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Hierbij verklaren wij dat:

Ministerie van Infrastructuur en
Milieu
Inspectie Leefomgeving en
Transport
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
Nederland

Certificaatnummer:

ETS 021

een managementsysteem onderhoudt voor het uitgeven van gekwalificeerde certificaten dat voldoet aan de eisen van
ETSI EN 319411-2 voor het volgende toepassingsgebied:

zie de pagina met het toepassingsgebied.
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Drs. Dave Hagenaars, Managing Director
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Dit is een elektronisch verstrekt certificaat en blijft bezit van BSI en is onderhavig aan de voorwaarden van het contract.
Een elektronisch certificaat kan online op echtheid worden geverifieerd.
Verificatie van het certificaat is mogelijk op http://www.bsigroup.com/clientdirectory of telefoonnummer +31 (0)20 3460780.
BSI Group The Netherlands B.V.
Thomas R. Malthusstraat 3c, Postbus 74103, 1070 BC Amsterdam

Certificaatnummer:

ETS 021

geregistreerd
toepassingsgebied:
Trust Service Provider processen en diensten
- CSP-management
- Registration Service (*)
- Certificate Generation Service (*)
- Revocation Management Service (*)
- Revocation Status Service (*)
- Dissemination Service (*)
- Subject Device Provision Service (*)
De met (*) aangeduide Trust Service Provider processen en diensten worden uitgevoerd door een derde
partij. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt als certificatiedienstverlener de
eindverantwoordelijkheid voor de dienstverlening.
Inspectie Leefomgeving en Transport levert deze services via de volgende Certificate Authority:
- MinIenM Organisatie CA
- G2 (t.b.v. de Chauffeurskaart en de Inspectiekaart)
zoals vastgesteld door management en in overeenstemming met de "Verklaring van toepasselijkheid ETSI
EN 319411-2 en ETSI TS 102042 voor boordcomputer taxi, (ILT-2016-90609), 18 november 2016".
De services zijn gedocumenteerd in het "Uitgiftebeleid Boordcomputerkaarten en Systeemkaart, Certificate
Practice Statement Boordcomputer Taxi", d.d. 28 juli 2016, versie 4.3. Dit document is opgesteld door en
in beheer bij de Dossierhouder BCT (Inspectie Leefomgeving en Transport), die onderdeel uitmaakt van de
certificatiedienstverlener het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De genoemde Trust Service Provider processen en diensten worden uitgevoerd conform het
certificatieschema TTP.NL.
Onze jaarlijkse certificeringsaudit van het managementsysteem van Inspectie Leefomgeving en Transport
voor het uitgeven van public key certificaten, hebben wij uitgevoerd in november 2016. Als resultaat van
onze jaarlijkse certificeringsaudit, concluderen wij dat op basis van het objectief bewijs dat wij gedurende
de certificeringsaudit over de periode van november 2015 tot november 2016 hebben waargenomen, de
beoordeelde onderwerpen gedurende het verloop van de audit in het algemeen effectief zijn aan de eisen
van ETSI EN 319 411-2 in overeenstemming met de policy QCP-n-qscd.
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