
Agenda OB 80 

Vergaderdatum 6-sep-2022  

Tijd 09:30u tot 10:30u 

Locatie Webex  (zie Webex) toegangscode 

Auteur Joyce Eering | Logius  

Aanwezigen Sander Boer | Logius  Logius Voorzitter 

 Joyce Eering | Logius  Logius Secretaris 

 Frans de Kok | Logius  Logius  

 Bram van Pelt | KPN  KPN  

 René Bonte | KPN  KPN  

 Marco Eikenaar | Belastingdienst  Belastingdienst  

 Mark Baas | Reconi Reconi  

 Hans Milikan | Signicat  Signicat  

 Jacques Urlus | NBA  NBA  

 Jan Geert Koops | Dictu  Dictu  

 Douwe Jan Broersma | Digidentity  Digidentity Afgemeld 

 Bernard Stibbe | VZVZ  VZVZ  

 

Mededeling videoconferencing: Het is mogelijk om de vergadering online via Webex te voeren. 
Zie in de uitnodiging : vergadernummer en wachtwoord. 

 

1. Opening 

1.1. Vaststellen agenda 

 

1.2. Vaststellen notulen/actiepunten OB 77 

/display/~joyceeering
/display/~sanderboer
/display/~joyceeering
/display/~fransdekok
/display/~bramvanpelt1
/display/~renebonte
/display/~marcoeikenaar
/display/~markbaas
/display/~hansmilikan
/display/~jacques.urlus
/display/~jangeertkoops
/display/~douwejanbroersma
/display/~bernardstibbe


Het verslag en actiepunten van de vorige meeting Notulen van OB 77 

 

1.3. Mededelingen 

 

 

2. Update/voortgang Release ontwikkelingen 

Woord aan Hans Milikan 

 

 

3. Update Domein doelarchitectuur 

Woord aan Frans de Kok. 

 

 

4. Update vanuit de Refinement Werkgroep 

Een overzicht van de status van RFC's en vooruitblik naar de back log.  Woord aan Bram van 

Pelt. 

 

 

5. Update vanuit het Intake Team 

Een overzicht van de status van dossiers en vooruitblik naar de back log (inclusief de link met de 

Roadmap en EPIC's).  

 

/display/rfcwar/Notulen+van+OB+77


 

6. Operationele Uitdagingen 

In de brainstorm van december 2020 bleek de wens om operationele aspecten en uitdagingen te 
bespreken, naast de technische RFC's. Dit agenda onderdeel biedt daar ruimte voor. Het woord 
aan degenen die iets willen delen. 

 

 

7. WVTTK 

 

 

8. Afsluiting 

Rondje langs de velden. Deelnemers kunnen hier suggesties aandragen voor op 
de Voorraadagenda OB. Volgende vergadering is op 4-okt-2022 van 9.30 tot 11.00 en zal 

digitaal (Webex) plaatsvinden. 

  

https://wiki.eherkenning.nl/display/rfcwar/Voorraadagenda+OB


 

 

Notulen van OB 80 

Vergaderdatum 6-sep-2022  

Tijd 09:30u tot 10:30u 

Locatie Webex  (zie Webex) toegangscode 

Auteur Joyce Eering | Logius  

Aanwezigen Sander Boer | Logius  Logius Voorzitter 

 Joyce Eering | Logius  Logius Secretaris 

 Frans de Kok | Logius  Logius  

 Bram van Pelt | KPN  KPN  

 Marco Eikenaar | Belastingdienst  Belastingdienst  

 Mark Baas | Reconi Reconi  

 Hans Milikan | Signicat  Signicat  

 Jacques Urlus | NBA  NBA  

 Jan Geert Koops | Dictu  Dictu  

 Douwe Jan Broersma | Digidentity  Digidentity Afgemeld 

 Bernard Stibbe | VZVZ  VZVZ  

 

Mededeling videoconferencing: Het is mogelijk om de vergadering online via Webex te voeren. 
Zie in de uitnodiging : vergadernummer en wachtwoord. 

 

1. Opening 

1.1. Vaststellen agenda 

Sander heet iedereen welkom. 

/display/~joyceeering
/display/~sanderboer
/display/~joyceeering
/display/~fransdekok
/display/~bramvanpelt1
/display/~marcoeikenaar
/display/~markbaas
/display/~hansmilikan
/display/~jacques.urlus
/display/~jangeertkoops
/display/~douwejanbroersma
/display/~bernardstibbe


1.2. Vaststellen notulen/actiepunten OB 77 

Het verslag en actiepunten van de vorige meeting Notulen van OB 77 wordt met één aanvulling 

op RFC2354 VIS-Check op LOA2 vastgesteld. 

1.3. Mededelingen 

Sander: 

• Onlangs heeft het Tactisch Beraad een aantal RFC’s goedgekeurd.  Deze zijn  inmiddels 

verwerkt door de Beheerorganisatie. Binnenkort zal de nieuwe versie van het 
Afsprakenstelsel worden gepubliceerd. 

 

2. Update/voortgang Release ontwikkelingen 

Woord aan Hans Milikan. Afgelopen periode is gewerkt aan: 

• De afronding van de laatste punten op de vorige release: Discovery ketenmachtigingen en 
PROBAS. 

• De foutmeldingsteksten zijn verbeterd en daarbij is ook opgenomen zoveel mogelijk 
handelsperspectief in de foutmelding voor de gebruiker. 

• Het verbeteren van online onboarding processen (Identificatie op afstand) bij de 
leveranciers voor uitgifte van middelen. 

• Bijna alle leveranciers hebben een webpagina met actuele beschikbaarheidsinformatie bij 
een storing e/o onderhoud. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze informatie ook via de 
website van eHerkenning.nl inzichtelijk worden gemaakt. 

• De prioritering van de te implementeren RFC’s. Hiervoor is een verzoek gedaan aan de 

leveranciers voor het maken van een inschatting van de effort en de prioritering van de 
RFC’s. Op basis hiervan zal een nieuwe release planning worden gemaakt. Hans geeft 
aan dat het spannend blijft v.w.b. de releaseplanning omdat wellicht een aantal zaken 
impact zullen hebben hierop. Zoals de WDO, nieuwe en bestaande verzoeken voor een 

nieuwe functionaliteit en aansluiting van nieuwe registers. 

 

3. Update Domein doelarchitectuur 

Frans de Kok geeft een update over de domein doelarchitectuur, de doelstellingen en de bijdrage 
van eHerkenning hierbij: 

• Frans heeft kritische input geleverd m.b.t. de doelarchitectuur. 

/display/rfcwar/Notulen+van+OB+77
https://wiki.eherkenning.nl/display/cake/RFC2354+VIS-Check+op+LOA2
http://eherkenning.nl/


• René Bonte heeft namens de leveranciers contact met Hans Rob de Reus en Frank Jonker 
over de doelarchitectuur en wat het betekend voor het ETD stelsel. Uitwerking is 
besproken in het TB en wordt ook besproken in het LO. 

• Frans is aangehaakt bij een Architecten community bij Logius welke vanuit Logius 
perspectief meekijkt naar de doelarchitectuur. Momenteel wordt gewerkt aan een POC 
voor een aantal onderdelen uit deze architectuur. 

• Bevestigd dat de Private dienstverleners nog niet in scope zijn. 

• Heeft samen met Hans Rob een overzicht gemaakt over de verschillen eHerkenning en de 
doelarchitectuur welke tevens in het TB is toegelicht. Frans schetst de essentie van de 
gevolgen die de domeinarchitectuur Toegang met zich meebrengt en wat het betekend 
voor het ETD stelsel. 

Voorgestelde consultaties en workshop zijn aangekondigd door Hans Rob maar zijn nog niet 
ingepland. 

 

4. Update vanuit de Refinement Werkgroep 

Een overzicht van de status van RFC's en vooruitblik naar de back log.  Woord aan Frans de 

Kok. 

Vanuit het Intake team zijn een aantal dossiers voortgebracht naar de RWG voor beoordeling, 
impact bepalen en refinen; De taak voor het schrijven van een RFC staat nog steeds ter discussie. 
De memo hierover en waarin twee oplossingsrichtingen zijn beschreven is in Q2-2022 besproken 

in het LO en heeft de aandacht van Frank Jonker, Mathijs (KPN), Douwe Jan en Bram. Is nog 
niet afgerond. 

De meest recente dossiers/onderwerpen voor refinement zijn: 

•  KVK - Machtigingsvrij inloggen;  Duiding context voor de oplossingsrichting is nader 

uitgewerkt door Bram en Frans. Deze uitwerking komt binnenkort op de agenda van de 
RWG. Opmerking Frans: Urgentie/prioritering op dit dossier is bij KVK laag 

• RVO - Ketenmachtigingen in Intermediair Portalen; Het ondersteunen van de portaal 
wens van de RVO. Het is een Intermediar portaal. De wens is om een bepaalde 

voorziening te hebben voor meerdere klanten; Momenteel vindt Impact bepaling, 
beoordeling en refining plaats op de aangereikte oplossingen/voorstellen; Zie 
Discussiepagina: door intaketeam opgestelde alternatieven; 

• Voortschrijdend inzicht laat onduidelijkheden zien op reeds goedgekeurde RFC’s. Deze 

staan in de Backlog voor implementatie. Hans Milikan is hiervan op de hoogte 
gesteld.  De voorstellen voor tekstverbetering (administratieve correcties op de RFC’s) 
worden doorlopen en vindt impact bepaling plaats. De te volgen proces en route 
(werkwijze) voor het inbrengen op administratieve RFC’s en goedkeuringsproces wordt 

afgestemd in de RWG en met de Beheer organisatie. 

https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/KVK+-+Machtigingsvrij+inloggen
https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/Duiding+context+voor+de+oplossingsrichting
https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/RVO+-+Ketenmachtigingen+in+Intermediair+Portalen
https://wiki.eherkenning.nl/display/WER/Discussiepagina%3A+door+intaketeam+opgestelde+alternatieven


Proces: 

• Bram heeft de voorzittersrol overgedragen met ingang van augustus 2022. Het 
voorzitterschap voor de RWG vindt momenteel plaats op roulatiebasis en wordt ingevuld 
door tweetal RWG leden (Gert-Jan Deen en Marco Bonsink). Vervolg invulling wordt 
nader besproken. 

• Duidelijkheid over wie de opvolger wordt van Bram, vertegenwoordiging vanuit KPN in 
de Refinement werkgroep zal worden geagendeerd in het LO. 

 

5. Update vanuit het Intake Team 

Een overzicht van de status van dossiers en vooruitblik naar de back log (inclusief de link met de 

Roadmap en EPIC's).  

 

Het Intake team heeft de volgende dossiers in behandeling: 

• RVO - Ketenmachtigingen in Intermediair Portalen: Door het Intaketeam is een 
discussiepagina aangemaakt met voorstellen/alternatieven. Deze staat op de backlog van 
de RWG. Binnenkort volgt de definitieve refinement en de impact bepaling voor ieder 

organisatie. 
• Duiding context voor de oplossingsrichting: Frans en Bram hebben deze nader 

uitgewerkt. Het resultaat zal binnenkort worden geagendeerd in de RWG; De prioriteit 
voor dit dossier is laag bij KVK. 

• LOGIUS - Aanlevering Maandrapportages: Hendricus Wind (dossierhouder) bekijkt (nog 
doorlopen en voorbereiden) of het dossier door kan naar de RWG. 

• De doorontwikkeling op Ketenmachtigingen: Momenteel vindt review en bespreking van 
de kaders/oplossingsrichtingen en requirements plaats. De memo is reeds besproken is in 
het LO/TB. Dossier MR's - Diensten die ketenmachtigingen niet ondersteunen.  Na 
akkoord Intake Team zal vervolg worden gegeven richting de RWG (of een ander 

werkgroep.) 
• Update/Voortgang Doelarchitectuur Toegang 0.9; Eerste gesprek is geweest met Hans 

Rob de Reus en vertegenwoordigers van de Leveranciers waarin een intro is gegeven en 
het vervolg is toegelicht door Hans Rob. Frans en René zijn vanuit het Intaketeam 

aangehaakt bij de besprekingen over de Domein doelarchitectuur. 

Proces: 

• Prioritering van dossiers in samenhang met planning JP 2022; Hiervoor heeft het Intake 
team al enige voorbereiding gedaan. René Bonte, voorzitter Intaketeam, gaat de 

https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/RVO+-+Ketenmachtigingen+in+Intermediair+Portalen
https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/Duiding+context+voor+de+oplossingsrichting
https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/LOGIUS+-+Aanlevering+Maandrapportages
https://wiki.eherkenning.nl/display/IntakeTeam/MR%27s+-+Diensten+die+ketenmachtigingen+niet+ondersteunen


prioritering afstemmen in het TB en met Frank Jonker om tot een geprioriteerde lijst van 
dossiers (Epic/features) te komen. 

 

6. Operationele Uitdagingen 

In de brainstorm van december 2020 bleek de wens om operationele aspecten en uitdagingen te 
bespreken, naast de technische RFC's. Dit agenda onderdeel biedt daar ruimte voor. Het woord 
aan degenen die iets willen delen. 

• Hans: Voortgang en duidelijkheid over de WDO blijft uit. 
• De transitie van de Beheerorganisatie zal ingang worden gezet op basis van de WDO. 
• Sander: verteld dat er veel aandacht is bij BZK rond de EU Digitale Wallet. Het is goed 

om die ontwikkelingen te blijven volgen. 

 

7. WVTTK 

 

 

8. Afsluiting 

Rondje langs de velden. Deelnemers kunnen hier suggesties aandragen voor op 
de Voorraadagenda OB. Volgende vergadering is op 4-okt-2022 van 9.30 tot 11.00 en zal 

digitaal (Webex) plaatsvinden. 

 

 

https://wiki.eherkenning.nl/display/rfcwar/Voorraadagenda+OB

