
  

  

  

  

                           

                                        

  

 

  

 
  
 
Vervangen Digitale Paspoorten noodzakelijk voor 1 oktober 
2020 
 
  
Utrecht, 23 juli 2020 – Rond PKI client-certificaten speelt een probleem dat wereldwijd een groot 

aantal gebruikers treft. Dit raakt ook de Digitale Paspoorten die nu in gebruik zijn. Gebruikers 

moeten deze voor oktober 2020 vervangen door nieuwe Digitale Paspoorten.  

 

In het PKI-systeem van Digitale Paspoorten is een compliance issue opgetreden waardoor een 

beveiligingsrisico is ontstaan. Dit heeft gevolgen voor gebruikers (bijvoorbeeld financiële adviseurs, 

medewerkers bij verzekeraars) en online dienstverleners (bijvoorbeeld verzekeraars, serviceproviders, 

maar ook dienstverleners als CIS en Solera). Dit issue speelt wereldwijd en raakt een groot aantal 

certificaten die in omloop zijn en treft veel leveranciers van certificaten.  

 

De primaire oplossing voor het ontstane probleem is overstappen op een nieuw Digitaal Paspoort. 

Voor 1 oktober 2020 moeten alle huidige Digitale Paspoorten zijn omgewisseld. Digidentity zal 

betrokkenen informeren over de overstap. In augustus 2020 start de administratieve voorbereiding, 

de daadwerkelijke overstap vindt plaats in september. De genoemde voorbereiding behelst het 

aanmaken van een Digidentity-account. Dit heeft als voordeel dat het overstappen in de maand 

september efficiënter kan verlopen.  

 

Mochten partijen al gepland hebben om voor 1 oktober 2020 over te stappen naar het combimiddel 

met eHerkenning, naast een nieuw Digitaal Paspoort, dan hoeft daarvoor geen aanvullend 

omruiltraject te worden doorlopen. Voor online dienstverleners (zoals verzekeraars) verandert er niks. 

Deze zouden sowieso al per 1 september klaar moeten zijn voor het accepteren van de nieuwe Digitale 

Paspoorten.  

 

Het ontstane issue bewijst nogmaals de noodzaak om over te stappen op eHerkenning en na de 

migratie afscheid te nemen van Digitale Paspoorten. 

 

Op www.sivi.org staat achtergrondinformatie. 

 

Peter Mols (directeur): ‘’Bij dit probleem is aan de kant van Digidentity sprake van absolute overmacht. 

De gekozen oplossing is snel en na constructief overleg tot stand gekomen’’. 

 

Marcel Wendt (CTO en oprichter Digidentity): ‘’Het probleem onderschrijft nogmaals dat een migratie 

naar eHerkenning een verstandige keuze is. Wij zullen klaar staan om de vervangingsactie in goede 

banen te leiden’’. 

 

 

 

http://www.sivi.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Over SIVI:  

Kennis- en standaardisatie-instituut voor de verzekeringsindustrie, verzuimsector en de 

pensioenbranche.  

  

De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er 

nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale 

economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat 

wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?  

  

SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen in de verzekeringsindustrie, 

verzuimsector en de pensioenbranche. Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten 

te verlagen en waarde toe te voegen. Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI 

analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners 

om samen nieuwe stappen te zetten. Dat krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor 

managers en medewerkers van bijvoorbeeld verzekeraars, intermediairs en volmachten. Vanuit het 

geloof dat vernieuwing pas waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.   

  

SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de consument te laten werken. 

De consument, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’ 

tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale consument vraagt om 

de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. SIVI helpt de 

verzekeringsbranche om beide te bieden.  

  

SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.  

  
  

 

  
  

Over Digidentity:  

Digidentity heeft Identiteitsmanagement in haar DNA zitten. Het is onze missie om de online identiteit 

van ieder persoon zo veilig en betrouwbaar mogelijk te laten zijn. We zijn de bouwer van het DigiD 

platform en lopen al 12 jaar wereldwijd voorop in de innovatie van identiteit managementoplossingen. 

In de Nederlandse markt zijn we de enige speler die haar eHerkenning diensten volledig digitaal en 

daarmee ook met de kortste doorloop aanbiedt in het aanvraagproces.   

  

We bieden naast het eHerkenningsplatform ook PKI / SSL / SBR-certificaten en diensten aan.  

Recentelijk is ons eSGN product (wettelijk gevalideerd documenten digitaal ondertekenen) wereldwijd 

geïntegreerd in AdobeSign.  

  
  
  

 

  
  



  

Voor de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerhard Gerritsen: Gerhard.Gerritsen@sivi.org 

 of met Mark de Kock: Press@digidentity.com.  
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