Bijzondere Voorwaarden BNG Data Services Online
BNG Betalingsverkeer
Artikel 1. Werkingssfeer

Koninginnegracht 2
2514 AA Den Haag

1.1

Alle betrekkingen tussen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (de ‘Bank’) en haar cliënten

T 070 3750 750

(de ‘Cliënt’) in relatie tot de binnen de dienstverlening van BDS Online aangeboden

www.bng.nl

specifieke dienst BNG Betalingsverkeer zijn, naast de Algemene Voorwaarden van de Bank
(‘Algemene Voorwaarden’) en de Voorwaarden BNG Data Services Online (‘Voorwaarden’)
onderworpen aan de navolgende bijzondere voorwaarden (‘Bijzondere Voorwaarden’).

Artikel 2. Certificaat

2.1

Een onderdeel van de Middelen voor toegang en gebruik is het certificaat in de zin van de

Datum

Wet electronische handtekeningen, zijnde een electronische bevestiging die gegevens voor

11-2005

het verifiëren van een handtekening aan een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van
die persoon bevestigt (‘ het Certificaat’).

Onze referentie
1101452

2.2

Voor afgifte, beheer en intrekking van het Certificaat maakt de Bank gebruik van de
dienstverlening van een certificatiedienstverlener (Certification Service Provider), genaamd
GemNet CSP (‘GemNet’). GemNet voldoet aan ETSI 102 042 v. 1.1.1 (2002-04) ‘Policy
requirements for certification authorities issuing public key certificates’.

2.3

In de verhouding tussen de Bank en GemNet gelden de Certificate Policy CP-BDS (de ‘CP’)
en de Certification Practice Statement (de ‘CPS’) van GemNet. Het Certificaat bevat een
verwijzing naar deze documentatie.

2.4

In de verhouding tussen de Bank en de Cliënt gelden de CP en CPS als aanwijzingen,
waarbij in de genoemde documenten moet worden gelezen voor Certification Authority
(‘CA’): GemNet; voor Registration Authority (‘RA’) en Vertrouwende Partij: de Bank; voor
Locale Applicatie Beheerder (‘LRA’): de Functionaris; voor Certificaathouder en Aanvrager:
de Gebruiker.

2.5

In deze Bijzondere Voorwaarden zijn de (uit de CP en CPS voortvloeiende) rechten en
verplichtingen van de Cliënt, Gebruiker en Functionaris met betrekking tot het Certificaat
opgenomen.

Artikel 3. Toepassingsgebied Certificaat

3.1

Een Certificaat mag slechts worden gebruikt binnen de toepassing van BDS Online.

Artikel 4. Geldigheidsduur en profiel van het Certificaat

4.1

De geldigheidsduur van het Certificaat wordt vermeld op het Certificaat. De geldigheidsduur
bedraagt maximaal drie jaar.

4.2

Het profiel van het Certificaat is beschreven in artikel 7.1 van de CPS.
N.V. Bank Nederlandse

Artikel 5. Verplichtingen GemNet

Gemeenten, statutair
gevestigd te Den Haag en

5.1

GemNet houdt zich bij uitvoering van haar taak als CA aan de verplichtingen zoals

ingeschreven in het

omschreven in artikel 2.1.1 van de CPS.
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5.2

GemNet zal de Gebruiker zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen van een

Datum

eventuele compromitering van haar private sleutel. GemNet zal dit doen door middel van

11-2005

het tijdens het registratieproces opgegeven e-mail adres en daarnaast een publicatie in
landelijk dagblad.

Onze referentie
1101452

Artikel 6. Verplichtingen Bank
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6.1

De Bank houdt zich bij het uitvoeren van haar taak als RA aan de verplichtingen zoals
omschreven in artikel 2.1.2 van de CPS.

6.2

De Bank zal de CA en de Gebruiker zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen
van een eventuele compromitering van haar private sleutel. De Bank zal dit doen door
middel van het tijdens het registratieproces opgegeven e-mail adres en daarnaast,
voorzover nodig, een publicatie in een regionaal of landelijk dagblad.

6.3

De Bank zorgt ervoor dat het Certificaat uitsluitend publiekelijk toegankelijk zal zijn in die
gevallen waarvoor de Gebruiker toestemming geeft.

Artikel 7. Verplichtingen Functionaris, Gebruiker en Cliënt

7.1

Overeenkomstig artikel 5.3 van de Voorwaarden houdt de Functionaris zich bij het
uitvoeren van zijn taak als LRA aan de verplichtingen zoals omschreven in artikel 2.1.3 sub
2, 3, 7, 9 , 10 en 11 van de CPS.

7.2

De Functionaris zal de CA en de RA zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen
van een eventuele compromitering van zijn private sleutel. De Functionaris zal dit doen
door middel van het tijdens het registratieproces opgegeven e-mail adres en daarnaast,
voorzover nodig, een publicatie in een regionaal of landelijk dagblad.

7.3

De Functionaris dient passende maatregelen te nemen om fouten in de inhoud van een
certificaataanvraag te voorkomen. Fouten in de inhoud van een certificaataanvrage zijn
voor rekening en risico van de Cliënt.

7.4

In aanvulling op artikel 7.7 en 7.8 van de Voorwaarden geldt dat indien de Gebruiker of de
Cliënt een onnauwkeurigheid of wijziging in de inhoud van het Certificaat constateert, hij dit
terstond na ontdekking aan de Bank of GemNet dient te melden. Na compromitering van
zijn private sleutel dient de Cliënt het gebruik daarvan onmiddellijk en definitief te staken.

Artikel 8. Publicatie CSP informatie

8.1

GemNet publiceert CSP-informatie conform artikel 2.6 van de CSP op haar website.
Informatie over de intrekkingsstatus is doorlopend te raadplegen. In geval van
systeemdefecten, serviceactiviteiten, of andere factoren die buiten het bereik van GemNet
liggen, doet GemNet al het mogelijke om er voor te zorgen dat de betreffende informatie zo
snel mogelijk weer toegankelijk is.

Artikel 9. Naamgeving

9.1

De Cliënt draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de juridische gevolgen van het
gebruik van de door Gebruiker voor het Certificaat opgegeven naam.
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9.2

In gevallen waarin partijen het oneens zijn over het gebruik van namen beslist GemNet

Datum

hierover na afweging van de betrokken belangen, voorzover hierin niet wordt voorzien door
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dwingend nationaal recht of overige toepasselijke regelgeving.De Cliënt gaat akkoord met

9.3

door GemNet aan te brengen wijzigingen in naamattributen, wanneer deze in strijd zijn met

Onze referentie

intellectuele eigendomsrechten van derden.
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De Cliënt gaat akkoord met een eventueel verzoek van GemNet aan de Gebruiker om met

Pagina

het oog op de gebruikmaking van veilige en betrouwbare systemen en ter controle van
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correct werkende processen aan te tonen dat de voor het Certificaat noodzakelijke
sleutelparen correct werken, tenzij deze verplichting van de Gebruiker een onevenredige
inspanning vergt.

Artikel 10. Sleutelherverstrekking

10.1

In het geval de sleutelparen vernieuwd moeten worden voor het verlopen van de
geldigheidsduur van een Certificaat kan na een daartoe strekkend verzoek van de
Gebruiker een nieuw sleutelpaar worden gegenereerd.

Artikel 11. Intrekking Certificaat

11.1

In aanvulling op artikel 7.7 van de Voorwaarden geldt dat alleen door (middel van) de Bank
een verzoek tot intrekking van het Certificaat bij GemNet kan worden gedaan.

11.2

Als een Certificaat is ingetrokken kan het niet opnieuw geldig worden verklaard.

11.3

De volgende redenen zijn dwingend aanleiding om een verzoek om intrekking van het
certificaat in te dienen:
– verlies;
– diefstal;
– wijziging;
– niet toegestane openbaarmaking van de geheime sleutel behorend bij het sleutelpaar
van de certificaathouder.

11.4

Intrekking kan worden verzocht in geval:
– naar het oordeel van de Bank sprake is van certificaatgebruik in strijd met het
toepassingsbereik daarvan zoals omschreven in artikel 3.1 van deze Bijzondere
Voorwaarden;
– naar het oordeel van de Bank sprake is van oneigenlijk certificaatgebruik waardoor in
redelijkheid niet meer kan worden vertrouwd op het Certificaat;
– een Cliënt naar het oordeel van de Bank en GemNet niet meer kan worden geacht te
voldoen aan haar verplichtingen;
– van wijziging van de in het Certificaat vermelde gegevens met betrekking tot naam,
adres, woonplaats, e-mailadres en mogelijk andere wijzigingen in de voor de
betrouwbaarheid van het Certificaat noodzakelijke gegevens, bijvoorbeeld de beëindiging
van het dienstverband of overlijden van de Gebruiker; en
– dat geboden is als maatregel om een calamiteit te voorkomen, c.q. te bestrijden,
bijvoorbeeld in geval van aantasting of vermeende aantasting van de private sleutel van
GemNet waarmee Certificaten worden ondertekend.

11.5

Intrekking van het Certificaat leidt niet automatisch tot uitgifte van een nieuw Certificaat.

Voor een hernieuwde uitgifte is een verzoek van de Cliënt daartoe nodig. Een dergelijk

Datum

verzoek wordt vervolgens slechts gehonoreerd als de redenen voor intrekking dit toelaten.
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Indien het verzoek wordt gehonoreerd geldt dit als een nieuwe uitgifte.
Onze referentie
11.6

GemNet verzorgt als CA de daadwerkelijke intrekking van het Certificaat. Een weigering tot

1101452

intrekking na een opdracht tot intrekking kan alleen plaatsvinden op grond van
zwaarwegende redenen. De reden(en) voor (weigering van) intrekking wordt vastgelegd.

Pagina
4 van 4

11.7

GemNet mag een verzoek tot intrekking doen als gerede twijfel is ontstaan ten aanzien van
de betrouwbaarheid van een private sleutel. De beweegreden voor elke intrekking,
geïnitieerd door GemNet, wordt gedocumenteerd, gearchiveerd en getekend door ten
minste één daartoe bevoegde medewerker van GemNet.

11.8

GemNet draagt zorg voor een prompte en veilige intrekking na een verzoek daartoe van de
Bank. Na de ontvangst van het intrekkingsverzoek zal GemNet zo snel mogelijk de
procedure tot intrekking doorlopen.

Artikel 12. Security Audit Procedures

12.1

De Cliënt zal mee te werken aan in artikel 4.5 van de CPS omschreven Security Audit
Procedures. Voorzover noodzakelijk, verleent de Cliënt hiervoor toestemming.

Artikel 13. Wijziging sleutel

13.1

De Cliënt wordt bij heruitgifte van een Certificaat van de Gebruiker minimaal twee maanden
van tevoren ingelicht.

Artikel 14. Fysieke, Procedurele, Personele en Technische Beveiligingsmiddelen

14.1

GemNet draagt zorg voor de Fysieke, Procedurele, Personele en Technische Beveiligings
Middelen, zoals omschreven in de artikelen 5 en 6 van de CPS.

Artikel 15. Geen escrow en backup

15.1

Er vindt geen escrow van de private sleutels van de Gebruiker plaats. Van de private sleutel
van Gebruiker wordt ook geen back up gemaakt.

Artikel 16. CSP-beëindiging

16.1

In het geval dat GemNet de certificatiedienstverlening met de Bank ten behoeve van de
Cliënt beëindigt, zal de Cliënt 3 maanden van tevoren worden ingelicht. GemNet is
gehouden maatregelen te nemen om mogelijke schade te beperken voor betrokken partijen
die in redelijkheid vertrouwen op het certificaat.

