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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het Tactisch Beraad (TB) stelt de agenda
vast. De volgende mededelingen worden gedaan:
Ad van Leest en Luc Boss hebben zich van te voren afgemeld en schriftelijke reacties
gestuurd. Deze zullen waar nodig in het verslag ingevoegd worden.
Rogier van Dokkum sluit een half uur later aan.
Sander Boer moet om 10 uur de vergadering verlaten verzoekt agendapunt 6 als 1 e na de
actiepuntenlijst, te behandelen.
Kolette Visser kan i.v.m. ziekte niet aanwezig zijn voor een toelichting bij agendapunt 8.
Het punt zal evengoed behandeld worden.
2.

Verslag, besluiten en acties vorige bijeenkomst
2.1. Verslag en besluitenlijst
N.a.v. het verslag vraagt Laura Ouwehand naar de aandacht voor het issue rond intermediairs
die elkaar overnemen. Frank Jonker geeft aan dat terugkoppeling nog volgt. Actie (Frank
Jonker): Terugkoppeling issue rond intermediairs die elkaar overnemen.
Het TB stelt het verslag en de besluitenlijst van 22 september vast.
2.2. Actiepuntenlijst
De actiepunten worden als volgt besproken:
Nr. 7: De secretaris geeft terugkoppeling over het gesprek met T VS. De TVS biedt 99,5%
beschikbaarheid, en heeft als wens nog hogere beschikbaarheid te gaan bieden maar ziet
ook dat de lagere beschikbaarheid van andere voorzieningen binnen de keten , impact heeft
op dat van de TVS. Verder verhogen heeft hierdoor beperkt meerwaa rde.
Nr. 4: Dit is gebeurd in de vergadering van het Strategisch Beraad van 6 oktober.
Nr. 3: Bij de stukken over de MR zit een overzichtsplaat die de gelaagdheid van de
(onderhanden) regelgeving rond de Wet digitale overheid aangeeft. Een specifieke planning
ontbreekt nog. T.z.t. zal het TB geïnformeerd worden als dat er wel is.
Nr. 2: Afgerond. Sander Balk geeft een toelichting.
Nr. 1: Laura Ouwehand heeft contact gehad met TenderNed maar nog geen concrete
toezegging ontvangen. Terugkoppeling volgt nog. Luc Boss zal nog nagevraagd worden.
Hendricus Wind zal de vraag ook intern uitzetten.

3. Uit eigen kring
O.a. het volgende wordt besproken:
Laura Ouwehand meldt dat de RVO in het kader van het portalentraject gesprekken
gevoerd heeft met belanghebbenden, o.a. over waarom veel “alle machtigingen” wordt
verstrekt. Het beeld is dat belanghebbenden het ingewikkeld vinden en vertrouwen hebben
in hun intermediairs. Het advies over welke portalen naar eHerkenning kunnen en van
ketenmachtigingen gebruik gaan maken is nog niet afgerond, maar er zullen een aantal
diensten bij komen. De voorzitter stelt dat machtigingen gemonitord moeten worden door
machtiginggevers. Frank Jonker geeft aan dat de bewustwording rond algemene
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machtigingen wel groeit. Daarnaast hebben intermediairs vaak nog wel een eigen systeem
om machtigingen in te perken. Interne gebruikers van intermediairs kunnen beperkt
worden in hun machtigingen. Jeroen van Wingerde is erin geïnteresseerd wat er gedaan
wordt als er misbruik gemaakt wordt van algemene machtigingen. Laura Ouwehand gaat
na of dit bekend is. Actie (Laura Ouwehand): Nagaan vervolgacties bij misbruik
algemene machtigingen.
Hendricus Wind benadrukt dat de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de machtiginggever.
Zijn ervaring is ook wel dat bijvoorbeeld agrariërs niet precies weten aan wie zij hun ve le
machtigingen hebben afgegeven.
Sander Balk heeft vorige keer al gemeld dat komende periode een aantal portalen op
eHerkenning overgaan. Twee portalen gaan per 1 december over, zoals het
jobcoachportaal. Een ander zakelijk portaal gaat in zomer 2023 geheel over, met vooraf
tijdelijk een duale periode. Werkgevers.nl gaat in de zomer in één keer over zonder duale
periode. Frank Jonker vraagt of de leveranciers geïnformeerd kunnen worden over
aantallen gebruikers. Actie (Sander Balk): Informatie aantal gebruikers per migrerend
portaal.
Hendricus Wind meldt dat het aantal eHerkenningsaanvragen nu redelijk stabiel is en geen
problemen oplevert. De werkgroep 2-factor authenticatie is inmiddels vruchtbaar van start
gegaan. De verwachting is dat Identificatie op Afstand (IoA) in november bij de meeste
leveranciers ingezet kan worden. De AT staat voorlopige toepassing toe. Wel moeten er
een aantal bevindingen opgelost worden. Hier is een corrective action plan voor ingediend.
Unified Post verwacht na akkoord op korte termijn te kunnen starten met IoA.
Frank Jonker geeft terugkoppeling over het afgelopen leveranciersoverleg (LO). De Wdo is
uitgebreid behandeld. De set van eisen in de MR worden nu goed bestudeerd. De
doelarchitectuur is wederom aan de orde gesteld. De leveranciers hebben zelf goed overleg
met BZK hierover. Dienstverleners nemen echter deel in een aparte
begeleidingscommissie. De volledigheid van te testen usecases is van groot belang voor
dienstverleners én gebruikers. Koppelvlakspecificaties zijn daarbij cruciaal. De oproep aan
dienstverleners is om te helpen bij het volledig krijgen van de usecases. De
eHerkenningsleveranciers willen pas over op de nieuwe architectuur als deze bewezen
volledig werkt. In het LO is verder de oprichting van de vereniging besproken. De statuten
zijn bijna akkoord. Hierna volgt de formele oprichting.

4. Terugkoppeling formeel overleg BZK-leveranciers
Rogier van Dokkum geeft een mondelinge terugkoppeling van het laatste overleg van 11 oktober
j.l. O.a. het volgende wordt besproken:
Gemeld is dat Gé Linssen per 1 november vertrekt naar de RvIG. Rob Kerstens neemt zijn
rol over als stelselverantwoordelijke.
Verder zijn onderwerpen als de stand van zaken rond de WDO, positie
eHerkenningsmakelaars vs. TVS, vergoeding burgerdomein, transitie/overdracht van
beheertaken en doelarchitectuur uitgebreid behandeld. Ten slotte is stil gestaan bij de
komst van de EU-wallet.
5. Stand van zaken introductie WDO
Rogier van Dokkum geeft een korte toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
De 1e Kamer heeft wederom doorgevraagd over Open Source. De beantwoording wordt nog
afgerond. Nog onduidelijk is wanneer de slotbehandeling van de WDO gaat plaatsvinden.
De voorzitter merkt op de dat de Ministeriële Regeling (MR) met de set van eisen voor
identificatiemiddelen in consultatie gegaan is. De vraag is of de governance van
eHerkenning een gezamenlijke reactie wil geven. Frank Jonker geeft aan dat de
leveranciers zeker een gezamenlijke reactie willen inbrengen. Dienstverleners maken een
voorbehoud.
De voorzitter stelt voor volgende vergadering een conceptreactie te agenderen.
Leveranciers nemen hierin het voortouw. Actie (Frank Jonker/ Hendricus Wind/
secretaris): Voorstel consultatiereactie MR eisen identificatiemiddelen.
Luc Boss heeft schriftelijk aangegeven dat het vooral ook interessant is of we straks klaar
zijn voor de inwerkingtreding, zijn de technische voorzieningen tijdig gereed? Hij kaart dit
ook aan in die begeleidingscommissie waar hij in zit. Het lijkt hem goed dit aspect in de
toekomst mee te nemen bij dit agendapunt.
6. Voortgang Operationeel Beraad oktober 2022
Sander Boer geeft een mondelinge toelichting. O.a. het volgende wordt besproken:
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Rond RFC2363 is wat onduidelijkheid ontstaan, maar deze komt niet direct in het
Afsprakenstelsel (AS) maar op de implementatiebacklog. RFC2305 hangt hiermee samen
en deze stond daar al op. Leveranciers moeten nog aangeven wanneer ze beiden gaan
implementeren.
De twee andere RFC’s zorgen voor verduidelijking.
Laura Ouwehand vraagt om volgende keer de RFC’s in meer begrijpelijke taal te
formuleren. Onduidelijk is wat “portal service definition” inhoud. Voor nu vertrouwt zij op
het advies van deskundigen uit het OB hierover. Sander Boer geeft aan RFC2363 de
portaalfunctie beter maakt.
Frank Jonker geeft aan dat de leveranciers nog kijken naar de implementatiedatum van de
RFC’s voor de portaalfunctie. Sander Boer zal de RFC’s in het AS opnemen zodra dit
gebeurt. De overige RFC’s worden direct na dit TB opgenomen.

Besluit: Het TB stelt de inhoud van release 20 oktober 2022 vast, waarbij aangetekend wordt dat
RFC2363 op de implementatiebacklog opgenomen wordt.

7. Procesvoorstel Jaarplan eHerkenning Tactisch Beraad
De secretaris geeft een korte toelichting op het procesvoorstel. Doel is om in het TB van november
een eerste concept te bespreken, die ook nog langs het LO gaat. In december kan dan een
definitief concept behandeld worden. Verder wordt o.a. het volgende besproken:
Gevraagd wordt of de planning haalbaar is. Deze lijkt krap. De secretaris erkend dat de
planning uitdagend is, maar haalbaar moet zijn. De vraag is nog wel of en wanneer er een
losse evaluatie, net als vorig jaar, tussen deze en volgende vergadering gewenst is.
Afgesproken wordt dat dit in de eerste week van november plaatsvindt.
Actie (secretaris): Evaluatiesessie jaarplan 2022.
Luc Boss heeft schriftelijk aangegeven dat het effect van de onzekerheid rond de ingang
van de WDO op één of andere manier een plek moet krijgen in dit jaarplan. En vraagt zich
af of dat ook voor het proces geldt. Wordt er rekening gehouden met eventueel uitstel?
De voorzitter vraagt of een jaarplan überhaupt nodig is als de Wdo 1 januari in gaat, ook
gezien de verantwoording die normaal erover aan het Strategisch Beraad wordt afgelegd.
Rogier van Dokkum stelt dat de Wdo pas implicaties heeft als er erkende partijen zijn en
verwacht dat de huidige constellatie mogelijk nog driekwart jaar blijft bestaan. Er is ook
nog geen beeld van de nieuwe governance. Hij adviseert gewoon een jaarplan op te
stellen.
N.a.v. schriftelijke opmerkingen van Ad van Leest erkent de secretaris dat in stap 3 2022
2023 moet zijn.
Besluit: Het procesvoorstel wordt met inbegrip van gemaakte opmerkingen vastgesteld.
8. Voortgang IoA
O.a. het volgende wordt besproken:
Marco Smit kan een naam en contactgegevens van een deskundige bij de RvIG
verstrekken.
Jeroen van Wingerde geeft aan dat vanuit de opdracht het beeld was ontstaan dat er een
werkgroep met experts van alleen leveranciers gestart zou worden. Graag geeft het TB
akkoord erop dat de voorzitter hier externe experts van buiten het stelsel (uit binnen- en
buitenland) bij betrekt.
Besluit: Het TB stemt ermee in dat externe experts van buiten het stelsel bij de WG IoA
betrokken worden.
Luc Boss heeft gevraagd om een volgende keer aan te geven waar de werkgroep nu staat
t.o.v. het behalen van het doel, en informatie w.b.t. de planning op te nemen.
De voorzitter vraagt of elke vergadering terugkoppeling gegeven moet worden over de
voortgang, of dat dit alleen wenselijk is als er mijlpalen behaald zijn. De leden kunnen zich
hierin vinden.
9.

Rondvraag en afsluiting
Ad van Leest heeft gevraagd of er voor internationale organisaties een alternatief is zolang
PROBAS niet live is. Aangegeven wordt dat er geen andere alternatieven gezien worden
dan een papieren proces of een eigen inlogmiddel.
De secretaris vraagt of de themasessie WDO wel of niet te vroeg komt gezien de
onzekerheid rond de ingang van de Wdo, de conceptstatus van de MR en de
doelarchitectuur? Frank Jonker lijkt het wel een nuttig moment om over de doelarchitectuur
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en de set van eisen door te praten. De voorzitter stelt dat er dan een sterk
procesvoorzitterschap nodig is.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage n en sluit de vergadering.
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