
 

 

 

 

Extra nieuwsbrief XBRL Nederland  
Nummer 5, 12 september 2011  

Acties Logius  

 
In vervolg op onze nieuwsbrief, waarin wij kort ingingen op de 
problematieken met de beveiligingscertificaten van DigiNotar, willen wij 
u graag attenderen op de acties die door Logius in gang zijn gezet. Deze 
acties kunnen wellicht van belang zijn voor uw organisatie. 
 

Vervanging certificaten door Logius 
 
Om in de toekomst veilige dienstverlening te kunnen garanderen 
vervangt Logius al haar DigiNotar-certificaten. Logius vervangt de 
DigiNotar-certificaten door Digipoort voor koppelvak SOAP 2008. Voor 
deze wijziging moet u aanpassingen doorvoeren in uw systeem en 
eventueel zelf nieuwe certificaten installeren. 
 

Stap 1: Hoe wordt de identiteit van Digipoort in uw systeem 
geverifieerd? 
Bepaald voor de preproductie- en productie-omgeving hoe uw systemen 
de identiteit van Digipoort verifiëren. Hierbij zijn twee mogelijkheden: 
 

Mogelijkheid 1: Verificatie van de root 'Staat der Nederlanden Root  
CA- G2' 
Wanneer u de identiteit van Digipoort verifieert aan de hand van alleen 
het rootcertificaat 'Staat der Nederlanden Root CA-G2', dan blijft uw 
verbinding met Digipoort werken. 
 

Mogelijkheid 2: Verificatie van het certificaat op het laagste niveau 
Wanneer u de identiteit van Digipoort verifieert aan de hand van het 
certificaat op het laagste niveau van de keten, dan kunt u nadat wij het 
nieuwe certificaat hebben geïnstalleerd geen verbinding meer maken 
met Digipoort. Om uw verbinding te herstellen dient u het nieuwe 
certificaat op te nemen in uw trust-store. Dit doet u door het publieke 
deel van het certificaat van Logius toe te voegen aan uw strust-store. 
Het publieke deel van het certificaat treft u hier.  
 

Stap 2: Aanvragen van nieuwe certificaten 
Wanneer u gebruik maakt van een PKIoverheid-certificaat van DigiNotar 
moet u deze zo snel mogelijk vervangen door een PKIoverheid-
certificaat van een andere leverancier. Op deze website kunt u lezen 
hoe u een nieuw PKIoverheid-certificaat aanvraagt. 
 
N.B. U hoeft stap twee niet uit te voeren wanneer u geen gebruik maakt 
van DigiNotar-certificaten. 
 
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de heer 
Hans Verkruijsse; hans.verkruijsse@xbrl-nederland.nl. 
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Uitgelicht  

Per 1 januari 2013 zal XBRL 
als standaard gelden voor 
aangiftes Inkomsten- en 
Vennootschapsbelasting. 
Daarna volgt een gefaseerde 
standaardisatie voor overige 
gegevensstromen.  
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Aanmelden/ afmelden nieuwsbrief  

 
Wilt u deze nieuwsbrief automatisch ontvangen? Of wenst u deze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen?  
U kunt zich afmelden door op de knop onderaan deze nieuwsbrief.  
U zich aanmelden via het formulier op onze website:  
http://www.xbrl.org/nl/mailinglist.aspx 

 
Over XBRL  
 
XBRL is een universele computertaal die het mogelijk maakt om 
financiële rapportages en jaarcijfers snel en efficiënt uit te wisselen 
met bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst en de accountant. 
 
Doordat computersystemen wereldwijd dezelfde "taal" spreken, kunnen 
financiële gegevens eenvoudig en veilig naar verschillende partijen 
gestuurd worden, terwijl het slechts eenmalig hoeft te worden 
opgesteld. 
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