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1 Gebruiksregels OID's PKIoverheid 

 
 
 
1.1 Inleiding 

Dit document beschrijft de gebruiksregels voor Object Identifiers (OID's) 

die uitgegeven zijn binnen de tak "PKI voor de overheid". Elke organisatie 

die onder deze tak of de subtakken ervan een OID heeft verkregen dient 

zich te houden aan deze gebruiksregels. 

 
1.2 OID-RA 

De OID-RA die verantwoordelijk is voor de toekenning van OID's binnen  

de tak "PKI voor de overheid" is de Policy Authority PKIoverheid (PA). 

 
De aan "PKI voor de overheid" toegekende root-OID is volledig: {joint-iso- 

itu-t(2).country(16). nederland(528).nederlandse- 

organisatie(1).nederlandse-overheid (1003).pki-voor-de-overheid (1)}. In 

het kort: 2.16.528.1.1003.1 {nlgov.pki}. 

 
1.3 Gebruiksregels 

1. Om een OID aan te vragen is een organisatie verplicht om een 

OID-aanvraagformulier (PKI00113) volledig en naar waarheid in te 

vullen en dit op te sturen naar de PA. 

 
2. Een organisatie mag een OID pas gebruiken na een positieve 

beslissing daartoe van de PA; De organisatie mag nooit zelf een 

OID aanmaken of de OID gebruiken vóór uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van de PA is verkregen. 

 
3. De organisatie die een OID verkregen heeft, mag die OID alleen 

gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij aangevraagd is (en 

waarvoor toestemming verkregen is). Met andere woorden: Een 

OID is alleen geldig binnen de tak waarvoor hij verkregen is. 

 
4. De organisatie die een OID verkregen heeft, zal binnen de tak 

waarvoor de betreffende OID verkregen is, geen OID's of 

vergelijkbare nummers gebruiken die niet door de OID-RA van de 

betreffende tak toegekend zijn. 

 
5. De geldigheid van een OID is onbeperkt tenzij de PA bij de 

toewijzing van de OID daaraan beperkingen heeft gesteld. 

Bovendien kan de PA de geldigheid opheffen wanneer de 

organisatie aan wie de OID is toegekend niet in overeenstemming 

met deze gebruiksregels handelt. 

 
6. De organisatie die een OID verkregen heeft, dient wijzigingen in 

gegevens die bij de aanvraag zijn vermeld, direct door te geven 

aan de PA. 

 
7. De organisatie die een OID verkregen heeft, dient gegevens die 

betrekking hebben op de aanvraag en de OID zelf zorgvuldig te 

bewaren gedurende de geldigheid van de OID. 

 
8. Een organisatie, anders dan de PA, mag zelf geen OID's toewijzen 

onder (een subtak van) de tak "PKI voor de overheid". 
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