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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. De volgende mededelingen worden
gedaan:
Jeroen van Wingerde zal voortaan als toehoorder deelnemer namens de Beheerorganisatie
Logius;
Rogier van Dokkum heeft gemeld wat later aan te zullen sluiten.
2.

Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst
2.1. Verslag en besluitenlijst
Het Tactisch Beraad (TB) stelt het verslag en de besluitenlijst van 24 februari 2022 vast.
2.2. Actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt als volgt besproken:
Nr. 8: Deze verschuift naar 14 april.
Nr. 7: Blijft open. Er is een sessie voor andere dienstverleners die eventueel aan willen
sluiten gepland. De vraag is of dat voldoende is. Wordt verder bij agendapunt 4 behandeld.
Nr. 5: Blijft open. Een overleg met de Belastingdienst op 30 maart gaat over voortzetting
van de compensatieregeling. Dit actiepunt is t.b.v. een benen-op-tafel-sessie over
restgroepen. Laura Ouwehand vraagt om spoedige helderheid over de compensatieregeling
in april om de inzet van capaciteit te borgen. Voor voortzetting is een opdracht nodig.
Actie (Rogier van Dokkum): Helderheid voortzetting compensatieregeling.
Nr. 4: Actiepunt herformuleren. BSNk hoeft bij nader inzien geen wijzig ing door te voeren.
Er wordt naar aanleiding hiervan een RFC voor het Afsprakenstelsel eTD voorbereid vanuit
de Expertgroep Normenkader rond de nalatenschapsmachtiging.
Nr. 3: Afgerond. Verder bij agendapunt 6 bespreken.
Nr. 2: Dit is bij het intaketeam ingebracht voor impactanalyse. Verschuift naar mei.
Nr. 1: Afgerond.

3. Uit eigen kring
O.a. het volgende wordt besproken:
Hendricus Wind geeft aan dat leveranciers w.b.t. Btw-aangifte via MBDZ in april nog een
aardige stroom aanvragen voor eHerkenning verwachten. W.b.t. de release voor PROBAS
en ketenmachtigingen is er enige vertraging van ca. 2 weken door o.a. corona -uitval. Eerst
moeten alle testen succesvol afgerond zijn.
Frank Jonker meldt verder dat de leveranciers een voorstel voor nieuwe doorontwikkeling
ketenmachtigingen opstellen. Hopelijk is dit komend TB gereed. Daarnaast worden
gesprekken gevoerd over het mogelijke gebruik van het LEI voor buitenlandse
ondernemers. Dit lijkt zeer bruikbaar te zijn voor restgroepen. Geert Hartsink en de KVK
zijn hierin betrokken. Volgende week is er een workshop over de Domeinarchitectuur
Toegang. De eTD governance is weinig betrokken tot nu toe terwijl dit consequenties kan
hebben voor leveranciers, dienstverleners en gebruikers. Levera nciers willen de impact zo
beperkt mogelijk houden. Laura Ouwehand vraagt of er een manier is om dienstverleners
hier op aan te haken. De voorzitter stelt dat het om het aanhaken van het gehele stelsel
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gaat. Gevraagd wordt om een schets van de essentie en mogelijke impact van d e
Domeinarchitectuur. Actie (Secretaris): Schets essentie en mogelijke gevolgen
Domeinarchitectuur Toegang.
Frank Jonker meldt verder dat leveranciers extra vaart gaan zetten achter een
organisatie/stichting voor de leveranciers. Daarnaast wordt gedacht aa n een memorandum
voor de C ommissie DZ over private inlogmiddelen zoals eHerkenning. Voor de KVK wordt
doorgegaan met het onboarden met DigiD en machtigingsvrij inloggen. Gevraagd wordt dat
de KVK exclusief eHerkenning gaat gebruiken onder de WDO. Belangrij k onderwerp van
gesprek is de exit en overdracht van beheertaken. Het tempo hierop is laag. Met Jeroen
van Wingerde is gesproken over de randvoorwaarden voor deugdelijke overdracht. De
leveranciers gaan verder komende periode een pilot houden met de RVO en iSHARE.
Tenslotte wordt binnenkort gesproken met TIP, Trusted Information Partners, een
samenwerking tussen BZK en Belastingdienst. Logius is ook betrokken hierbij.
Luc Boss meldt dat meer portalen van de Belastingdienst op eHerkenning gaan aansluiten,
o.a. Toeslagen. Verdere ontwikkelingen worden bij agendapunt 9 besproken.
Laura Ouwehand merkt op dat het voor de RVO een uitdaging is om een voldoende
inhoudelijk afgestemd antwoord te geven op vragen over de rechterlijke uitspraak. In het
licht van de Toeslagenaffaire is het ook wel nodig om goed aandacht te hebben voor
mensen die zich niet goed behandeld vinden door de overheid. Rond machtigen loopt een
juridisch afstemming. Dit heeft geen formele status. Actie (Laura Ouwehand): Delen
juridische notitie rond machtigen.
Er wordt verder breed overleg gevoerd over de verdere implementatie van
ketenmachtigingen bij de RVO. System2Systemen zal ook aangekaart worden in deze
overleggen. Luc Boss biedt aan om kennis en ervaring van de Belastingdienst met
System2Systemen te benutten.
Marco Smit meldt dat uit discussies in de programboard eID naar voren komt dat er
onvoldoende lijkt te zijn nagedacht over de impact van de WDO op de functionaliteiten van
o.a. de Herkenningsmakelaar. Er is een zorg dat dit onvoldoe nde bekend is bij eTD. Verder
bespreken bij agendapunt 4.
Marcel Benninga heeft 2 punten over het verder aansluiten van de KVK. Ten eerste loopt de
aansluiting van substantiëlere diensten op eHerkenning minder voorspoedig als gehoopt.
Registreren van wijzigingen met eHerkenning komt op de roadmap. Met BZK wordt
gesproken over de verplichtingen die de Wdo aan de KVK oplegt. Ten tweede wordt
nagekeken wat het stoppen van 1-factor-authenticatie qua impact betekent. Voor nu lijkt
dit beperkt. Verder loopt er nog een privacydiscussie rond het afschermen van het
bezoekadres in het Handelsregister. Dit kan impact op eHerkenning hebben. In
gezamenlijkheid moet gekeken worden naar minimale impact.
Ad van Leest heeft 1 punt rond aansluitingen op eIDAS. Dit loopt minder goed dan
verwacht. Enkele grote fondsen zijn nog niet aa ngesloten. Er is toegezegd dit binnen een
half jaar op te gaan lossen.
Jeroen van Wingerde meldt dat er informatie/berichten rondzingen over wisselingen in het
beheerteam bij Logius. Deze zijn begrijpelijk. Bij communicatie zijn er wisselingen waar
snel opvolging voor komt of al net gestart is. Ook de projectleider vertrekt binnenkort. Hij
is geïnteresseerd als TB-leden eventuele kandidaten hebben.

4. Terugkoppeling formeel overleg BZK-leveranciers.
Rogier van Dokkum geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
Actiepunt 7 is zo opgevat dat in april een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd rond
de mogelijkheden om ook PROBAS aan te sluiten. UWV en pensioensector nemen deel aan
de bijeenkomst. Laura Ouwehand geeft aan dat de RVO ook graag aansluit. Mocht er meer
interesse zijn, kunnen er vervolgsessies komen.
Het aanwijzen van PROBAS als gezaghebbende bron is bijna afgerond. Ook de technische
realisatie zit in de afrondende fase.
In het formele BZK-leveranciersoverleg is de domeinarchitectuur besproken. In het licht
van de WDO en samenvoegen burger- en bedrijvendomein zijn er veranderingen nodig.
O.a. een DTS-functie wordt voorzien. De eHerkenningsleveranciers geven aan zorgen te
hebben over wat dit betekent.
Er wordt verder gesproken over vergoeding voor inlogmiddelen in het burgerdomein.
Daarnaast is een nieuwe stelselregisseur gestart. Verwacht wordt dat hij komende periode
kennismakingsgesprekken gaat voeren.
Laura Ouwehand merkt op dat de beelden van een nieuwe stelselinrichting ook tot de
nodige zorgen bij RVO leidt, o.a. over complete functionaliteit voor het bedrijvendomein.
De voorzitter geeft aan dat volgende vergadering a.h.v. de notitie stilgestaan kan worden
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bij de ontwikkelingen. Rogier van Dokkum verneemt graag van uitvoerders zoals RVO en
VNG hoe zij hier tegenaan kijken.
5. Voortgang Operationeel Beraad maart 2022
Sander Boer geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
De werkgroep Beschikbaarheid heeft een tweetal RFC ’s opgeleverd. Een RFC over
beschikbaarheidsinformatie en een andere rond foutmeldingsteksten. Deze bevat afspraken
over generieke teksten voor handelingsperspectieven bij inlogproblemen. Voor de toekomst
zou verdere specifiekere uitwerking nuttig kunnen zijn.
Laura Ouwehand geeft aan deze changes voor de RVO belangrijk te vinden.
In het Leveranciersoverleg (LO) zal de implementatiedatum van beide change s bepaald
moeten worden. Actie (Frank Jonker/Hendricus Wind): Implementatiedatum changes
beschikbaarheidsinfo en foutmeldingsteksten overeenkomen in het LO.
Besluit: Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel voor de inhoud van release 1.13 24 maart
2022.
6. Verplichten 2-factor authenticatie
Linda van der Sluijs sluit aan voor een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
Afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd met o.a. de VNG en leveranciers over een
harde einddatum. O.b.v. beperkte impact qua aantallen het beeld dat er voor voldoende
ontlasting van gebruikers en dienstverleners gezorgd kan worden, is een einddatum vanaf
1 juli of iets later realistisch. Beeld van ontlasting gebruikers en dienstverleners is nu no g
niet 100% zeker. De stakeholders willen zich tot die tijd niet definitief committeren aan een
einddatum. Binnen 2/3 maanden is hier wel duidelijkheid over nodig. Het verzoek is dus
om akkoord te geven op het onderzoek of anders het S trategisch Beraad te vragen om
sturing.
Frank Jonker geeft aan te verwachten dat verplichten 2-factor-authenticatie zonder veel
last voor gebruikers en dienstverleners kan.
Ad Van Leest vraagt wel om rekening te houden met restgroepen , vooral buitenlandse
ondernemers. Luc Boss geeft hierbij aan het een niet te veel te vermengen met het ander.
Daar waar eHerkenning nu gebruikt wordt kun je naar 2-factor als standaard gaan. In het
proces van overgang naar MBDZ komt de Belastingdienst verschillende issues tegen rond
het herkennen van vertegenwoordigingen en het gebruik van een 2 e factor. Als die opgelost
zijn, dan kan er gelijk naar minimaal EH2+. Ad van Leest geeft aan dat als het niet
opgelost wordt de pensioensector genoodzaakt is een eigen oplossing in te blijven zetten .
De voorzitter stelt dat het doel moet worden vastgehouden om bij eHerkenning straks geen
1-factor-authenticatie meer te hebben.
Gevraagd wordt wie het onderzoek nu voortvarend gaat oppakken. Actie (Jeroen van
Wingerde): Beleggen van de uitvoering van het onderzoek.
Frank Jonker geeft aan dat het intaketeam zou kunnen kijken naar de (technische) impact
van het toevoegen van een 2 e factor aan EH2. Actie (Frank Jonker): Advies intaketeam
scenario toevoeging 2 e factor aan EH2.
Besluit: Ingestemd wordt met het voorstel om te onderzoeken hoe de impact van het
verplichtstellen van 2FA voor gebruikers en dienstverleners zo veel mogelijk kan worden beperkt
om een einddatum overeen te kunnen komen.
De voorzitter en TB-leden danken Linda van der Sluijs voor haar inzet voor en successen bij eTD en
wensen haar succes in haar nieuwe functie. Linda van der Sluijs verlaat de vergadering.
7. Décharge werkgroep Beschikbaarheid
De secretaris geeft een korte toelichting op de notitie en het verzoek. O.a. het volgende wordt
besproken:
Sander Balk geeft aan vervolgwensen te hebben rond beschikbaarheid. De voorzitter stelt
dat deze eventueel in een nieuwe werkgroep belegd kan worden.
Ook Laura Ouwehand merkt op dat er nog wel wat losse eindjes zijn. Hendricus Wind stelt
dat deze vooral in het intaketeam belegd kunnen worden. Een aantal andere punten zijn al
belegd bij de Beheerorganisatie en BZK.
De voorzitter concludeert dat de bij BZK en Logius belegde aanbevelingen op de actielijst
opgenomen kunnen worden om de voortgang te bewaken.
Besluit: Het TB déchargeert de werkgroep en dankt de voorzitter hiervan.
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8. Onderzoek naamgeving betrouwbaarheidsniveaus
Het volgende wordt besproken:
Rogier van Dokkum kan zich in grote lijnen vinden in de adviezen. Een keuzehulp die snel
en effectief helpt in een hapklaar advies aan een ondernemer steunt hij. Maar al eerder
rond de uitfasering EH1 is afgesproken dat ook de leveranciers individueel goed hulp
bieden met het maken van een keuze voor een inlogmiddel. In uitfaseren EH1 het
algemene advies om EH3 te kiezen omdat het meest toekomstvast is.
Marco Smit stelt dat het rapport helder naar voren brengt dat er ook wel wat aan de
duidelijkheid schort. Er is weinig kennis over de betrouwbaarheidsniveaus . Als je over de
stelsels heen hetzelfde aanhoudt qua naamgeving en communicatie erover zal dat naar zijn
verwachting zeker effect hebben. Hij vindt het daarom een wat enge conclusie om de
naamgeving niet te gaan wijzigen.
Rogier van Dokkum is het er deels mee eens dat een simpele generieke uitleg van
betrouwbaarheidsniveaus wel wenselijk is.
Laura Ouwehand merkt op dat de aanvrager aan de andere kant vaak nauwelijks
geïnteresseerd is in een uitleg. Rogier van Dokkum geeft aan dat er daarentegen ook vaak
uitleg gegeven moet worden bij vragen over de kostprijs van hogere inlogmiddelen.
De voorzitter rond het punt af en stelt dat het rapport in dankbaarheid kan worden
aangenomen. Aan de leveranciers en dienstverleners wordt gevraagd om aandacht te
hebben voor communicatie over de juiste keuze voor een inlogmiddel van het juiste niveau.
Besluit: Het TB stemt in met de conclusies en adviezen over het rapport naamgeving
betrouwbaarheidsniveaus.
Actie (Secretaris): Advies communicatie over uitbreiding, inzet va n een keuzehulp.
9. Vervolg uitspraak Belastingrechter (Vertrouwelijk)
Luc Boss geeft een toelichting op de nadere analyse van de uitspraak van de bel astingrechter. De
lijn is nu dat de inzet van eHerkenning wel degelijk voldoende verzekerd is in de huidige
regelgeving en straks in de Wdo. Er zal nog een naschrift hierover gepubliceerd worden. Er wordt
geen effect verwacht voor dienstverleners die een gratis alternatief; hetzij papier, balieproces of
eigen inlogmiddel hebben. Rogier van Dokkum geeft aan dat juristen van BZK en de BD het eens
zijn. Voor de Belastingdienst zijn er nu geen redenen om iets aan te passen. De
compensatieregeling wordt naar verwachting voortgezet.
10. Afscherming bezoekadres KVK
Het TB neemt met instemming kennis van het memo over afscherming van het bezoekadres.
11. Rondvraag en afsluiting
Laura Ouwehand geeft aan dat gegevens bij de KVK soms lang in onderzoek kunnen staan.
Dit heeft impact op de RVO. Er lijkt weinig prioriteit te worden gegeven aan het zo kort
mogelijk in onderzoek houden van gegeve ns. Marcel Benninga stelt dat dit soms complex
kan zijn. Actie (Marcel Benninga): Doorlooptijd KVK-gegevens nagaan.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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