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1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. De volgende mededelingen
worden gedaan:
Rogier van Dokkum heeft zich afgemeld wegens verlof en een schr iftelijke inbreng
gestuurd;
Sander Balk is zonder bericht afwezig;
Joke van der Geest is eenmalig aanwezig als toehoorder. Zij start per begin juni als
(project)secretaris bij de Logius, team eHerkenning, en zal achtervang van John Borst zijn;
Ghatiedja Khadje, communicatie-adviseur Logius, sluit aan bij agendapunt 6.
2.

Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst
2.1. Verslag en besluitenlijst
Gevraagd wordt om:
Op pagina 3, voorlaatste bullit, een s toe te voegen bij het voorstel;
Op pagina 2 aan te passen dat Frank Jonker niet namens de dienstverleners advies en
ondersteuning aanbiedt.
Luc Boss merkt op dat het soms goed is om aan te geven dat er verschil van mening is.
Het TB stelt het verslag en de besluitenlijst van 14 april 2022, met inbegrip van de
voorgestelde wijzigingen, vast
2.2. Actiepuntenlijst
De actiepunten worden als volgt besproken:
Nr. 17: Nog geen voortgangsinfo op. Deadline op n.t.b.;
Nr. 16: De uitsplitsing in de eIDAS rapportage is handmatig en is ondoenlijk voor de
eHerkenningsdiensten. De wens is wel opgenomen o p de backlog van het intaketeam:
Nr. 15: Blijft open.
Nr. 14: De beheerorganisatie laat een onderzoek uitvoeren door een externe partij voor
alle stelsel. Maandag a.s. start de nieuwe SO die dit zal oppakken. In september wordt een
oplossing verwacht;
Nr. 13: Idem;
Nr. 12: De offerte ligt inmiddels bij de RVO;
Nr. 8: In het Leveranciersoverleg is een realisatie termijn van 2 maanden
overeengekomen;
Nr. 7: Kan eraf. De mogelijkheid is er. Een communicatie-plan is cruciaal. Hier is een
projectleider van Logius voor nodig. Deze start binnenkort;
Nr. 6: Jeroen van Wingerde verwacht dat de projectleider in juni kan s tarten;
Nr. 5: Dit wordt voor juni verwacht, tezamen met de adviezen vanuit het
gebruikersonderzoek naar de website;
Nr. 4: Verwacht in juni antwoord te geven;
Nr. 3: Verschuift naar juni;
Nr. 2: deadline staat op juli;
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3.

Nr. 1: I.v.m. start nieuwe SO verschuift dit naar juni.

Uit eigen kring

O.a. het volgende wordt gedeeld:
Voor gemeenten is de stand van zaken rond de Wet digitale overheid (WDO) en de vragen
die daaromheen spelen, het belangrijkste. Dit komt bij agendapunt 7 aan de orde.
De KVK zijn en blijven in gesprek met BZK over de verplichting om eHerkenning in te
zetten in plaats van DigiD.
Luc Boss geeft aan dat de oplossing voor ambassades bijna gereed is. Deze loopt iets uit in
de tijd. De oplossing voor bewindvoerders loopt. De Be lastingdienst gaat als eerste
aansluiten hierop. Wat betreft de restgroep buitenlandse ondernemers moet voor de lange
termijn een vergelijkbaar registers als het Handelsregister (HR) komen. In samenwerking
met de KVK wordt een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan uitgevoerd. Bestuurlijke
aspecten worden ook onderzocht. Verwachting is dat dit eind dit jaar klaar is. Het
einderapport zal hier gedeeld worden. Terloops zullen tussentijdse updates gegeven
worden. Het onderzoeksbureau kan wellicht ook een eHerkenningsleverancier betrekken.
Laura Ouwehand vraagt naar de toegezegde workshops over PROBAS. Deze verschuiven
naar juni.
Laura Ouwehand koppelt terug over een sessie rond ketenmachtigen. Er wordt ook
gekeken of bij andere dienstverleners behoefte is om hierover te spreken. Verder wordt
gewerkt aan een notitie over de omgang met verschillende dienstencatalogussen in de
toekomst. Een volgende versie zal ook via Frank Jonker met de leveranciers gedeeld
worden. Er is hiervoor ook een werkgroep van BZK waar Laura in zit. Deze heeft als stip op
de horizon om te komen tot één dienstencatalogus voor burgers en bedrijven.
Hendricus Wind meldt dat de overgang naar Mijn Belastingdienst zakelijk (MBDz) eind april
goed verlopen is. Er is wekelijks contact tussen leveranciers en de Belasting dienst hierover.
Verder zijn verschillende leveranciers in de laatste fase van toetreding voor identificatie op
afstand (IoA) als alternatief voor face-to-face identificatie. Alle leveranciers kunnen dit
straks inzetten.
Frank Jonker vult aan dat wat betreft de Belastingdienst er grote behoefte is aan de
maandrapportage. Verwacht wordt dat er grote aantallen middelen zijn uitgegeven.
Toetreding voor IoA blijkt complexe materie te zijn voor de toezichthouder. Enig slag om
de arm wordt gehouden of goedkeuring spoedig komt. Technisch zijn de leveranciers er
klaar voor. Jeroen van Wingerde merkt op dat hij graag in gesprek met leveranciers gaat
over aanleveringen voor de maandrapportage. Frank Jonker vraagt verder naar hoe lang de
lange termijn oplossing voor buitenlandse organisaties gaat duren. Leveranciers reserveren
nu tijd voor werk hieraan. Verschuift dit dan biedt dat ruimte in de roadmap. Luc Boss kan
hier nog geen duidelijk advies over geven. Maandag wordt verder gesproken over
verschillende oplossingen. Het oude portaal zal voorlopig niet uitgezet kunnen worden.
Frank Jonker agendeert de volgende bijeenkomst graag de roadmap voor komend half jaar.
Actie (Frank Jonker): Roadmap doorontwikkeling 2e helft 2022.
Frank Jonker geeft terugkoppeling over de belangrijkste punten uit het afgelopen
Leveranciersoverleg van 11 mei. Er is gesproken over de voortgang op de WDO en de
technische briefing van 6 mei. Doorontwikkeling ketenmachtigen is besproken. Volgend LO
wordt een notitie verwacht. De oprichting van een vereniging is ook weer een stap verder.
Leveranciers moeten intern de stappen gaan doorlopen voor goedkeuring.
4.

Terugkoppeling formeel overleg BZK – leveranciers

Rogier van Dokkum heeft een schriftelijke inbreng gestuurd. Hij geeft het volgende aan:
- PROBAS is aangewezen als gezaghebbende bron en zover bekend bijna technisch gereed.
Zie ook hierboven.
Afgelopen BZK-leveranciersoverleg is gesproken over de compensatieregeling (zie actie nr.
12) en de transitie. De transitie stokt tijdelijk, omdat Logius krap zit in de capaciteit. Er
wordt een projectleider geworven.
5. Voortgang Operationeel Beraad mei 2022
Sander Boer geeft een toelichting. De RFC die voor ligt bevat het laatste puntje op de i voor de
PROBAS implementatie.
Besluit: Het TB stemt in met de toevoeging van RFC2356 aan release 1.13 3 mei 2022.
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Gevraagd wordt waarom dit alleen een probleem is bij PROBAS. Nu mogen buitenlandse
identiteitsdocumenten ook al geaccepteerd worden. Sander Boer geeft aan dat dit klopt maar tot
op heden nog niet tegen dit issue is aangelopen. Het is verder breed toepasbaar. Hendricus Wind
vult aan dat geboorteplaats er hoogstwaarschijnlijk helemaal uitgaat. Dit staat op de agenda van
de expertgroep normenkader.
6.

Communicatie

Ghatiedja Khadje sluit aan voor een toelichting en stelt zich eerst kort voor. Sinds 8 april is zij aan
de slag bij Logius. Samen met Ruben Bout vormt zij het communicatieteam voor eHerkenning. O.a.
het volgende wordt besproken:
De pagina op eherkenning.nl moet gaan doorverwijzen naar pagina ’s van de leveranciers
waar actuele informatie komt te staan.
Over de precieze teksten kan nog overlegd worden. Voorstel gaat meer over de indeling en
plaats van de pagina op de website.
Laura Ouwehand verzoekt om te tijd dat meldingen erop blijven staan langer te maken dan
24 uur. Tevens ziet de RVO graag pushmeldingen van onbeschikaarheid. Ze verwacht dat
met deze opzet de RVO nog steeds van klanten moet horen dat er onbe schikbaarheid is.
Hendricus Windt vraagt wat de plek gaat worden van de contactpagina in deze opzet.
Algemene contactgegevens blijven wel wenselijk. De 24 uur voor zichtbaarheid meldingen
komt uit een geaccepteerde wijzigingen. Dit zou naar 1 werkdag kunnen, maar moet goed
beoordeeld worden. Hij neemt dit mee naar het intaketeam. Actie (Hendricus Wind):
Tijdsduur zichtbaarheid meldingen 24 uur naar intaketeam brengen.
Voor de lange termijn oplossing komen de leveranciers met een voorstel voor een soort
pingpagina waarop actieve meldingen mogelijk zijn. Dit zal eerst langs het
Leveranciersoverleg gaan.
Er volgen diverse opmerkingen over de titels van de pagina en vindbaarheid.
De voorzitter vat samen dat het TB graag aanpassingen op het voorstel ziet qua
presentatie. Wensen wat betreft functionaliteiten schuiven door naar doorontwikkeling. Een
nieuwe versie van het voorstel kan schriftelijk voorgelegd worden.
7.

Stand van zaken introductie WDO

Rogier van Dokkum brengt schriftelijk het volgende in:
De technische briefing over de WDO is goed verlopen. Bij v erschillende Kamerleden is
weinig ervaring op dit dossier. Hun vragen erover zijn zo goed mogelijk beantwoord. De
vrees voor big tech klinkt duidelijk door.
Marco Smit geeft aan dat bij gemeenten behoorlijke zorgen leven rondom de WDO.
8.

Maandrapportage Tactisch Beraad

De secretaris geeft een toelichting op de huidige opzet en vormge ving van de maandrapportage.
O.a. het volgende wordt besproken:
Luc Boss stelt dat de huidige opzet op zich prima werkt. Er kunnen bijvoorbeeld wel op de
1e pagina wat opvallende zaken, highlights, worden aangegeven.
Hendricus Wind adviseert om afkortingen zoveel mogelijk te vermijden of toe te lichten. De
grafiek voor beschikbaarheid begint nu wat vreem d. Dit heeft nu weinig toegevoegde
waarde. Verder zijn er verschillende rapportages in het stelsel. Deze zouden meer
samengevoegd en breder verspreid kunnen worden.
Laura Ouwehand vraagt naar het grote verschil tussen gestarte en gelukte authenticaties.
Verder voegen de getallen op pagina 5 naar haar mening weinig toe.
De secretaris neemt de verschillende opmerkingen mee terug naar de beheerorganisatie.
Actie (secretaris): Oorzaken achterhalen van grote verschil tussen gestarte
authenticaties en geslaagde authenticatiepogingen.

9.

Rondvraag en afsluiting

Geen verdere vragen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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