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Overleg Tactisch Beraad 83 

Datum & tijd  23 februari 2023, (9:30 – 11:30) 

Auteur John Borst (secretaris) 

Aanwezigen Jacques Snel (Voorzitter), Frank Jonker (Reconi), Laura Ouwehand 

(RVO), John Borst (Secretaris, Logius), Marcel Benninga (KVK), 

Sander Balk (UWV), Marco Smit (gemeente Rotterdam), Hendricus 

Wind (Unified Post) Ad van Leest (APG), Luc Boss (Belastingdienst), 
Rogier van Dokkum (BZK), Jeroen van Wingerde, Ghatiedja Khadje 
(beiden Logius) 

Classificatie Openbaar 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. De 

volgende mededelingen worden gedaan: 

- Rogier van Dokkum sluit een half uur later aan. 
- Ghatiedja Khadje zal voor een toelichting aansluiten bij agendapunt 6, Jaarplan 

Communicatie. 

- Afgelopen dinsdag heeft de behandeling van de Wdo in de Eerste Kamer plaatsgevonden. 
Er zijn een aantal vragen gesteld die beantwoord zullen worden. De  stemming vindt in 

principe op 7 maart plaats. 

 

2. Verslag, besluiten en actiepunten 

2.1. Verslag en besluitenlijst 
Het Tactisch Beraad stelt het verslag en de besluitenlijst van 26 januari vast.  

2.2. Actiepuntenlijst 

De actiepunten worden als volgt besproken: 

- Nr. 11 en 10: On hold. Deze hangen samen met actiepunt 8 en de uitvoering van de 
calamiteitenoefening. 

- Nr. 8: Het plan voor de calamiteitenoefening wordt z.s.m. rondgestuurd zodat het voor 

deelnemers duidelijk is wie ze daarvoor in hun eigen organisaties het beste  kunnen 
benaderen. 

- Nr. 7: Blijft open. Frank Jonker geeft aan dat communicatie hierover wel al in het MarCom 

wordt opgepakt. Leveranciers gaan hun klanten meer bewust maken van de risico’s van het 
gebruik van “alle machtigingen”. 

- Nr. 4: Het UWV heeft een update gegeven in het MarCom. Wijzigingen op de planning 

worden verder aan het MarCom doorgegeven. 
- Nr. 3: De technische voorzieningen worden in principe op het nieuwe platform 

gerealiseerd. De impact op de planning van realisatie van voorzieningen is nog onbekend. 

Verder is het een zaak van de uitvoering bij Logius. Dienstverleners geven aan niet eerder 
over te kunnen dan dat de voorzieningen gereed zijn. En dus niet verplicht kunnen worden. 

De onduidelijkheid geeft veel onzekerheid. De secretaris geeft aan dat dienstverleners hun 

zorgen en vragen hierover kunnen adresseren in de GDI-programmeringsraden en -tafels. 
Ook de leveranciers zien dat er bij beproevingen vertraging is qua beschikbaar komen van 

voorzieningen.  

- Nr. 2: Afgerond. Staat op de agenda. 
- Nr. 1: Afgerond. Deze zijn ontvangen en in het MarCom besproken. 

 

3. Uit eigen kring 

O.a. het volgende komt ter tafel: 

- Frank Jonker meldt dat w.b.t. de vereniging gesprekken gevoerd worden over financiering 
en bemensing. Ter vervanging van het brede overleg van leveranciers met Binnenlandse 

Zaken (BZK) is er nu een petit comité bestaande uit het bestuur van de vereniging, BZK en 

de Stelselregisseur. De Wdo en de doelarchitectuur worden daarin besproken. Er is weinig 
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voortgang op de realisatie van voorzieningen onder de doelarchitectuur en weinig zicht op 
een planning. Wel is afgesproken dat realisatie van de doelarchitectuur het gezamenlijke 

doel is, maar dat het alle usecases die er nu al zijn aan moet kunnen. Bewezen moet 

worden dat deze in de praktijk werken, de klantreis voldoet en dat het alle data aan kan. 
Ook eIDAS 2.0 moet ondersteund worden. Wat er nu is moet blijven werken tot het 

moment dat het nieuwe stelsel gereed is. Gekeken wordt naar manieren om de huidige 

situatie onder de wet te legaliseren. Laura Ouwehand vraagt of doorontwikkelingen van het 

huidige stelsel wel worden meegenomen in het nieuwe stelsel. Frank Jonker geeft aan die 
toezegging wel te hebben, maar dat het wenselijk is om die uitspraak ook op papier te 

zien. De richting is positief wat rust geeft voor toekomstige dienstverleners en ook 

eventueel nieuwe toetreders. 
In het leveranciersoverleg (LO) is o.a. over de levering van attributen gesproken. Hier 

zitten nog een aantal juridische en business vragen achter. De discussie hierover is nog 

niet afgerond. Leveranciers zijn geïnteresseerd in waar dienstverleners behoefte aan 
hebben. Het LO heeft zich uitgesproken over vertegenwoordigingen in de eIDAS-

overleggen. Daarnaast is een iShare uitvoerig belicht. IShare bevat fijnmazige 

machtigingen anders dan eHerkenning. Laura Ouwehand heeft intern akkoord gekregen op 
deelname van de RVO aan de demo met iShare en eHerkenning. 

- Hendricus Wind geeft aan dat vanuit de uitgifte de drukte eind januari goed verlopen is. 

Frank Jonker voegt toe dat het gebruik van identificatie op afstand boven verwachting goed 
loopt. Eén leverancier zit nog in het toetredingsproces hierop. 

- Marco Smit meldt dat w.b.t. attributen Rotterdam een eigen register maakt waarin burgers 

contactgegevens kunnen achterlaten om eenmalig vast te leggen en meervoudig te 
gebruiken. Hij heeft interesse in mogelijke attribuutlevering vanuit eHerkenning. Frank 

Jonker geeft aan dat het niet alleen gaat om WID-attributen. Ook andere attributen zijn 

waardevol voor dienstverleners. Actie (Frank Jonker): Vraag aan dienstverleners 
expliciteren over attributen.  

- Luc Boss geeft aan dat ook bij de Belastingdienst de onderwerpen Wdo en doelarchitectuur 

onder de aandacht zijn.  
 

4. Wet digitale overheid 

Rogier van Dokkum sluit aan in de vergadering en geeft een mondelinge stand van zaken.  

 

Positief is dat de novelle als een positieve verbetering wordt ervaren. Er heeft wel een 
uiteenlopende discussie plaatsgevonden over de vraag of genotificeerde middelen via eIDAS onder 

de Nederlandse regels uit kunnen komen. De Eerste Kamer heeft gevraagd om een br ief hierover. 

Deze moet voor 7 maart verzonden worden. Het wordt afwachten of 7 maart een stemming 
plaatsvindt en of er dan een meerderheid voor de Wdo is. De voorzitter merkt op dat indien de 

Wdo wordt aangenomen dit een mooi memorabel moment zal zijn. 

 

5. Vooruitblik realisatie 2023  

Frank Jonker geeft een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 
 

- De releasemanager heeft verduidelijking gegeven wat de volgende release(s) of te 

realiseren changes worden. De RFC’s rond TRR zijn nog niet helemaal klaar.  
- Luc Boss stelt voor om het geheel met betrokken partijen in het Operationeel Beraad (OB) 

te bekijken. Verder is hij akkoord met de voorstellen.  

- Laura Ouwehand vraagt of er zicht op is wanneer TRR voor andere partijen beschikbaar 
gemaakt wordt. Luc Boss geeft aan dat TRR specifiek voor de Belastingdienst wordt 

ontwikkeld voor de korte termijn. Andere dienstverleners kunnen wel een soortgelijke 

oplossing realiseren. BZK en Logius onderzoeken de ontwikkeling van een breed te 
gebruiken register. 

- Hendricus Wind geeft aan dat TRR ontsloten gaat worden d.m.v. een extra ECTA 

(identificerend kenmerk). Dit is straks ook uit te vragen door andere dienstverleners als dat 
juridisch mogelijk is. Andere dienstverleners geven aan dat de lange termijn oplossing, het 

entiteitenregister er voorlopig niet is en zij mogelijk ook gaan kijken naar eigen 

oplossingen indien er juridische obstakels zijn. Luc Boss verwacht dat het TRR in Q1 2024 
opgeleverd gaat worden.  

- Op zich zijn de leden van het TB akkoord, maar een aantal RFC’s zijn nog niet door het OB 

geaccordeerd. Hendricus Wind erkent dat dit met name voor de TRR RFC’s geldt. Deze 
doorlopen het normale governance proces en zodra gereed door het OB en het TB 

geaccordeerd moeten worden.   
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- De voorzitter concludeert dat het TB zich positief uitspreekt over de voorgestelde inhoud 
van de release(s) portaaldiensten en buitenlandse ondernemingen (TRR).  

 

6. Jaarplan communicatie 2023 

Ghatiedja Khadje sluit aan voor een toelichting. O.a. het volgende wordt besproken: 

- Uitgegaan is van de onderwerpen in het jaarplan 2023 van het TB. Dit is vertaald in een 
schema en een visual.  

- Rogier van Dokkum spreekt uit dat de woorden campagne opgevat kunnen worden als een 

reclamecampagne met spotjes en dergelijke. Gezien de Wdo en mogelijkheid dat andere 
private partijen willen deelnemen vindt BZK dat niet passend. Gewenst is dat dit low key 

gehouden wordt. 

- De voorzitter concludeert dat het jaarplan aangevuld moet worden met een passage dat 
een extern gerichte campagne klein gehouden wordt en niet extra gefinancierd wordt 

vanuit de overheid.  

- Marco Smit merkt op dat er gesproken wordt over informatie verstrekken over de keuze in 
betrouwbaarheidsniveaus. De VNG is van plan de regelhulp betrouwbaarheidsniveaus te 

hergebruiken. Ook zal een eigen handleiding geactualiseerd worden en communicatie 

gevoerd gaan worden n.a.v. vaststelling van de Wdo. Hij verzoekt om met de VNG, Maurice 
van Erven, de communicatielijnen hierover af te stemmen. 

- Ad van Leest vraagt naar het plan over de ontvlechting. Jeroen van Wingerde legt uit dat er 

een werkgroep is waarin vooruitgekeken wordt naar hoe de ontvlechting van beheertaken 
en het Afsprakenstelsel eruit gaat zien. Het lijkt handig om dit na akkoord op de Wdo in 

thema bijeenkomst toe te lichten. De secretaris vult aan dat de themabijeenkomst kan 

gaan over de Wdo, doelarchitectuur en ontvlechting. Deze was al geïnitieerd vanuit het SB. 

- De voorzitter concludeert dat het TB kan instemmen met het jaarplan rekening houdende 
met de gewenste aanvulling.  

- Besluit: Het TB stemt in met het jaarplan communicatie waarbij aangetekend wordt er een 

aanvulling komt over de beperkingen rond een extern gerichte campagne. 
 

7. Werkgroep IoA (Vertrouwelijk) 

De secretaris geeft een toelichting op de voorliggende notitie. In het vorige TB is gevraagd om een 

aanvulling over de bewaking van de tijdelijkheid van de oplossing. Frank Jonker vult aan dat de 
oplossingen door deze change niets inboeten aan kwaliteit. Er zijn voldoende eisen over waarmee 

op de kwaliteit van de oplossingen getoetst kan worden.  

 
De voorzitter concludeert dat het TB instemt met de 3 deelbesluiten in de notitie rond IoA. 

Besluit: Akkoord op de 3 deelbesluiten in de notitie IoA. 

 

8. Rondvraag en afsluiting 

- Laura Ouwehand vraagt wanneer de BES met eHerkenning zouden kunnen gaan werken. 
De voorzitter en Jeroen van Wingerde lichten toe dat er verschillende trajecten lopen. Voor 

de BES wordt uitgifte van het BSN voorzien. Hier is Rogier Geraards bij betrokken vanuit 

Logius. Jeroen van Wingerde zal hem in contact brengen met Laura. Voor Curaçao loopt nu 
het traject rond uitgifte van een op eHerkenning gebaseerd inlogmiddel. Mogelijk wil Aruba 

hierbij aansluiten.  

- Marco Smit vraagt of er nu iemand vanuit het TB betrokken is bij het publieke middel voor 
bedrijven. Verschillende dienstverleners zijn hier inderdaad over geïnformeerd. Er is 

algemene informatie verstrekt. Luc Boss geeft aan dat er nu twee trajecten lopen: een 

publiek zakelijk middel speciaal voor de Belastingdienst en een traject rond een breder te 
gebruik publiek zakelijk middel. BZK weet hier meer van. Informatie hierover wordt 

doorgestuurd naar Marco. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
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