
  

  

  

  

                           

                                        

  

 

  

 
  
 
Deadline Digitale Paspoorten naar 10 oktober 
Uitstel geeft branche meer tijd om omzetting af te ronden 
 
Utrecht, 28 september 2020 – Afgelopen weekend werd duidelijk dat de verzekeringsbranche tot 10 

oktober 2020 de tijd krijgt om de huidige Digitale Paspoorten te vernieuwen. Dat uitstel is meer dan 

welkom, gegeven het percentage van 46% dat tot nu toe werd omgezet.  

 

Rond PKI client-certificaten speelt een beveiligingsrisico dat wereldwijd een groot aantal gebruikers 

treft. Dit raakt ook de Digitale Paspoorten die nu in gebruik zijn. Dit heeft gevolgen voor gebruikers 

(bijvoorbeeld financiële adviseurs, medewerkers bij verzekeraars) en online dienstverleners 

(bijvoorbeeld verzekeraars, serviceproviders, maar ook dienstverleners als CIS en Solera).  

 

Sinds de bekendmaking van de noodzaak om de Digitale Paspoorten om te zetten, is hard gewerkt om 

de eerdere deadline van 1 oktober op te rekken. Gegeven de keten van partijen die nationaal, maar 

ook internationaal betrokken is, bestond lange tijd onduidelijkheid of er mogelijkheden tot uitstel 

lagen. Gelukkig kwam afgelopen weekend de bevestiging dat de verzekeringsbranche in ieder geval tot 

10 oktober 2020 de tijd krijgt om de huidige Digitale Paspoorten te vernieuwen. Met een actueel 

omzettingspercentage van 46% is dat uitstel zeer welkom. 

 

Peter Mols (directeur): ‘’We wisten dat deze omzetting een grote uitdaging zou vormen voor de 

branche. En ondanks alle goede intenties is dat ook gebleken. Tegelijkertijd bleef lang grote 

onduidelijkheid bestaan of we uitstel zouden kunnen krijgen. Gelukkig kwam dit weekend het 

verlossende woord. Als we in het tempo van afgelopen vrijdag doorgaan met het vernieuwen, dan 

moet het gaan lukken om voor 10 oktober klaar te zijn!’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Over SIVI:  



Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening.  

  

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 binnen de financiële dienstverlening, 

met extra aandacht voor 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 uit de hele 

keten, zoals aanbieders, intermediaire partijen en leveranciers. 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 klant (consument en 

ondernemer) te laten werken. De klant, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en 

veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de 

digitale klant vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. 

SIVI helpt de financiële dienstverlening om beide te bieden.  

  

SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.  

  
  

 

  
  

Voor de redactie (niet voor publicatie):  

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