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C lassificatie

Openbaar

Besluiten van vóór 1 januari 2019 kunnen op verzoek ter beschikking gesteld worden.
Nr
1.

Besluit
Het TB stemt in met de conclusies en adviezen over het rapport
naamgeving betrouwbaarheidsniveaus.

Datum
24 maart 2022

2.

Het TB déchargeert de werkgroep en dankt de voorzitter hiervan.

24 maart 2022

3.

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.

24 maart 2022

4.

Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel voor de inhoud van
release 1.13 24 maart 2022.

24 maart 2022

5.

Het Tactisch Beraad stemt in met het advies voor de inhoud van
release 1.13 24 februari 2022.

24 februari 2022

6.

Het TB stemt in met het jaarplan communicatie eHerkenning met
inbegrip van de gevraagde aanpassingen.

24 februari 2022

7.

Het TB stemt in met de inhoud van release 1.13 27 januari 2022.

27 januari 2022

8.

Het TB stemt in met het advies over de VIS -check en geeft
opdracht aan de Beheerorganisatie om een change voor te
bereiden.

27 januari 2022

9.

Het Tactisch Beraad geeft akkoord op de inhoud van release 1.13
23 december 2021.

23 december 2021

10.

Het Tactisch Beraad stelt de inhoud van release 1.13Z va st met
uitzondering van RFC 2332

4 november 2021

11.

Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel voor het nieuwe
leveranciersoverzicht.

4 november 2021

12.

Het Tactisch Beraad verzoekt een evaluatiemoment in te passen
tussen stap 1 en 2, en stemt verder in met het procesvoorstel om
te komen tot een nieuw jaarplan 2022.

4 november 2021

13.

Het TB stemt in met de voorgelegde besluiten n.a.v. de adviezen
van de C vD.

23 september 2021

14.

Het TB stemt in met de inhoud en de initiële planning van de
release ketenmachtigen.

23 september 2021

15.

Het TB dechargeert het project Uitfasering EH1.

23 september 2021

16.

Release 1.13y is akkoord bevonden.

23 september 2021

17.

Het TB stelt RFC 2327 vast en stemt in met de inhoud van release
1.13x

15 juli 2021

18.

Het Tactisch Beraad neemt de opmerking t.a.v. het
evaluatiemoment bij advies nummer 14 mee en stemt definitief in
met de voorgelegde adviezen t.a.v. de aanbevelingen.

15 juli 2021

19.

Het TB stemt schriftelijk in met het prioriteringsvoorstel voor de
backlog van het intaketeam, met dien verstande dat w.b.t. inzet
EH3 voor KvK er geen oplossingen op voorhand uitgesloten
worden.

16 juni 2021

20.

Het TB stemt in met de vaststelling van RFC 2322 en toevoeging
hiervan aan release 1.13V.

27 mei 2021

21.

Het TB stemt in met de verlenging van de benoeming van Bram
van Pelt, Jan Geert Koops en Arjen Monster voor de duur van
maximaal 3 jaar.

27 mei 2021

22.

Het TB stemt in met alle adviezen n.a.v. de SRA 2020

22 april 2021

23.

Het TB stemt in met de herformulering van het besluit over de
opdracht aan de expertgroep Normenkader voor aanpassing van
het normenkader

22 april 2021

24.

Het Tactisch Beraad stemt in met het positieve advies om RFC 2317
toe te voegen aan release 1.13V.

25 maart 2021

25.

Het Tactisch Beraad stemt in met het Jaarplan communicatie 2021
voor eHerkenning.

25 maart 2021

26.

Het Tactisch Beraad stemt in met:

25 maart 2021

- Het voornemen om de laatste communicatie rond Idensys in Q2
2021 stop te zetten;
-Het advies aan BZK om de merknaam- en beeldmerkregistratie
van Idensys tot de huidige einddata, te behouden.
27.

Het jaarplan 2021 wordt definitief schriftelijk vastgesteld.

2 maart 2021

28.

Het TB stelt de inhoud van release 1.13V vast.

18 februari 2021

29.

Het TB stemt ermee in dat er per 1 januari 2021 geen eH1
diensten meer live gezet worden, tenzij het gaat om een zeer
tijdelijke dienst of regeling gaat.

17 december 2020

30.

Het Tactisch Beraad stemt in met het positieve advies over de
inhoud van administratieve release 1.13U

17 december 2020

31.

Het Tactisch Beraad stemt er mee in om per heden een werkgroep
in te stellen die als doel heeft om concrete maatregelen voor te
stellen n.a.v. de aanbevelingen beschikbaarheid.

17 december 2020

32.

Het TB stemt in met het voorstel om een projectleider van de
Beheerorganisatie de opdracht te geven advies uit te brengen over
de strategische vraagstukken eIDAS -uitgaand

19 november 2020

33.

Het TB stemt ermee in dat enkele dienstverleners uitstel gegeven
wordt om over te stappen naar een nieuwer koppelvlakrelease,
tenminste 1.9, als aan de voorwaarden hiervoor voldaan wordt.

19 november 2020

34.

Het Tactisch Beraad stemt op voorwaarde van verduidelijking rol
PO/PM in met het voorstel van de leveranciers om een intaketeam
in te stellen, en bekrachtigt het voorstel voor de invulling van de
benodigde rollen rond het change- en releaseproces.

19 november 2020

35.

Het TB stemt in met het procesvoorstel voor totstandkoming van
het jaarplan 2021 eHerkenning.

19 november 2020

36.

Het TB stemt in met het advies van het OB over de inhoud van
administratieve release 1.13T.

29 oktober 2020

37.

Het TB stemt in met het advies van de werkgroep om 1 juli 2021 te
kiezen als harde datum voor het stoppen van het gebruik van het
betrouwbaarheidsniveau EH1, middelen én diensten.

29 oktober 2020

38.

Het TB bekrachtigd 1 februari 2021 als definitieve datum voor
oplevering van de benodigde eH-functionaliteit voor eIDAS uit, op
pre-productie.

29 oktober 2020

39.

Het TB stemt in met het voorstel voor de roadmap, dat de
komende period prioriteit wordt gegeven aan de wensen en issues
rond (keten)machtigen. Als uit interne raadplegen andere
prioriteiten naar voren komen, vindt in het TB een nader gesprek
plaats over eventuele bijstelling.

29 oktober 2020

40.

Schriftelijk wordt ingestemd met RFC2310 Update PKIO root
certificaten, en deze toe te voegen aan release 1.13S.

25 september 2020

41.

Het Tactisch Beraad onderschrijft de kaders voor communicatie
over het uitfaseren van eH1.

17 september 2020

42.

Het TB geeft schriftelijk akkoord op het advies voor het vaststellen
van release 1.13S

1 september 2020

43.

Het TB stemt in met de voorgestelde RFC ’s en om deze toe te
voegen aan release 1.13R.

21 juli 2020

44.

Het Tactisch Beraad neemt het advies om het Strategisch Beraad
te verzoeken een brief aan de Eigenaar te sturen over, met die
aanpassing dat de twee scenario’s uit de brief gelaten kunnen
worden.

21 juli 2020

45.

Het TB stemt in met de inhoud van administratieve release 1.13Q
en stelt koppelvlak RFC 2284, vast.

28 mei 2020

46.

Het TB stemt in met het voorstel om scenario B toe te passen voor
migratie van betrouwbaarheidsniveaus met de komst van de Wdo.

28 mei 2020

47.

Het TB stemt in met het advies voor herijking van de planning in
het Jaarplan 2020.

28 mei 2020

48.

Adviezen over maatregelen voor risico’s 2 t/m 8 worden
overgenomen.

20 april 2020

49.

Het TB stemt schriftelijk in met de inhoud van release 1.13P en de
koppelvlak RFC 2282

2 april 2020

50.

Het TB stelt de inhoud van release 1.13o vast en neemt de
terugkoppeling over de voortang ter kennisgeving aan.

5 maart 2020

51.

Het Tactisch Beraad stemt in met het Jaarplan communicatie 2020.

5 maart 2020

52.

Het Tactisch Beraad stemt met inbegrip van bovenstaande
aanpassingen in met het Jaarplan 2020.

27 januari 2020

53.

Er wordt ingestemd met deze 3 RFC ’s en toevoeging daarvan aan
release 1.13N.

27 januari 2020

54.

Het TB stemt in met de voorgestelde administratieve RFC ’s en
toevoeging hiervan aan administratieve release 1.13m. Verder
stemt TB in met de voorgelegde koppelvlak RFC ’s, die door
Leveranciersoverleg i.s.m. TB t.z.t. worden ingepland voor een
koppelvlakrelease.

17 december 2019

55.

Het TB stemt in met RFC 2273 BSN-fix voor ketenmachtigingen
eenmanszaken, onder voorwaarde dat het duidelijk is of deze
impact heeft op het HM-koppelvlak.

26 november 2019

56.

Het TB geeft inhoudelijk akkoord op de RFC ’s 2254 en 2250.
Willemijn Steens verwerkt nog 1 kleine aanpassing.

22 oktober 2019

57.

Het TB geeft inhoudelijk akkoord op de RFC ’s 2237, 2249 en 2252.
De implementatiedatum moet gekozen worden a.h.v. een op te
stellen procesvoorstel.

24 september 2019

58.

Met inbegrip van gevraagde aanpassingen stelt het TB de notitie
Uitfaseringsplan eH1 vast.

24 september 2019

59.

Het TB stemt schriftelijk in met RFC 2258 BSN als ID -nr
éénmanszaken.

4 september 2019

60.

Het TB stemt in met de inhoud van release 1.13K, met
uitzondering van RFC 2237.

23 juli 2019

61.

Het Tactisch Beraad stemt in met het voorstel Aanpak eveluatie - en
verbetertraject implementaties.

23 juli 2019

62.

Het TB stemt in met het inzetten van een evaluatie - en
verbetertraject aangaande implementaties.

25 juni 2019

63.

Het TB stemt in met de opdracht aan de expertgroep normenkader
om de wijze van uitgifte van het middel en de machtiging aan de
Belastingdienst te toetsen zodat dit ook voor andere publieke
organisaties ingezet kan worden.

25 juni 2019

64.

Het TB stemt in met het procesvoorstel om samen met het
Programma Machtigen de scenario's uit te werken voor
doorontwikkeling horizontaal (keten) machtigen.

25 juni 2019

65.

Het TB bekrachtigt het besluit van het Leveranciersoverleg om de
benodigde attributen t.b.v. eIDAS-uitgaand voor nu vanuit de BRP
te laten leveren.

25 juni 2019

66.

Het TB stemt in met RFC 2248, oplossingen voor ondertekenen
vertegenwoordigers bij gezamenlijke en beperkte bevoegdheid, en
toevoeging hiervan aan release 1.13i.

29 mei 2019

67.

Het TB stemt in met aanbieding van het stuk rond
(on)beschikbaarheid aan het SB. De gemaakte opmerkingen over
problematiek voor dienstverleners en ondernemers, kosten,
ketenvoorzieningen en het bredere perspectief w.b.t. de
oplossingen, moeten hierin meegenomen worden.

21 mei 2019

68.

Het TB stemt in met RFC 2246, correctie ActingSubject vs
ActingEntity, en toevoeging aan release 1.13i.

21 mei 2019

69.

het TB stemt in met de samenstelling van release 1.13i, met
inbegrip van de aanpassingen t.a.v. RFC 2246 en RFC 2229.

30 april 2019

70.

Het jaarplan implementatie- en communicatie 2019 wordt
vastgesteld.

26 april 2019

71.

Het TB stemt in met de afspraken die leveranciers gemaakt hebben
over opstellen en beheer van testcases i.r.t. het nieuwe RFC proces.

26 maart 2019

72.

Het TB stemt in met de samenstelling van release 1.13H

26 maart 2019

73.

Het TB geeft décharge aan de werkgroep Gezamenlijk
Overstappen.

26 maart 2019

74.

In de implementatieplanningen voor volgende koppelvlakreleases
wordt tijd ingepland voor ketentesten met één belanghebbende
dienstverlener.

26 maart 2019

75.

Het TB stelt het Jaarplan Tactisch Beraad 2019 vast.

26 februari 2019

76.

Het TB stemt in met het voorstel om Dienstbemiddeling niet in
release 1.13 te realiseren en opdracht te geven om DB uit het
Afsprakenstelsel te schrijven. Indien functionaliteit in de toekomst
nodig blijkt voor bijvoorbeeld vervanging B2machtigingsvoorziening, wordt deze herschreven en opnieuw
geïmplementeerd.

26 februari 2019

77.

Het Tactisch Beraad stemt in met de samenstelling van de
administratieve release 1.13 e

29 januari 2019

78.

Het TB stemt in met verplichtstelling van de huidige optionele
functionaliteit ketenmachtigingen, en verzoekt het OB om een RFC
hiervoor voor te bereiden en refinementsessies in te plannen om
eenduidigheid en volledigheid van specs te toetsen. Dienstverlen ers
kunnen op verzoek hier aan deelnemen.

29 januari 2019

