met de notitie over de KGC .

17 februari 2020

Het Strategisch Beraad stemt ermee in om BZK op te roepen
voortvarend en in samenwerking met het ministerie van EZK en de
KvK te zorgen voor een structurele oplossingen(en) voor
restgroepen die nu nog geen eHerkenning kunnen krijgen.
Het SB stemt in met het voorstel voor een onderzoek naar
(on)beschikbaarheid van eHerkenning.
Het Strategisch Meerjarenplan 2019-2020 wordt aangenomen met
inbegrip van bovengenoemde aanpassingen.
Namens het SB wordt een brief gestuurd aan zowel de
Staatssecretaris als het Tweede Kamerlid Middendorp over het
stopzetten van de Idensys-pilots. Het doel hiervan is om een
signaal af te geven naar zowel de Stas als de Tweede Kamer.
Het SB bekrachtigt het besluit om het notificatieproces van eTD in
gang te zetten.
Het SB stemt in met het procesvoorstel meerjarenplan 2019 –
2020.
Het SB spreekt voorkeur uit voor het scenario dat ETD -makelaars
worden ingezet als routeringsvoorziening op basis van voornoemde
argumenten. Afgesproken wordt BZK te vragen om een gesprek
hierover.
Akkoord met voorgestelde gezamenlijke inbreng in het
consultatieproces over het Besluit digitale overheid.
Akkoord met het jaarplan, met de opmerkingen dat het wenselijk is
in de planning het belang van een tijdige implementatie van
release 2.0 te benadrukken.
Er wordt decharge verleend aan de Expertgroep Businessmodel
Akkoord op het jaarplan 2017 van het Tactisch Beraad.
Er wordt een gezamenlijke reactie gegeven namens de governance
eHerkenning/Idensys op de wet GDI en Uniforme Set van Eisen.
Het Strategisch Beraad spreekt uit dat het belangrijk is dat de
Uniforme Set van Eisen rule based wordt.
Het Strategisch Beraad doet de principe-uitspraak dat het
Polymorfe Pseudoniem een strategisch waardevolle toevoeging voor
het ETD-stelsel is.

10 oktober 2019
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17 februari 2020

13 juni 2019
14 februari 2019
13 december 2018

27 september 2018
27 september 2018
26 april 2018
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7 december 2017

21 september 2017
1 maart 2017
1 maart 2017
1 maart 2017
1 maart 2017

