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Kitemark™ Certificate
No. ETS 054
Hierbij verklaren wij dat:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Justitiële Informatiedienst
Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
The Netherlands

Met certificaatnummer:

ETS 054

Voor de standaard:
ETSI EN 319 401 v2.1.1 (General Requirements for Trust Service Providers)

Trust Services levert volgens de eisen gesteld in bovengenoemde standaard voor diensten zoals gespecificeerd op dit
certificaat (zie de pagina met het toepassingsgebied).
Dit certificaat geeft het recht en licentie om het Kitemark te gebruiken in overeenstemming met de Kitemark
voorwaarden waarin het gebruik van het Kitemark is beschreven en kan worden bijgewerkt door BSI Assurance UK
Ltd (de “Voorwaarden”). Alle gedefinieerde termen op dit Certificaat hebben dezelfde betekenis als in de
Voorwaarden.
Het gebruik van het Kitemark is geldig voor de Trust Services gespecificeerd op dit Certificaat en vanaf de op de
hierna volgende pagina(s) gespecificeerde adressen.

Namens BSI:

Gary Fenton, Global Product Certification Director

Eerste uitgiftedatum: 07/04/2017

Laatste uitgiftedatum: 13/04/2017

Vervaldatum: 06/04/2019
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This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +31 (0)20 3460 780.
Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Kitemark™ Certificate
No. ETS 054

Valideringsdienst: de validatie van elektronisch ondertekende of elektronisch verzegelde data in
pdfdocumenten, als onderdeel van de Gemeenschappelijke Authenticatie Associatie en
Valideringsdienst (GAAV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en uitgevoerd door Justid.
De validatiedienst is beschikbaar voor eindgebruikers op https://validatie.justid.nl/
De valideringsdienst bestaat uit de volgende primaire processen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
(*)

Document samenstellen en ondertekenen*
Configuratie GAAV o.b.v. aangeleverde gegevens
Validatie via portaal (Consumer to Business)
Validatie via system to system koppeling (Business to Business)**
Beoordelen Provenance
Presenteer Resultaat
Aanmaken validatierapport**
het proces Document samenstellen en ondertekenen (nr. 1) vindt plaats bij en door de afnemer

(**) de processen Validatie via system to system koppeling (B to B) (nr. 4) en Waarmerkservice
(onderdeel van nr. 7) zijn nog niet ontwikkeld en vallen buiten de scope van de certificatie.
Het document "Dienstenbeschrijving Valideringsdienst, v1.2", d.d. 23 januari 2017 is als "Trust
Service Practice Statement" te raadplegen op de locatie: https://validatie.justid.nl/uitleg.
BSI concludeert dat op basis van het objectieve bewijs dat wij hebben verzameld tijdens deze
certificeringsaudit, de gebieden en processen die wij hebben beoordeeld in het algemeen effectief
zijn. De certificeringsaudit is gebaseerd op de eisen vastgelegd in de Justid Verklaring van
Toepasselijkheid, d.d. 20 februari 2017 en het Overzicht van Toepasselijkheid versie 1.3 waarin de
aanvullende GAAV-normen en eIDAS Verordening 910/2014 zijn opgenomen.
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