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Geachte heer / mevrouw, 

Besluit beëindiging registratie 

In navolging van ons schrijven van 7 september j.l. stel ik u op de hoogte van het besluit van de 

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) tot beëindiging van de 

registratie van Diginotar B.V. (hierna: Diginotar) als certificatiedienstverlener per 14 september 

12.00 uur. Voor de motivering verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgevoegde tekst van het besluit. 

Plichten na beëindiging registratie 

Na beëindiging van de registratie is het Diginotar niet langer toegestaan om gekwalificeerde 

certificaten aan te bieden. Diginotar dient per ommegaande, doch uiterlijk binnen twee weken na 

ontvangst van het bijgevoegde besluit aan de volgende verplichtingen uit artikel 2 van het Besluit 

elektronische handtekening (hierna: het Besluit) te voldoen: 

1. Op grond van artikel 2, eerste lid, sub q, van het Besluit moet Diginotar tot ten minste zes 

maanden na beëindiging van de registratie een lijst publiceren zoals bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, sub l, van het Besluit (publicatieverplichting). 

2. Op grond van artikel 2, eerste lid, sub o, van het Besluit moeten de gegevens 

(sleutelmateriaal) voor het aanmaken van de elektronische handtekening, waarmee Diginotar 

de uitgegeven gekwalificeerde certificaten tekent, worden vernietigd na de 

publicatieverplichting; 

3. Op grond van artikel 2, eerste lid, sub p, van het Besluit moeten de reeds uitgegeven 

gekwalificeerde certificaten worden ingetrokken. Diginotar dient alle certificaathouders hiervan 

in kennis te stellen. Diginotar dient nog steeds maatregelen te treffen om aan artikel 2, eerste 

lid, sub i, j en q, van het Besluit te voldoen; 
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Het college verzoekt Diginator binnen 2 werkdagen na ontvangst van deze brief het college op de 

hoogte te stellen op welke wijze zij aan de bovengenoemde verplichtingen zal voldoen en uiterlijk 14 

kalenderdagen na ontvangst van de beëindiging van de registratie aan te geven op welke wijze zij 

aan de bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan. 

Publicatie van het besluit 

De beëindiging van de registratie van Diginotar zal het college, direct na beëindiging van de registratie, 

zichtbaar maken op zijn website door aanpassing van het register en aanpassing van de Trusted 

Server List. Tevens zal het college een persbericht publiceren. Het college is voornemens om 

gelijktijdig ook een openbare versie van het besluit te publiceren. U wordt daarom verzocht vandaag 

aan te geven of u van mening bent dat het bijgevoegde besluit vertrouwelijke gegevens in de zin van 

de wet openbaarheid van bestuur bevat. Het college publiceert in ieder geval niet de namen en overige 

personalia van natuurlijke personen.  

Het college zal tevens direct na beëindiging van de registratie uw auditor informeren. 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 

namens het college, 

prof.dr. M.W. de Jong 

Plv. voorzitter 


