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1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. De volgende mededelingen
worden gedaan:
Jeroen van Wingerde en Marcel Benninga hebben zich afgemeld wegens vakantie;
Sander Balk is zonder bericht afwezig.
2.

Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst
2.1. Verslag en besluitenlijst
O.a. wordt besproken:
Wat betreft de geschetste oplossing voor de restgroep buitenlandse organisaties op pagina
3, punt 3, derde bullit klopt het niet dat de Commissie van Deskundigen (CvD) hierover
geraadpleegd gaat worden. Dit kan eruit.
Naar aanleiding van punt 5 geeft Luc Boss aan dat Marco Eikenaar bereid is om opnieuw tot
lid van het Operationeel Beraad (OB) te worden benoemd. Sander Boer zal een voorstel
doen voor herbenoeming van de OB-leden. Marco Smit geeft aan iemand te zoeken om de
VNG opnieuw in het OB te vertegenwoordigen.
Laura Ouwehand mist bij agendapunt 7 de afspraak dat zij vanuit de RVO nog
detailcommentaar op het stuk zou geven. Gevraagd wordt om aan te vullen dat feedback
van haar nog onderweg is.
Het verslag en de besluitenlijst van 19 mei 2022 worden met inbegrip van bovenstaande
wijzigingen vastgesteld.
2.2. Actiepuntenlijst
De actiepunten worden als volgt besproken:
Nr. 14: BZK gaat dit niet regelen onder de WDO. De beschikbaarheidseisen voor erkende
middelen zijn wel gelijk. Er is wel met de secretaris gesproken om gesprekken te voeren
met diverse partijen. Actie (Rogier van Dokkum/ secretaris): Terugkoppeling geven
over gesprekken rond harmonisering beschikbaarheidseisen.
Nr. 13 en 12: Staan op september.
Nr. 9: Afgerond. Laura Ouwehand geeft aan dat het stuk niet helemaal oplevert waarop
gehoopt werd.
Nr. 8: Staat op de agenda.
Nr. 6: Staat op de agenda.
Nr. 2: Frank Jonker meldt dat leveranciers overeengekomen zijn dat de uiterste
implementatiedatum 1 januari 2023 is. Geprobeerd wordt om dit naar 1 december te
trekken.
Nr. 1: Het advies is om alleen over succesvolle authenticaties ter rapporteren. Actie
(Frank Jonker): Kwalitatief onderzoek doen naar oorzaken afgebroken authenticaties.
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3.

Uit eigen kring

O.a. het volgende wordt besproken:
Laura Ouwehand meldt dat een aantal financiële regelingen nog dit najaar overgaan naar
een nieuw portaal met ketenmachtigen. Het is nog te vroeg om hierover te communiceren.
Er start eerste en pilot. Verder heeft de RVO zitting genomen in de werkgroep
betrouwbaarheidsniveaus.
Marco Smit geeft aan dat er gesprekken gevoerd zijn met Binnenlandse Zaken (BZK) over
de juridische geldigheid van de huidige contracten met eHerkenningsmakelaars. Het
probleem is verhelderd. Verder nemen gemeenten ook deel aan de werkgroep
betrouwbaarheidsniveaus.
Hendricus Wind meldt dat meerdere leveranciers aan het toetreden zijn op Identificatie op
Afstand (IoA). Eind vorige week is door de Commissie van Deskundigen opgeleverd.
Gehoopt wordt op formele goedkeuring rond eind augustus.
Frank Jonker geeft terugkoppeling vanuit het Leveranciersoverleg van 13 juli. O.a. is daar
besproken dat makelaar OneWelcome overgenomen is door Thales. Voor hun rol in stelsel
verandert dit niets. Er is gesproken over de verdere aansluiting van de KVK. Afgelopen jaar
is intensief overleg gevoerd. De KVK heeft nu aangegeven dat het naar een andere opzet
van de architectuur gaat en in dat kader een mijn-omgeving wil realiseren. In deze nieuwe
opzet zal wel gebruik gemaakt gaan worden van eHerkenning, maar niet op korte termijn.
Verwacht wordt dat dit pas in 2024 gaat spelen. De inspanningen van de leveranciers en
het intaketeam t.b.v. KVK worden daarom voorlopig stop gezet. Verder hebben
leveranciers over de situatie na de wet gesproken. De opzet van de ver eniging is bijna
rond. Leveranciers gaan in september een strategische heidag houden. Daar zal ook over
het refinementteam gesproken worden. Er zijn problemen met de capaciteit om changes te
schrijven. Alle leveranciers hebben zich wel gecommitteerd om mee r capaciteit hiervoor te
leveren. Er is verder gesproken over de inrichting van het leveranciersoverzicht. In het
MarCom zal over de verdere detailuitwerking gesproken worden. Ook tijdens de
strategiedag zal nagedacht worden over de toekomstige communicatie. Ten slotte is de
kwartaalrapportage van de Geschillencommissie behandeld. Er zijn geen formele klachten
afgehandeld, wel een 17-tal meldingen afgedaan.
De voorzitter concludeert dat de intensiteit van gesprekken over de gevolgen van de
inwerkingtreding van de WDO aan het toenemen is.
4.

Stand van zaken introductie WDO

Rogier van Dokkum geeft een mondelinge toelichting. O.a. het volgende wordt besproken.
De Ministeriële Regeling met de set van eisen voor de inlogmiddelen is nog niet naar Kamer
gegaan. Dit wordt na de zomer verwacht. Op zich heeft dat geen invloed op de WDO als
kaderwet. Het betekent wel dat een en ander gaat schuiven. Hier wordt nog naar gekeken
en t.z.t . over gesproken.
Er is wat onrust over de doelarchitectuur ontstaan. BZK begrijpt dat er intern meer
aandacht moet worden besteed aan de punten van de deelnemers. Er komt een
begeleidingsgroep waar grote dienstverleners bij aan kunnen sluiten. Luc Boss geeft aan
dat dit nog niet gestart is, maar dat de Belastingdienst daar aan zal deelnemen. W.b.t. de
doelarchitectuur is er een risico dat tijdens de realisatie hiervan geconstateerd wordt dat er
extra tijd nodig is t.o.v. de WDO. Rogier van Dokkum geeft aan dat BZK hier oog voor
heeft.
De voorzitter constateert dat er parallelle sporen zijn rond de WDO en architectuur en dat
het belangrijk is om elkaar hierin vast te houden.

5.

Voortgang Operationeel Beraad juli 2022

Sander Boer geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
Hij benadrukt dat in de doorontwikkeling goed rekening gehouden moet worden met de
ontwikkelingen rondom de EU-wallet.
In de EU wordt ook gekeken naar een wallet voor legal persons. De ICTU en KVK gaan daar
een initiatief voor ontwikkelen.
Er is één RFC schriftelijk afgedaan. Er is behoefte aan dat het rijbewijs met chip ook
geschikt geacht wordt voor Identificatie op Afstand (IoA). Dit biedt ook de mogelijkheid om
Europese rijbewijzen te gebruiken.
Dit is alleen tot op substantieel te gebruiken. In Europa loopt een toetsing voor de inzet
van IoA op niveau Hoog.
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Besluit: Het TB stemt in met de inhoud van release 1.13 14 juli 2022.

6.

SRA 2022

De secretaris geeft een toelichting op de voorliggende stukken. Er volgt enige discussie in het TB
over het proces. Op de voorraadagenda staat al een actiepunt om de scope en het proces van de
SRA te evalueren. De overgang van de beheertaken zal ook impact hebben. De secretaris geeft aan
dat de evaluatie na de zomer verwacht wordt.
De voorzitter stelt voor dat de adviezen uit de oplegnotitie overgenomen worden.
Besluit: Het TB stemt in met de adviezen over de maatregelen naar aanleiding van de SRA 2022.

7.

Tijd kritische diensten

Frank Jonker geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
De leveranciers zien wel extra mogelijkheden in plaats van alleen naar dienstverleners te
kijken voor oplossingen;
Onder punt 4 staan de 4 voorstellen waarvan vooral het punt van de statuspagina een
waardevolle oplossing is volgens de leve ranciers;
Laura Ouwehand geeft aan niet enorm enthousiast te worden van de voorstellen, maar de
uitwerking met belangstelling tegemoet te zien. Het aanbieden van een premium service
kan een perverse prikkel zijn als de beschikbaarheid van eHerkenning om laag zou gaan.
Het polymorfe pseudoniem van een tweede middel zal anders zijn dan dat van het eerste
middel. Dat is een probleem voor veel dienstverleners.
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de voorstellen en concludeert dat leverancier s
verder kunnen met de uitwerking.
Besluit: Het TB geeft akkoord op verdere uitwerking van de leveranciersvoorstellen voor tijd
kritische diensten.
8.

Rondvraag en afsluiting
-

Laura Ouwehand heeft behoefte aan informatie en advies over het betrouwbaar inrichten
van een schriftelijk procedure voor het vastleggen van machtigingen. Dit in het kader van
de werkgroep betrouwbaarheidsniveaus bij BZK.
Sander Boer geeft aan dat in het Afsprakenstelsel ETD dit in het normenkader is
vastgelegd. Leveranciers mogen op basis hiervan hun processen inrichten. Rob Brand kan
hier een toelichting op geven. Actie (Sander Boer): Voor toelichting zorgen op de regels
in het AS voor uitgifte machtigingen t.b.v. Laura Ouwehand.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage n, wenst allen een prettige vakantie en sluit
de vergadering.
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