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1. Rabo Identity Services  
Jouw klanten willen dingen snel online kunnen regelen.  Als ondernemer wil je aan deze klantwensen 

tegemoet komen. Tegelijk wil je ook voldoende zekerheid hebben over de identiteit van je klant.  Met Rabo 

Identity Services kan jij jouw processen efficiënt inrichten én voldoen aan de verwachtingen van je klant.  

 

1.1. Productomschrijving Rabo Identity Services 

1.1.1. Eén platform voor alle services  

 

Rabo Identity Services biedt services voor inloggen, identificeren, ondertekenen en valideren van data.  Met deze services kan 

jij je klantprocessen optimaliseren waardoor je klanten sneller door het proces lopen. Alle services zijn beschikbaar op het 

identity platform en kunnen via één API-koppeling worden geïntegreerd in je eigen bedrijfsapplicatie of back-officesysteem.  

 

1.1.2. De services van Rabo Identity Services 

 

Rabo Identity Services biedt keuze uit verschillende identiteits- en validatieservices. Je kiest zelf de services die passen bij jouw 

wensen en processen. Je hebt de keuze uit:   

 iDIN, voor inloggen in een “mijn-omgeving”, identificeren en leeftijdscheck    

 DigiD, voor inloggen en ondertekenen 

 ID Check, online verificatie van een identiteitsdocument 

 social ID, voor inloggen 

 Digitaal Ondertekenen, voor het online ondertekenen van documenten 

 IBAN-Naam Check, voor de controle of de opgegeven naam overeenkomt met de naam bij de bankrekening.   

 

Voor een aantal diensten levert Rabo Identity Services zowel de service als de technische koppeling (bijvoorbeeld iDIN en 

digitaal ondertekenen). Soms bieden we alleen de technische koppeling en sluit je zelf het contract met de aanbieder voor de 

acceptatie van de identiteitsdienst (bijvoorbeeld bij DigiD en social ID). Bij alle services ondersteunen wij jou bij de aanvraag, 

de technische koppeling en het gebruik.  

 

Ben je benieuwd naar het identity platform? Of wil je de koppeling naar de services uitproberen? Maak dan nu al kennis met 

Rabo Identity Services. Wij bieden een demo omgeving waar jij de koppeling kunt uitproberen en onze services kan testen. 

Zie voor meer informatie “Testen in de demo omgeving” in deze handleiding.   
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1.1.3. Betrouwbaarheidsniveaus  

 
In de Europese eIDAS regulering is bepaald waaraan de elektronische identificatiemiddelen moeten voldoen om geschikt te 

zijn voor een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Deze eisen bestaan uit technische specificaties en procedures. Er zijn drie 

betrouwbaarheidsniveaus te onderscheiden: laag, substantieel en hoog. Bij betrouwbaarheidsniveau “laag” vindt er geen 

identificatie plaats van de gebruiker. Bijvoorbeeld bij SMS OTP. Bij niveau “substantieel” vindt er wel identificatie plaats. 

Bijvoorbeeld bij gebruik van iDIN. De hoofdkenmerken van “substantieel” zijn:  

 de identiteit van de gebruiker is aan de hand van een geldig identiteitsbewijs geverifieerd.  

 de identiteit is herleidbaar naar één natuurlijke persoon. 

 er wordt gebruik gemaakt van een tweefactor-authenticatie.  

(een combinatie van minimaal 2 van de factoren: iets wat je hebt, iets wat je weet of wie je bent)  

 

Rabo Identity Services biedt services op betrouwbaarheidsniveaus “laag” en “substantieel”. In deze handleiding wordt bij de 

beschrijving van de verschillende services het betrouwbaarheidsniveau aangegeven.  

 

1.1.2. Samenwerking Rabobank en Signicat 

 

Rabobank biedt Rabo Identity Services in samenwerking met Signicat uit Noorwegen. Signicat heeft jarenlange ervaring  

in het aanbieden van digitale identiteitsdiensten. Signicat faciliteert Rabobank als leverancier van het technische deel van 

Rabo Identity Services, zoals het identity portal en de koppeling naar de verschillende services. Je sluit met Rabobank de 

overeenkomst. Rabobank is je directe en vaste aanspreekpunt voor advies, vragen en ondersteuning bij de implementatie.  

 

1.2.  Aanvragen van Rabo Identity Services 

Als je interesse hebt in de oplossingen van Rabo Identity Services of meer wilt weten over de mogelijkheden, dan adviseren 

wij je graag in een persoonlijk gesprek. Wij bespreken dan samen welke services passen bij jouw wensen en situatie.  

Neem contact op voor het maken van een afspraak. Stuur een bericht met je gegevens naar 

RaboIdentityServices@rabobank.nl. Je kan je ook aanmelden via de Rabobank site  http://www.rabobank.nl/identity. 

 

Op basis van de inzichten uit ons gesprek, werken wij ons voorstel uit in een maatwerk offerte. Hierin is een samenvatting 

opgenomen van je wensen met aansluitend de services die hiervoor een oplossing bieden. Als je akkoord bent met de offerte, 

ontvangen wij een ondertekend exemplaar retour. Uiteraard onderteken je deze offerte digitaal. Hierna sturen wij jou de 

overeenkomst voor Rabo Identity Services met de bijbehorende Voorwaarden. Na ontvangst van de geteke nde overeenkomst, 

registeren wij jou als klant en activeren wij de gekozen services. Vanaf dat moment kan je de koppeling realiseren met het 

identity platform. Ben jij al klant van Rabo Identity Services en heb je al een overeenkomst? Dan volstaat de getek ende offerte 

met de aanvullende diensten. Je kan direct aan de slag met de koppeling van de aangevraagde service op ons platform.   

   

mailto:RaboIdentityServices@rabobank.nl
http://www.rabobank.nl/identity
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1.2.1. Opzeggen 
 

De overeenkomst Rabo Identity Services en het contract voor de services wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  Je kan een 

service en de overeenkomst Rabo Identity Services opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. Als je meerdere 

services afneemt vervalt de overeenkomst Rabo Identity Services automatisch als de laatste actieve service is opgezegd. 

 

1.3. Afrekening kosten  

Voor het gebruik van Rabo Identity Services betaal je per service aansluitkosten, abonnementskosten en kosten per transactie.  

Een overzicht van de tarieven vind je in het tarievenoverzicht Rabo Identity Services.  

 

Als je zakelijk klant bent van de Rabobank en een Rabobank rekening hebt, dan worden de kosten automatisch afgerekend via 

de Nota Rekening Courant. Deze kostenafrekening vindt per maand of per kwartaal plaats, afhankelijk van de afspraken. Als je 

geen bankrekening hebt bij de Rabobank, ontvang je een factuur. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.  
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2. iDIN                                                

2.1. Productbeschrijving iDIN 

2.1.1. Wat is IDIN  
 

Met iDIN kunnen gebruikers zich identificeren, inloggen, een elektronische handtekening plaatsen en hun leeftijd bevestigen. 

Hiervoor gebruiken zij de middelen voor online bankieren van hun eigen bank. Banken kunnen zekerheid bieden over de 

identiteit van natuurlijke personen, omdat de gebruikers zich hebben geïdentificeerd bij hun bank toen zij daar klant werden.  

 

2.1.2. Waar kan iDIN voor worden gebruikt 

 

Als acceptant van iDIN kan je persoonsgegevens ontvangen om je klanten te identificeren of om de leeftijd te controleren.  

De persoonsgegevens die je via iDIN ontvangt, zijn afkomstig van het identiteitsbewijs en zijn geverifieerd door de bank.   

Bied jij je klanten een “mijn omgeving” of een eigen account? Dan kan je met de acceptatie van iDIN jouw klanten makkelijk 

en veilig laten inloggen. Zo weet je zeker wie de gebruiker is.  

Daarnaast kan met iDIN een elektronische handtekening geplaatst worden. Met iDIN ondertekenen wordt de identiteit van de 

gebruiker op een unieke wijze aan het document verbonden. Hiervoor wordt een hash van het document opgenomen in het 

iDIN bericht.  De gebruiker ziet (bij de bankschermen) welke persoonsgegevens door jou worden gevraagd om te delen ten 

behoeve van de ondertekening. iDIN Ondertekenen is één van de middelen waarmee een elektronische handtekening kan 

worden geplaatst. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7 “Digitaal Ondertekenen”.  

 

2.1.3. Welke persoonsgegevens krijg je via iDIN 

 
iDIN biedt verschillende gegevens die los of gecombineerd opgevraagd kunnen worden. Als acceptant van iDIN bepaal je zelf 

welke informatie relevant is om je klanten makkelijk en snel het aanvraagproces te laten doorlopen of om jouw klanten te 

registreren. Voor herhaald inloggen biedt iDIN een uniek identificatienummer  (BIN). 

 

Het merendeel van de gegevens die met iDIN kunnen worden geleverd zijn afkomstig van een onafhankelijke bron, te weten 

het wettelijk identiteitsbewijs van de gebruiker. Het betreft geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum. Het 

woonadres is het adres dat de gebruiker zelf aan de bank heeft verstrekt. Dat is over het algemeen het adres waarop de 

gebruiker de post van zijn of haar bank wil ontvangen, zoals nieuwe betaalpassen, jaaroverzichten en andere belangrijke 

documenten. Daardoor is de verwachting dat de kwaliteit van de adresgegevens doo rgaans van een hoog niveau is.  
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Toepassing iDIN Geleverde data door iDIN  
Inloggen iDIN levert bij de eerste transactie een uniek Bank Identificatie Nummer (BIN) van de gebruiker. Dit 

nummer kan worden geregistreerd in je eigen klantdatabase bij de klantgegevens van de Gebruiker. 

Dit BIN kan je vervolgens gebruiken als klantherkenning bij een volgende inlog via iDIN. 

Identificeren Je kan via iDIN gegevens van je klant ontvangen die door de bank van de klant zijn geverifieerd.  

Deze persoonsgegevens zijn afkomstig van het wettelijk identiteitsbewijs.  

- Naam:                         voorletter(s), voorvoegsel, achternaam 

- Leeftijdsindicatie:     (18 jaar of ouder) of geboortedatum  

- Geslacht 

Je kan via iDIN ook persoonsgegevens ontvangen die jouw klant zelf aan zijn bank heeft verstrekt. 

- Woonadres (straat, huisnummer, postcode, stad) 

- E-mailadres  en/of  telefoonnummer*  

Ondertekenen Als je iDIN aanbiedt als middel voor een elektronische handtekening, dan kan je jouw klant vragen 

om zijn persoonsgegevens te delen ten behoeve van de ondertekening. Hierbij heb je de keuze uit 

dezelfde data attributen als bij iDIN Identificeren. Met iDIN ondertekenen wordt de identiteit van de 

gebruiker op een unieke wijze aan het elektronische document verbonden, middels een hash van 

het document in het iDIN bericht. De hash wordt in het responsebericht van iDIN meegeleverd.  

iDIN Ondertekenen kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met Digitaal Ondertekenen van 

Rabo Identity Services. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 7 Digitaal Ondertekenen.  

 

(*) Gebruikers kunnen kiezen om “e-mailadres” en “telefoonnummer” niet mee te sturen of bij sommige banken te overschrijven met de gewenste gegevens. 

 

De gebruikersdoelgroep van iDIN is afgebakend tot:  

 natuurlijke personen;  

 met toegang tot internet en/of mobielbankieren; 

 die Wwft-compliant zijn geïdentificeerd door de bank.  

 

De banken hanteren de volgende leeftijdscategorieën voor toegang tot internet en/of mobiel bankieren:    

ABN AMRO, ASN Bank, RegioBank en SNS 18+; Rabobank 16+;  ING 12+   

 

2.1.4. De voordelen van iDIN voor jou als acceptant  
 

iDIN biedt je meer zekerheid over de identiteit en/of leeftijd van je klant. Jouw klanten kunnen iDIN direct gebruiken als zij 

internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS. Met de acceptatie van iDIN kan je het 

aantal stappen in het klantproces terugbrengen en een betere klantervaring bieden. iDIN bespaart je tijd, capaciteit en 

papierwerk. Als je gebruik maakt van Digitaal Ondertekenen, dan kunnen jouw Nederlandse klanten een elektronische 

handtekening plaatsen met iDIN Ondertekenen. Deze handtekening wordt onlosmakend gekoppeld aan het document.   

iDIN heeft ook een QR-code scan mogelijkheid, iDIN QR. Hiermee geef je jouw klanten een betere ervaring op mobiele 
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telefoon, want zij hoeven geen scanner en bankpas te gebruiken. Zo kan iedereen met een smartphone makkelijk inloggen en 

zich identificeren, overal waar een iDIN QR-code wordt getoond, zowel in een online als fysieke omgeving. 

 

2.1.5. De voordelen van iDIN voor je klant 
 

Iedereen in Nederland die toegang heeft tot internetbankieren of mobiel bankieren, kan direct gebruik maken van iDIN.  

De stappen voor de klant zijn vergelijkbaar met die van iDEAL. Hierdoor wordt het voor je klanten makkelijk en vertrouwd om 

te bevestigen wie zij zijn. Zij hoeven minder persoonsgegevens in te vullen en geen kopie van hun identiteitsbewijs op te 

sturen. Dit bespaart tijd en gedoe. Met inloggen via iDIN hoeft je klant geen wachtwoord te onthouden en kan hij  of zij op 

dezelfde wijze ook bij andere organisaties inloggen. Met iDIN kunnen jouw klanten een handtekening plaatsen op een 

document. De bank van de klant geeft aan welke persoonsdata wordt gebruikt voor de elektronische handtekening.  

iDIN is veilig en makkelijk, intuïtief en snel. Met de vertrouwde middelen van de eigen bank. Met iDIN QR kunnen jouw klanten 

gewoon de QR-code scannen met hun smartphone en bevestigen met de pincode van de mobiel bankeren app. 

 

2.1.6. Hoe werkt iDIN en iDIN QR 

 
Als jouw klant kiest voor iDIN als identificatiemiddel, selecteert hij of zij de eigen bank en wordt doorgeleid naar het 

inlogscherm van zijn of haar bank. Daar logt de klant in, op dezelfde manier als bij iDEAL. In de vertrouwde bankomgeving 

toont zijn of haar bank welke persoonsgegevens door jou als acceptant zijn opgevraagd. Je klant controleert of dit juist is, 

bepaalt op dat moment of hij of zij deze persoonsgegevens met jou wil delen. Als dit akkoord is dan bevestigt hij of zij dit aan 

de bank. Nadat jouw klant akkoord heeft gegeven, keert diegene weer terug in de online omgeving van jouw bedrijf. Je 

ontvangt als acceptant de gevraagde gegevens of attributen.   

Met iDIN QR kan jouw klant inloggen en zich identificeren met de eigen mobiele telefoon. Jij toont op jouw website een  

QR-code en jouw klant scant op het beeldscherm deze QR-code met zijn of haar smartphone. In plaats van een scanner te 

zoeken en gebruiken. Wil jij jouw klant in de ‘fysieke’ wereld identificeren? Dat is ook mogelijk met iDIN QR. Bijvoorbeeld om 

de minimale leeftijd te controleren bij bijvoorbeeld de verkoop van alcoholische drank, sigaretten of kansspelen. Jouw klant 

pakt de smartphone, opent de bankieren app en scant de QR-code. Geeft daarna toestemming om zijn leeftijd te delen met 

jou en dat is alles. Je ontvangt als acceptant de gevraagde gegevens.   

Jouw klanten kunnen de iDIN QR-code op 3 manieren scannen. Met de camera van hun smartphone waarin een algemene 

QR-code lezer zit, met een QR-reader of scanning app of met een QR-scan optie in een mobiel bankieren app.  

Via de ‘camera QR-scan’ krijgt jouw klant eerst het bank-keuzescherm en daarna het bevestigingsscherm. Bij de QR-scan via 

een mobiel bankieren app, is deze keuze overbodig omdat diegene zelf kiest met welke bankieren app hij of zij d e QR-scan 

maakt. Deze optie werkt alleen als iDIN QR-code scannen mogelijk is bij deze bank. 

 

Bekijk voor de uitleg van iDIN:  https://vimeo.com/340156975 of probeer zelf hoe iDIN werkt in de demo omgeving:   en IDIN 

QR: https://qrdemo.idin.nl/ 

 

2.1.7. Veiligheid en privacy  

 

De deelnemende banken bieden hun klanten de mogelijkheid om zich met iDIN te identificeren of in te loggen via hun eigen 

internet- of mobielbankieren omgeving. Met gebruik van de bestaande bank-infrastructuur heeft iDIN dezelfde hoge security, 

https://vimeo.com/340156975
https://qrdemo.idin.nl/
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fraudebestendigheid en monitoring als internetbankieren en iDEAL. De identificatiemiddelen van de banken voldoen aan het 

betrouwbaarheidsniveau “substantieel” volgens de eisen van de Europese eIDAS regulering.  Dit maakt iDIN tot een 

hoogwaardig identificatiemiddel. Een handtekening met iDIN Ondertekenen is een rechtsgeldige elektronische handtekening 

en voldoet aan het niveau “geavanceerd” volgens de richtlijnen van eIDAS.  

 

Er worden alleen persoonsgegevens gedeeld als de gebruiker hier toestemming voor geeft. De persoonsgegevens worden 

door Rabo Identity Services versleuteld verzonden van de bank van de klant naar jou als acceptant. Alleen jij in jouw rol als 

acceptant (of een derde partij in jouw opdracht) kan dit bericht ontsleutelen. Dit borgt de privacy van de gebruiker. Met iDIN 

worden uitsluitend persoonsgegevens verstrekt. Geen rekening informatie of IBAN of andere gegevens van de gebruiker.   

 

2.1.8. iDIN en iDIN QR accepteren via Rabo Identity Services 

 

Met Rabo Identity Services kan je iDIN en iDIN QR eenvoudig implementeren door gebruik te maken van de API-service die 

toegang biedt tot het platform van Signicat.  Door de directe koppeling op het platform met iDIN, is het niet nodig om zelf 

iDIN te integreren. Je kunt iDIN en iDIN QR nu al testen in jouw eigen omgeving.  

De optie iDIN QR-code is een onderdeel van dezelfde API-service zodat je met weinig technische impact kan wisselen tussen 

de QR-code optie en de reguliere iDIN flow. Alle bestaande iDIN methodes (identificeren, inloggen en leeftijdverificatie) zijn 

instelbaar via iDIN QR. Omdat er een QR-code wordt teruggegeven in plaats van het inlogscherm van een deelnemende bank, 

heb je ook een subdomein nodig. 

 

Voor het implementeren van iDIN via Rabo Identity Services is technische kennis nodig op het  gebied van SAML 2.0 of OpenID 

Connect. Rabo Identity Services biedt voor de installatie diverse hulpmiddelen en persoonlijke ondersteuning. Meer 

informatie is hier beschikbaar over iDIN en over iDIN met QR code. 

 

 

2.1.9. Data kwaliteit iDIN 

 

Om de hoge kwaliteit te borgen worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van de gegevens die de banken van gebruikers 

(Issuers) verstrekken. iDIN heeft normen gesteld op zowel formaat als inhoud. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 

aanwezigheid van de gegevens en of de gegevens voldoen aan het vereiste veld-formaat. Daarnaast wordt er gekeken of de 

gegevens afkomstig van het identiteitsbewijs van de klant overeenkomen met de gegevens in de database van de bank.  

 

https://developer.signicat.com/id-methods/idin/#about-idin
https://developer.signicat.com/id-methods/idin/#idin-with-qr-code
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2.2. Voorschriften voor iDIN 

Er zijn enige spelregels waaraan je je moet houden bij het accepteren van iDIN in Rabo Identity Services.  

 

2.2.1. Voorwaarden voor de acceptant van iDIN  

 
1. Voordat je iDIN als Identity Service kan accepteren, stelt Rabobank vast of je als ondernemer voldoet aan de voorwaarden 

voor gebruik en of deze identiteitsservice aansluit bij de bedrijfsactiviteiten van je onderneming  

2. Je sluit een overeenkomt voor Rabo Identity Services en accepteert de Algemene Voorwaarden. Heb je al een 

overeenkomst? Dan bevestigt Rabobank de toevoeging van iDIN aan de overeenkomst.   

3. Als acceptant van iDIN  dien je je te houden aan de voorwaarden van iDIN, waaronder het gebruik van het logo, zoals 

beschreven in de Richtlijnen en instructies gebruik Product-logo en de Merchant Implementatie Gids (MIG); 

4. Omdat de acceptant persoonsgegevens kan ontvangen via iDIN, worden eisen gesteld aan de beveiliging van de 

website en aan het Privacystatement of -policy van je klanten. De acceptant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging 

van de website. Hier kan de Rabobank eventueel een check op uitvoeren.  

5. De acceptant mag alleen de iDIN-gegevens van de gebruiker opvragen voor het doel dat vooraf aan de gebruiker 

duidelijk is gemaakt. Daarnaast dient de acceptant de iDIN-gegevens in overeenstemming met de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) te verwerken en mogen de gegevens niet commercieel worden gebruikt.  

6. Als acceptant van iDIN blijf je bij inschakeling van een derde partij, te allen tijde verantwoordelijk voor  alle 

verplichtingen; 

7. Als acceptant moeten je activiteiten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, inclusief de Privacy Wetgeving. 

8. Als acceptant moet je zorgen voor een klachtenprocedure, waarbij je via e-mail en via direct contact (bijvoorbeeld 

telefoonnummer, chatbox, of ander medium) goed bereikbaar is. Informatie over de klachtenprocedure moet op een 

duidelijke wijze en op een makkelijk vindbare plaats aan de gebruikers ter beschikking te stellen. 
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2.2.2. Bewaren van persoonsgegevens   
 

Als acceptant mag je de verstrekte persoonsgegevens opslaan, zolang jij je houdt aan de privacywetten. De 

persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden die jij aan je klant bekend hebt gemaakt. In de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als acceptant van iDIN de rol van verantwoordelijke.   

De verantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen en is verantwoordelijk voor de verwerki ng van de persoonsgegevens 

die hij vanuit de iDIN dienstverlening verkrijgt. Rabo Identity Services zorgt dat jij als acceptant de persoonsgegevens 

versleuteld ontvangt. Rabobank bewaart geen persoonsgegevens.  

 

2.2.3. Klantinformatie en –logo’s  

 

Als je iDIN integreert in je klantprocessen, wil je jouw klanten ook informeren over het gebruik van iDIN. Hiervoor zijn 

communicatiemiddelen beschikbaar. Daarnaast is een handleiding beschikbaar voor het gebruik van het iDIN logo.  

Je vind deze middelen op de website van iDIN:  https://www.idin.nl/acceptanten/documentatie-aanvragen/. 

 

2.2.4. Aanvullende informatie bij de integratie van iDIN 

 

Bij de integratie van iDIN moet je bij een aantal gebruikersattributen rekening houden met specifieke kenmerken.   

 

Algemeen   

Voor de naam, adres en email attributen zijn niet-Latijnse karakters mogelijk. Zo is bijvoorbeeld ‘A  

Żaiŀenoŕ’ een geldige naam die via iDIN aan de acceptant geleverd zou kunnen worden.  

 

Naam  

Bij het opvragen van het attribuut “naam” moet je rekening houden met de volgende mogelijkheden:  

1. Het is mogelijk dat de legal last name ontbreekt, maar in plaats hiervan de preferred last name geleverd is.  

2. Het is mogelijk dat de last name prefix afgekort is (bijvoorbeeld ‘vd’ of ‘v.d.’ in plaats van ‘van de’).  

3. Soms bevat de legal last name niet alleen de legal last name, maar  ook de partner last name.  

4. Als de gebruiker een samengevoegde achternaam heeft met twee prefixes (bijv. ‘de Vries van Dijk’), wordt alleen de 

eerste prefix in het last name prefix veld geleverd, de rest van de naam wordt in het last name element geleverd.  

5. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat de initialen van de gebruiker niet aanwezig zijn.  

 

Geboortedatum  

In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat de maand of dag van de geboortedatum van de gebruiker onbekend is, 

omdat het geboorteland de exacte geboortedatum niet geregistreerd heeft. In dit geval wordt de waarde ‘00’ voor de 

onbekende dag of maand gebruikt. Wanneer bijvoorbeeld de dag onbekend is zou de geboortedatum ‘19550100’ kunnen zijn, 

of wanneer zowel de dag als datum onbekend is zou de geboortedatum ‘19550000’ kunnen zijn.  

 

https://www.idin.nl/acceptanten/documentatie-aanvragen/
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Adres  

Er zijn vier scenario’s om rekening mee te houden wanneer er een adres wordt geleverd:  

1. Het is mogelijk dat de acceptant alleen de postcode en het huisnummer ontvangt, of de straatnaam, het 

huisnummer en de stad. Beide zijn te herleiden tot een uniek adres.  

2. Sommige gebruikers hebben geen huisnummer (bijvoorbeeld wanneer zij wonen op een woonboot), in dit geval 

wordt het veld “address” extra gebruikt om het adres nader te specificeren.  

3. Sommige gebruikers hebben een internationaal adres, wat bestaat uit andere velden dan een Nederlands adr es. 

Wanneer dit voorkomt wordt een apart veld voor het international adres geleverd aan de acceptant.  

4. Straatnamen kunnen afgekort zijn (bijvoorbeeld ‘Mr. J.F. Vietorstraat’ of ‘Kerkstr’).  

 

Telefoonnummer  

Er zijn twee mogelijke scenario’s voor de acceptant om rekening mee te houden wanneer dit wordt geleverd:  

1. Het telefoonnummer begint met een + gevolgd door de landcode en de rest van het telefoonnummer.  

       Bijvoorbeeld +31612345678 voor mobiele nummers en +31203051900 voor vaste nummers.  

2. Het telefoonnummer heeft een formaat dat haakjes, spaties, + en/of – bevat.  

       Bijvoorbeeld 06-12345678 voor mobiele nummers en (020)3051900 voor vaste nummers.  

 

2.2.5. iDIN integreren in een app 

 

De iDIN richtlijnen van Currence gaan ervan uit dat een iDIN sessie wordt afgehandeld binnen één browserpagina.  

Dit lukt niet altijd als jij iDIN in jouw eigen mobiele app implementeert. Dit komt doordat mobiele devices van gebruikers 

soms gebruik maken van een eigen ‘default browser’. Zoals bij iOS devices. Nadat de gebruiker in zijn of haar bankieren 

app de iDIN transactie heeft geaccordeerd, wordt de gebruiker naar jou teruggeleid via de ‘default browser’ van het iOS 

apparaat. Als dit een andere browser is dan de browser waarmee de iDIN sessie is gestart, dan wordt de iDIN sessie niet 

binnen één browserpagina afgerond en leidt dit tot een foutmelding.  

De recente versies van iOS bieden de mogelijkheid om de ‘default browser’ te wijzigen van Safari naar een andere 

browser. Maar deze optie is niet bekend bij de meeste gebruikers. Daarom heeft Signicat een oplossing toegevoegd aan 

haar standaard iDIN proces waardoor het mogelijk wordt om iDIN sessies te starten en te eindigen in verschillende 

browsers.  Hierdoor kunnen gebruikers van iOS apparaten ook bij een in-app implementatie hun iDIN transactie succesvol 

afronden. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan deze oplossing via een configuratie voor jou worden aangezet.   
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3.  DigiD 

3.1. Productbeschrijving DigiD 

3.1.1. Wat is DigiD 
 

De Nederlandse overheid wil dat mensen veiliger kunnen inloggen bij de overheid zodat zij meer zaken online kunnen 

regelen. Hiervoor geeft de overheid de inlogmethode DigiD uit. De consument  vraagt DigiD zelf aan. DigiD wordt 

gefaciliteerd door Logius (onderdeel van ministerie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).  

 

3.1.2. Waar kan DigiD voor worden gebruikt 
 

Is jouw organisatie een overheidsorganisatie of een organisatie met een publieke taak? En is je organisatie wettelijk bevoegd 

om burgerservicenummers te mogen gebruiken? Dan kan je DigiD accepteren voor de uitvoering van jouw publieke taak.  

Voorbeelden zijn: de Belastingdienst, het UWV, gemeenten, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. 

 

3.1.3. Welke persoonsgegevens verkrijg je via DigiD 

 
Je ontvangt via DigiD het Burgerservicenummer (BSN) van de gebruiker en het zekerheidsniveau waarop de authenticatie 

heeft plaatsgevonden (zie ook Manieren van inloggen met DigiD). Je kunt op basis van dit BSN bepalen of de gebruiker 

geautoriseerd is om gebruik te maken van jouw dienst. Met het BSN kan je de gegevens vinden van de gebruiker in je 

administratie of de gegevens ophalen uit het Basisregistratie Personen (BRP) als je hier toestemming voor hebt.   

 

3.1.4. De voordelen van DigiD voor de organisatie 

 

DigiD geeft je zekerheid over de identiteit van je gebruikers op basis van het BSN. Met het BSN kan je bijvoorbeeld de 

aanvraagprocedure versnellen en meer gemak bieden aan de gebruiker. Daarnaast heeft DigiD een groot marktbereik: ruim 

13,5 miljoen Nederlanders gebruiken DigiD. 

 

3.1.5. De voordelen voor de gebruiker 

 

Met DigiD kan de consument makkelijk zaken regelen via internet, zoals het  aanvragen van diensten bij een gemeente of 

zorgverzekering. Een gebruiker kan zaken ook door iemand anders laten regelen, met DigiD Machtigen. Deze machtiging 

geldt voor een specifieke tijdsperiode en voor één afgebakende digitale dienst. 
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3.1.6. Manieren van inloggen met DigiD 
 

Gebruikers kunnen op 4 verschillende wijzen inloggen met DigiD met verschillende betrouwbaarheidsniveaus.    

  

Betrouwbaarheidsniveau DigiD toepassing Toelichting 

Basis / Laag Gebruikersnaam en wachtwoord Het basisniveau van authenticatie gaat uit van iets dat een persoon 

weet en wat alleen hij/zij weet. De gebruiker kiest een 

gebruikersnaam en wachtwoord bij zijn aanvraag van DigiD. 

Hiermee kan de consument inloggen. 

Midden  Gebruikersnaam en wachtwoord 

en sms-controle 

Deze 2-factor identificatie is een veiligere manier van inloggen. Na 

het invoeren van de gebruikersnaam en wachtwoord, ontvangt de 

gebruiker een sms met een code. Deze code neemt de klant over. 

Hiervoor voegt de gebruiker zijn/haar telefoonnummer toe aan het 

DigiD-account en activeert hij “inloggen met sms-controle”. 

Midden DigiD app  De gebruiker kan op de telefoon of tablet inloggen met zijn/haar 

eigen pincode. Gebruikers die inloggen op een computer, vullen 

eerst een koppelcode in die zij in de DigiD app ontvangen. Met de 

DigiD app scannen zij de QR-code en vullen zij hun pincode in.  

Substantieel ID-Check De gebruiker kan een éénmalige ID-check van het paspoort, 

rijbewijs of identiteitskaart toevoegen aan de DigiD app. DigiD 

registreert dat de controle is uitgevoerd. Hierna is de DigiD app 

geschikt om in te loggen op betrouwbaarheidsniveau Substantieel 

voor toegang tot extra privacygevoelige gegevens. 

 

 

3.1.7. DigiD accepteren via Rabo Identity Services  

 

Rabo Identity Services helpt jou bij de aanvraag en aansluiting van DigiD.  De aanvraag voor DigiD start op de website  

van Logius: https://www.logius.nl/diensten/digid/aansluiten-op-digid.  Bij Logius vraag je de aansluiting aan op de DigiD-

preproductie omgeving en accepteer je de aansluitvoorwaarden.  

Na ontvangst van de aansluitgegevens, koppel je de preproductieomgeving van DigiD met je website. Wij helpen jou bij deze 

koppeling. Nadat je DigiD succesvol hebt getest en Logius de aansluiting heeft goedgekeurd, vraag je bij Logius de 

aansluiting aan op de DigiD productieomgeving. Nadat je ook de aansluiting op de productie omgeving succesvol hebt 

getest, kan Logius de aansluiting goedkeuren. Vanaf dat moment kan je DigiD accepteren. Hierna moet je binnen 2 maanden 

voldoen aan het ICT-beveiligingsassessment om de definitieve goedkeuring van Logius te ontvangen.  

 

Voor het implementeren van DigiD via Rabo Identity Services is technische kennis nodig op het  gebied van SAML 2.0 of 

OpenID Connect. Rabo Identity Services biedt diverse hulpmiddelen voor de integratie en persoonlijke ondersteuning.   

Meer informatie is beschikbaar op https://developer.signicat.com/ 

https://www.logius.nl/diensten/digid/aansluiten-op-digid
https://www.logius.nl/diensten/digid/ict-beveiligingsassessments
https://developer.signicat.com/
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3.2.  Voorschriften voor DigiD 

3.2.1. Voorwaarden voor de acceptant van DigiD  

 

Om DigiD te mogen accepteren, moet je organisatie aan alle onderstaande eisen voldoen:  

 Publieke taak: je organisatie voert een publieke taak uit zoals is vastgesteld in een wet. 

 Burgerservicenummer: je organisatie mag volgens de wet het BSN gebruiken om uw publieke taak uit te voeren. 

 DigiD accepteren voor de uitvoering van je publieke taak.  

 Aansluiten op PKI-overheid, de public key infrastructure van de overheid dat de betrouwbaarheid waarborgt bij de 

informatie-uitwisseling. 

 

Alle organisaties die DigiD gebruiken moeten voldoen aan de beveiligingsnorm van het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Of je aan deze norm voldoet, wordt vastgesteld via een ICT-beveiligingsassessment DigiD door een 

Register EDP-auditor.  In het register van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA), staan Register EDP-

auditors ingeschreven die de toetsing en penetratietest kunnen uitvoeren. Dit ICT-beveiligingsassessment moet jaarlijks 

worden uitgevoerd. Meer informatie over de voorwaarden, het aanvragen en het aansluiten op DigiD vind je op de website 

van Logius: . 

 

3.2.2. Bewaren van persoonsgegevens 

 
De voorgeschreven bewaartermijnen voor DigiD variëren tussen 6 weken en maximaal 5 jaar. Doel is om burgers inform atie te 

kunnen geven als zij hier om vragen en om beveiliging en betrouwbaarheid van deze voorzieningen te garanderen. De 

bewaartermijnen staan in artikel 11 en 12 van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur.  

 

3.2.3. Kosten DigiD 

Je betaalt kosten voor het gebruik van DigiD en kosten voor het gebruik van Rabo Identity Services.   

In het jaar van aansluiting op DigiD, betaal je nog geen kosten voor het gebruik. Daarna betaal je kosten per succesvolle 

authenticatie. Je ontvangt een voorschotfactuur van Logius op basis van de prognose van je verbruik. Na afronding van het 

jaar, ontvang je een eindafrekening op basis van het werkelijk gebruik. Meer informatie over de kosten van DigiD vind je op  

de website van Logius:  https://www.logius.nl/onze-organisatie/zakendoen-met-logius/doorbelasting. 

Naast de kosten voor de authenticatie met DigiD, betaal je kosten voor de aansluiting en het gebruik van Rabo Identity 

Services. Deze kosten bestaan uit aansluitkosten, abonnementskosten en kosten per succesvolle transactie. Zie voor een 

actueel overzicht de tarievenlijst van Rabo Identity Services.  

 

3.2.4. Informeren van jouw klanten over DigiD   

 
Als je DigiD integreert in je klantprocessen, wil jij jouw klanten ook informeren over het gebruik van DigiD.  

Hiervoor is de toolkit communicatie DigiD beschikbaar . Je  vind de toolkit op de website van Logius: 

https://www.logius.nl/diensten/digid/toolkit-digid-en-digid-machtigen.  

 

https://www.logius.nl/diensten/digid/ict-beveiligingsassessments
https://www.logius.nl/onze-organisatie/zakendoen-met-logius/doorbelasting
https://www.logius.nl/diensten/digid/toolkit-digid-en-digid-machtigen
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4. ID Check        

4.1. Productbeschrijving ID Check 

4.1.1. Wat is ID Check 

 
Met ID Check kan je jouw nieuwe klanten online identificeren op basis van een geldig identiteitsdocument (ID), zoals een 

paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.  Hiervoor vraag je de klant om een kopie van zijn of haar 

identiteitsbewijs te uploaden of een scan te maken van het ID met de camera van de desktop of mobiele telefoon. Het 

gescande ID wordt door Rabo Identity Services gecontroleerd op geldigheid en echtheid. Het resultaat van deze ID check 

ontvang je in het responsebericht, samen met de uitgevraagde persoonsdata en optioneel samen met een kopie van het 

identiteitsdocument.  

Wil je meer zekerheid of de gebruiker dezelfde persoon is als op het identiteitsbewijs? Dan kan je ID Check uitbreiden door de 

foto op het identiteitsbewijs te laten vergelijken met het gezicht van de gebruiker. Deze gezichtsherkenning kan met een 

selfie van de gebruiker of met behulp van een live video opname. Je kan ID Check ook combineren met iDIN. Dan “matcht” 

Rabo Identity Services de persoonsdata op het ID met de data die de gebruiker deelt met iDIN via zijn of haar eigen bank.  

Rabo Identity Services biedt jou de keuze uit twee ID Check services: ID Scan en Onfido ID scan.   

 

4.1.1.1. ID scan 

ID scan is de basis propositie van Rabo Identity Services om gebruikers te identificeren op basis van een identiteitsdocument. 

Naast het Nederlandse paspoort, de identiteitskaart, het rijbewijs en het vreemdelingendocument, kan ID scan 

identiteitsdocumenten uitlezen en controleren van nog 19 andere Europese landen. Met ID scan kan jouw klant een ID 

uploaden of inscannen. Hierna controleert ID scan de geldigheid en echtheid van dit ID op basis van een aantal standaard 

controles voor dit type document. Als je meer zekerheid wenst over de identiteit van de gebruiker, dan kan je voor jouw 

Nederlandse klanten ID scan combineren met iDIN identificeren. ID scan kan alleen worden gebruikt in een web-based 

omgeving op de desktop of app.  

 

4.1.1.2. Onfido ID scan  

Onfido ID scan biedt meer uitgebreide mogelijkheden voor het identificeren van klanten via een identiteitsbewijs. Onfido kan  

4.600 ID documenten uitlezen uit 195 verschillende landen en heeft daardoor een bredere marktdekking.  De echtheid van 

het gescande ID wordt uitgebreider gecontroleerd waardoor het risico op ID-fraude verder wordt verkleind. Om meer 

zekerheid te krijgen over de identiteit van de gebruiker, kan de ID verificatie worden uitgebreid met een selfie -check of live 

video. Onfido stelt op basis van gezichtsherkenning vast of de gebruiker dezelfde persoon is als op de foto van het ID.  Onfido 

ID scan kan gebruikt worden in een web-based omgeving en in een in-app omgeving.  Onfido ID scan heeft niet de 

mogelijkheid om de achterzijde van een Nederlands paspoort te scannen.  Onfido verwerkt geen identiteitsdocumenten van 

personen jonger dan 16 jaar. ID scan wel. Meer informatie over ID scan en Onfido ID scan lees je verderop in dit hoofdstuk.   
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4.1.2. Voorwaarden voor identificeren op basis van ID Check.  

 

Het identificeren van gebruikers op basis van een identiteitsdocument is aan regels gebonden. Je mag een nieuwe klant niet 

zomaar vragen naar zijn of haar identiteitsdocument. Ook zijn er voorwaarden voor het opslaan van een kopie van het ID. 

Sommige sectoren zijn verplicht om een volledige kopie van het ID op te slaan als bewijs dat de klant is geïdentificeerd. 

Andere sectoren mogen geen kopie opslaan of moeten eerst de bijzondere persoonsgegevens op het ID onleesbaar maken 

(zoals de pasfoto en/of het Burgerservicenummer (BSN)).  Voordat je gebruik maakt van de ID Check services moet je dus eerst 

vaststellen of voor jouw onderneming of organisatie een (wettelijke) grondslag is om je nieuwe klant te mogen vragen naar 

een identiteitsdocument en moet je bepalen welke data jij mag registreren in jouw klantadministratie.  Je bent dus zelf 

verantwoordelijk om vast te stellen of je met ID Check voldoet aan de (buitenlandse) wet en regelgeving.  

 

 

4.1.3. Waar kan ID Check voor worden gebruikt 

 

Wil jij jouw klanten, gebruikers of nieuwe medewerkers eenvoudig online laten “onboarden”? Maar moet je tegelijk jouw klant 

identificeren op basis van een identiteitsdocument om te voldoen aan de richtlijnen binnen de wet - en regelgeving? Of richt 

jouw onderneming zich op de internationale markt en wil jij ook buitenlandse klanten kunnen identificeren? Dan kan ID 

Check hierbij een oplossing bieden. Met ID scan en Onfido ID scan kan jij de gebruiker online identificeren met gebruik van 

zijn of haar identiteitsbewijs. Daarnaast kan je aangeven welke persoonsdata je wel en niet wenst te ontvangen. Hierdoor 

voorkom je dat je persoonsgegevens ontvangt en registreert waarvoor jouw onderneming of organisatie geen wettelijke 

grondslag hebt.  

 

Je kan ID Check inbouwen in je eigen klant- en bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een telefoonabonnement, 

bij het afsluiten van een levensverzekering, bij de koop, verkoop of verhuur van onroerend goed of bij het verwelkomen van 

een nieuwe medewerker. Met gebruik van ID Check services kan jij jouw online klantprocessen optimaliseren. Dat bespaart jou 

tijd, capaciteit en biedt een betere klantervaring. 

 

Als ondernemer of organisatie geef jij zelf aan welke data attributen van het identiteitsbewijs jij van Rabo Identity Services wilt 

ontvangen. Ook kan Rabo Identity Services bijzondere persoonsdata voor jou maskeren op het identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld 

als je de bijzondere persoonsdata op het ID niet mag ontvangen. De output die je ontvangt en de maskeerfunctionaliteit van 

Rabo Identity Services worden verder in dit hoofdstuk toegelicht. 

 

 

4.1.4. Welke persoonsgegevens krijg je via ID Check 
 

Het responsebericht van de ID Check services bevat datavelden met informatie van het identiteitsdocument. Daarnaast kan je 

optioneel een kopie ontvangen van het gescande of geüploade identiteitsdocument.  Welke informatie je ontvangt, bepaal je 

zelf in jouw API-call naar Rabo Identity Services.  
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Zowel ID scan als Onfido ID scan kunnen de volgende data attributen in het responsebericht leveren:   

Veldnaam  Toelichting  Voorbeeld  
firstName  Voornaam                                                    Cornelis  

lastName  Achternaam                                                            Molenaar  

dateOfExpiry  Datum tot document geldig is                      2022-10-25  

issuingAuthority  Instantie dat ID uitgeeft             Burgemeester van Rotterdam  

IssuingCountry  Land van uitgifte NLD 

gender  Geslacht                                                                  M  

documentNumber  Documentnummer                                              NB1H23TH4  

dateOfBirth  Geboortedatum                                                     1984-12-08  

personalNumber  Persoonsnummer                                                  132547698  

dateOfIssue  Datum uitgifte document                                    2017-10-15  

documentType Type identiteitsbewijs passport 

nationality Nationaliteit  NL 

 

Onfido ID scan biedt naast bovengenoemde data attributen optioneel nog een aantal extra datavelden, zoals:    

 de Machine Readable Zone (MRZ), de 1e en 2e regel.   

 de resultaten van de uitgebreide validatie van het ID, zoals:   

 of de data op het ID consistent is (vergelijking data OCR met MRZ) 

 of de visuele elementen op het ID juist en echt zijn.  

Onfido ID scan heeft niet de mogelijkheid om de achterzijde van een Nederlands paspoort te scannen.  Ook hanteert   

Onfido een minimum leeftijdsgrens van 16 jaar of ouder. In beide situaties is een combinatie met ID scan mogelijk.  

 

Extra datavelden bij Onfido ID scan:  

Veldnaam Toelichting Voorbeeld 
subResult Aanvullende informatie over document                                  clear 

dataConsistency Geeft aan of data consistent is (oa OCR versus MRZ line)                                          clear 

ageValidation Geeft aan of leeftijd > 16 of 18 jaar is                                                  clear 

dataValidation Geeft aan of data validatie op basis van algoritme juist is clear 

policeRecord Geeft aan of ID gestolen of verloren is etc.                              clear 

compromisedDocument Staat ID in database Onfido als verdacht  clear 

result Geeft totaal resultaat ID validatie                       clear 

imageIntegrity  Is upload voldoende kwaliteit voor gezichtsherkenning      clear 

visualAuthenticity Gebruiker op live foto is echt en leeft (alleen bij video) clear 

dataComparison Geeft aan of data ID consistent is met opgegeven data      clear 

mrzLine1 1e regel van Machine Readable Zone op ID document P<NLDMolen….    <<..B 

mrzLine2 2e regel van Machine Readable Zone op ID document NB1H23TH4NLD… <<6 
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Zowel met ID scan als Onfido ID scan wordt de MRZ-zone uitgelezen van het ID en wordt met gebruik van Optical Character 

Recognition (OCR), de data op het ID uitgelezen. Dit uitlezen is mogelijk voor de identiteitsdocumenten die ondersteund 

worden door ID scan en Onfido ID scan. Vervolgens worden de datavelden uit de MRZ-zone en de OCR data met elkaar 

vergeleken. De ID Check services controleren de geldigheid en echtheid van het gescande identiteitsdocument  op de 

echtheidskenmerken van het document en consistentie van de data. Onfido ID scan heeft hierbij de meest uitgebreide 

controle. Het resultaat van deze validatie is opgenomen in het responsebericht.  

 

Zijn er geen bijzonderheden? Dan ontvang je de status “clear”. Deze status Clear geeft aan dat bij de controle geen 

afwijkingen zijn geconstateerd. Dit geeft geen 100% zekerheid maar wel een goede en betrouwbare indicatie. Als er een 

afwijking wordt gesignaleerd bij de ID controle, dan wordt dit gemeld met de status “consider” of “suspected”.  

Jij kan als ondernemer zelf een 2e controle uitvoeren, afhankelijk van je risico acceptatie in het bedrijfsproces . Voor de 

inrichting van dit vervolgproces en aanvullend onderzoek, kan je gebruikmaken van de data en persoonsgegevens die 

worden meegeleverd in het responsebericht van ID Check. Als een identiteitsbewijs niet wordt herkend als ID of niet wordt 

ondersteund, wordt dit gerapporteerd met de status “rejected”. 

 

Het feit dat je een positief matchingsresultaat ontvangt, betekent nog niet dat de gebruiker dezelfde persoon is als op het 

identiteitsdocument. Wil je hier meer zekerheid over? Dan kan je aanvullend de identiteit van de gebruiker controleren met 

iDIN identificeren of met gebruik van een live selfie of video check. Het resultaat van de identificatie van de gebruiker wordt 

teruggemeld in het responsebericht. Op basis van het responsebericht bepaal je of de gebruiker voldoende is geïdentificeerd 

om het onboarding- en/of aanvraagproces te vervolgen.  

 

Er kan sprake zijn van een False Acceptance Rate (FAR) waarbij een identiteitsdocument ten onrechte als echt wordt 

aangemerkt terwijl het ID uiteindelijk toch vervalst bli jkt. Of er kan sprake zijn van een False Rejection Rate (FRR). Dit betekent 

dat het ID als verdacht wordt gekenmerkt of vervalst terwijl  het ID wel echt blijkt en rechtsgeldig of dat ten onrechte wordt 

gesignaleerd dat het gezicht van de gebruiker niet overeenstemt met de foto op het ID. Zowel de FAR als FRR percentages 

zijn < 0,1 %. Als ondernemer of organisatie moet je de FAR of FFR in je risico afweging meewegen en bepaal je óf en zo ja hoe 

je een aanvullend proces wilt inrichten om deze risico’s te mitigeren of om eventuele risico’s te accepteren.  

Je kan hiervoor een handmatig proces inrichten zodat je de kans op een FRR verkleint of om gebruikers te helpen die 

problemen hebben bij het scannen van het identiteitsdocument. Om de r isico’s van een FAR te beperken, kan naast ID scan 

eventueel een tweede identiteitsmethode worden gebruikt 

 

Detailinformatie over het responsebericht en een volledig overzicht van de verschillende datavelden en namen van de 

datavelden, vind je op de Developerspagina van Signicat. 

 

4.1.5. Hoe werkt ID Check 
 

Je integreert ID Check in je eigen klantproces en kan zelf jouw front-end samenstellen zodat je klant ervaart dat hij ID Check 

start op jouw website. Je hebt de keuze uit ID scan en/of Onfido ID scan. Om meer zekerheid te krijgen over de identiteit van 

de gebruiker, kan ID scan worden uitgebreid met iDIN identificatie en Onfido ID scan met een selfi e of videocheck.   

 

https://developer.signicat.com/apis/assure-api/assure-api-v1/#downloadfullresultusage
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Overzicht van de kenmerken van ID scan en Onfido ID scan 
  

   Type ID   OCR en ID 
 verificatie  

 Gezichtsherkenning   Liveness check   Maskeren data 

ID scan    38 type ID’s   

 uit 19 landen  

Ja Nee Nee Ja 

Onfido ID scan   4.600 ID’s   

 uit 195 landen   

Ja Nee Nee Ja 

   ID’s +  Selfie  Ja Ja Nee Ja 

   ID’s +  Video  Ja Ja Ja Ja 

  

Je vraagt jouw klant om zich te identificeren met gebruik van zijn of haar identiteitsdocument. Als de klant al een kopie van 

zijn of haar ID als JPG bestand beschikbaar heeft, kan deze kopie van het ID worden geupload. Een andere mogelijkheid is dat 

de klant een scan maakt van zijn of haar identiteitsbewijs met de camera van de desktop of mobiele telefoon.  

Het identiteitsbewijs wordt uitgelezen met gebruik van Optical Character Recognition (OCR). Hierbij wordt de data op het 

identiteitsbewijs vergeleken met de data in de Machine Readable Zone (MRZ) code.  Onfido ID scan heeft, ten opzicht van ID 

scan, een uitgebreidere controle om de echtheid van het document en de foto op het ID te toetsen. Onfido ID scan 

controleert bijvoorbeeld ook de geldigheid en echtheid van het document.  

 

Als je hebt aangegeven dat je meer zekerheid wenst over de identiteit van de gebruiker, dan wordt de klant gevraagd om met 

gebruik van zijn of haar mobiele telefoon een selfie te maken of een video. Bij het maken van een video wordt aan de hand 

van enkele opdrachten gecontroleerd dat de gebruiker op dat moment ook echt achter de camera zit (liveness check).  

Nadat de gebruiker zijn of haar selfie of video heeft gedeeld, kan Onfido de biometrische kenmerken van het gezicht van de 

gebruiker vergelijken met de foto op het ID. Als je ID scan gebruikt, dan kan de gebruiker worden gevraagd om zich te 

identificeren met iDIN. In dit proces wordt de gebruiker toestemming gevraagd om via zijn bank zijn naam, voorletters en 

geboortedatum te delen. Rabo Identity Services vergelijkt de verkregen persoonsdata uit iDIN met de data op het 

identiteitsbewijs. Het matchingsresultaat van de selfie check, video check of iDIN wordt in het responsebericht meegestuurd.  

 

Je ontvangt van Rabo Identity Services een encrypt responsebericht met de data attributen die jij in jouw API-call hebt 

uitgevraagd. Aanvullend heb je de optie om ook een kopie van de ID scan te ontvangen. Omdat op het ID de pasfoto en het 

Burgerservicenummer (BSN) als bijzondere persoonsgegevens worden aangemerkt, moet je een wettelijke grond hebben om 

deze data te mogen ontvangen. Ontbreekt deze wettelijke grond? Dan kan Rabo Identity Services deze persoonsdata voor jou 

maskeren zodat deze gegevens niet meer zichtbaar zijn.  

Voordat je gebruikmaakt van de ID Check services ben je zelf verantwoordelijk om te bepalen welke data jij mag registreren in 

jouw klantadministratie en of je met ID Check voldoet aan de (buitenlandse) wet en regelgeving.  
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4.1.6. Maskeren van bijzondere persoonsdata  
 

In de API-call geef je aan welke data attributen je wilt ontvangen in het responsebericht. Hierdoor ben je zelf in control welke 

persoonsdata jij wel en niet ontvangt. Als je bijvoorbeeld ook een kopie van een Nederlands identiteitsdocument wilt 

ontvangen, maar geen BSN mag registreren, dan kan je in de API-call een scan van de voorzijde van het identiteitsdocument 

opvragen. Het BSN staat immers op de achterzijde van de nieuwe versies van de Nederlandse ID’s.  

Als de gebruiker een oudere versie heeft van het Nederlands identiteitsdocument, staat het BSN op de voorzijde van het ID. 

Ook in de MRZ-code op de voorzijde van het ID staat het BSN opgenomen. Dit BSN kan Rabo Identity Service voor jou 

maskeren zodat je deze data niet kan lezen of kan opslaan en jij daarmee 

voldoet aan de wet- en regelgeving. Op de scan van het ID wordt een zwarte 

balk over bijvoorbeeld de pasfoto en/of BSN geplaatst.  Zie bijgaand 

voorbeeld. Dit geschiedt achteraf, omdat op de foto van het document het 

BSN zichtbaar is. In het responsebericht wordt binnenkort het BSN-nummer 

automatisch verwijderd als dit ook op het ID wordt gemaskeerd.   

 

De maskeerfunctionaliteit is zowel mogelijk bij ID Scan als bij Onfido ID scan 

en zorgt dat de bijzondere persoonsdata niet meer leesbaar zijn.  

De maskeerfunctionaliteit kan je eenvoudig toevoegen in de API service.  

 

4.1.7. De voordelen van ID Check voor jou als acceptant 

 

De ID Check services van Rabo Identity Services bieden een internationale oplossing om online de identiteit van de 

gebruikers vast te stellen op basis van een geldig identiteitsdocument. Ook als jouw onderneming of organisatie vanuit de 

wet- en regelgeving verplicht is om een nieuwe klant in het KYC proces te vragen om zijn of haar identiteitsbewijs, biedt  

ID Check een efficiënte oplossing. Je kan een klantvriendelijk online onboarding proces inrichten én voldoen aan de wet en 

regelgeving.  Het online scannen en valideren van een identiteitsbewijs is goedkoper en sneller dan het opvragen en 

controleren van een (papieren) kopie van het ID.  Met gebruik van de selfie, video of iDIN krijg jij bovendien meer zekerheid 

over de identiteit van jouw gebruikers. De controle op de echtheid van het ID verkleint de risico’s op fraude.    

  

4.1.8. De voordelen van ID Check voor de gebruiker 

 

Jouw gebruikers kunnen met ID Check zichzelf identificeren als zij zich aanmelden als nieuwe klant bij jouw onderneming of 

organisatie aanmelden. Ook vanuit het buitenland. Door het uploaden of scannen van hun identiteitsbewijs  hoeven zij minder 

persoonsgegevens in te vullen en geen kopie van het ID op te sturen. De combinatie met een selfie, video of iDIN zorgt ervoor 

dat de gebruiker kan aantonen dat hij of zij de persoon is op het identiteitsbewijs zonder hiervoor  persoonlijk langs 

te hoeven komen om zich te identificeren. Dit bespaart de gebruiker tijd, moeite en ergernis. Het proces kan de gebruiker op 

elk moment uitvoeren en duurt niet meer dan vijf minuten.  
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4.1.9. ID Check integreren in jouw bedrijfsprocessen  
 

Je integreert ID scan en Onfido ID scan in jouw eigen klant- en bedrijfsprocessen met gebruik van de Assure API service.  

Dit kan zowel in een browser als in een app.  De Assure API is een RESTful service waarmee je identitieitsdocumenten door de 

gebruiker kan laten scannen en de geldigheid kan laten verifiëren. Daarnaast ondersteunt de Assure API asynchrone 

bewerkingen waarbij je bijvoorbeeld de identiteit van de gebruiker kan verifiëren met gebruik van persoonsgegevens uit 

andere databronnen. De verkregen data kan in de Assure API met elkaar worden gematcht waarna het matchingsresultaat 

samen met de data attributen in het responsebericht wordt terug gestuurd. De Assure API Service maakt per gebruiker een 

digitaal dossier aan. In dit digitale dossier wordt tijdelijk alle data, input en matchingresultaten in het proces verzameld, 

verwerkt en terug gerapporteerd. Het dossier en de verkregen data wordt na afronding van het proces door Signicat na  

30 dagen verwijderd. Er wordt geen data bewaard of opgeslagen na deze dertig dagen. Je  kan zelf ook opdracht geven als je 

de gegevens eerder wilt laten verwijderen 

 

Er zijn 3 mogelijkheden om een koppeling te maken met de Assure API:  

1. Web-based, waarbij de Assure API geïntegreerd wordt met jouw eigen webapplicatie (voor desktop en/of mobiel)  

2. Native iOS of Android, waarbij geïntegreerd wordt met de iOS of Android SDK van Onfido (alleen mobiel)  

3. API only, waarbij je geen eigen front-end aanbiedt maar je klant direct doorlinkt naar de Assure API .   

 

Bij de web-based integratie biedt Rabo Identity Services 2 opties om de service in je eigen front-end te integreren.   

1. Integreren met de SDK services en front-end die door de Onfido is ontwikkeld (3rd party SDK) voor Onfido ID scan.  

2. Integreren met de Web SDK service die door Signicat is ontwikkeld (Capture Flow App) voor ID scan of Onfido ID scan.  

 

Kies je voor Onfido ID scan en gebruik je de SDK services en front-end van Onfido? Dan implementeer je zelf alle stappen in 

het ID scan proces. Zoals het aanmaken van het dossier in de Assure API service, het aanmaken van het proces, het opvragen 

van de ID types en het initiëren van de start van het verificatieproces.  Zie afbeelding.  

 

Bij gebruik van de Web SDK service (Capture Flow) verloopt het proces  volledig via Signicat en hoef je minder zelf te 

organiseren. Dit maakt de integratie eenvoudiger. Je hoeft je geen proces aan te maken (stap 1 vervalt) , je hoeft de ID typen 

niet te uploaden (stap 2 vervalt) of te vragen om de verificatie te starten (stap vervalt). Capture biedt de mogelijkheid om de 

front-end grotendeels aan te passen. Denk hierbij aan kleuren, teksten en bepaalde features, zoals glare (schittering) detectie, 

confirmation, welke ID documenten gebruikt kunnen worden, welke talen geselecteerd worden. 
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Processchema bij gebruik van de SDK services en front-end die door de Onfido is ontwikkeld 

 
 

Processchema bij gebruik van Capture Flow Service.  

 

 



 

 

 

  

 

 

Juridische disclaimer: Deze Handleiding is uitsluitend bedoeld voor klanten en door hen aangewezen gebruikers van Rabo Identity Services . Ander gebruik is niet toegestaan. 
Rabobank is niet aansprakelijk voor fouten in of verkeerd gebruik van de Handleiding. Rabobank heeft het recht deze Handleiding te wijzigen. 

 
 

Teven zakelijk 

 

Per 1 januari 2015 

 

  Handleiding Rabo Identity Services, versie september 2021                                          Pagina 27 

 

Rabobank 

 

 

Wil jij ID scan of Onfido ID scan alleen in je web service integreren? Dan adviseren wij jou om gebruik te maken van de 

Capture Flow Service. Dit maakt de integratie eenvoudig terwijl de kwaliteit van het eindresultaat hetzelfde is.  

Meer informatie en voorbeelden over integratie van ID Check services vindt je op de developerspagina van Signicat:  

https://developer.signicat.com/documentation/identity-verification/assure-api-integration-details/integration-use-cases/ 

 

4.1.10. Privacy  

 

Met ID scan en Onfido ID scan verwerkt Rabo Identity Services persoonsgegevens. Naast de informatie op het 

identiteitsdocument kan dit ook persoonsdata zijn uit andere databronnen, zoals iDIN. Rabobank heeft voor ID Check services 

de rol van data verwerker. De verwerking van de persoonsdata door Rabobank is in jouw opdracht als data eigenaar.   

Je ontvangt het matchingsresultaat, de persoonsdata en de ID scan in een beveiligd en versleuteld bericht van Rabo Identity 

Services. Na afronding van het proces, wordt het digitale dossier verwijderd dat is aangemaakt in de Assure API. Er wordt geen 

persoonsdata opgeslagen of bewaard door Rabobank of Signicat of Onfido.  

Op je website of in jouw app informeer je de gebruiker  vooraf op basis van welke grond je de gebruiker vraagt om zich te 

identificeren met zijn of haar identiteitsdocument, welke persoonsdata je van het ID gebruikt en welke data jij registreert in 

jouw klantadministratie. Door de start van het proces met ID Check gaat de gebruiker hiermee akkoord om zijn 

persoonsgegevens te verwerken met jouw onderneming of organisatie.  

 

 

4.1.11. ID Check gebruiken via Rabo Identity Services 

 
Als je ID scan of Onfido ID scan wilt integreren in je bedrijfsprocessen, dan heb je een overeenkomst nodig voor Rabo Identity 

Services. Met de Assure API service op de portal van Signicat kan je ID scan en Onfido ID scan eenvoudig implementeren.  

Voor deze koppeling is technische kennis nodig op het gebied van SAML 2.0 of OpenID Connect.  

 

Je kunt iD Scan en Onfido ID Scan nu al testen in jouw eigen omgeving. Hiervoor meld je je aan bij de testomgeving van de 

Assure API. Na het invullen van jouw e-mailadres, ontvang je per e-mail een link om in te loggen.  

 

Directe links naar de testomgeving van de Assure API: 

- Demo service https://developer.signicat.com/documentation/other/demo-service/#assure 

- Web:  https://labs.signicat.com/assure-test-server/assure/dashboard 

- iOS:  https://testflight.apple.com/join/30TXS7EW 

- Android: https://labs.signicat.com/assure-test-server/app/android 

 

 

 

https://developer.signicat.com/documentation/identity-verification/assure-api-integration-details/integration-use-cases/
https://developer.signicat.com/documentation/identity-verification/assure-api-integration-details/
https://developer.signicat.com/documentation/other/demo-service/#assure
https://labs.signicat.com/assure-test-server/assure/dashboard
https://testflight.apple.com/join/30TXS7EW
https://labs.signicat.com/assure-test-server/app/android
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4.2.  Voorschriften voor ID Check 

Er zijn enige spelregels waaraan je je moet houden bij het gebruik van ID Scan en Onfido ID scan.  

Voordat je ID scan en/of Onfido ID scan kan gebruiken stelt Rabobank vast of jouw onderneming of organisatie voldoet  

aan deze voorwaarden en of deze identiteitsservice aansluit bij de sector en bedrijfsactiviteiten van je onderneming. 

 
 

4.2.1. Voorwaarden voor de acceptant 

  

1. Je sluit een overeenkomt voor Rabo Identity Services en accepteert de Voorwaarden Rabo Identity Services.  

Heb je al een overeenkomst? Dan bevestigt Rabobank de toevoeging van ID Check aan deze overeenkomst.   

2. Als je Onfido ID scan gebruikt dan gelden er een aantal voorwaarden die Onfido oplegt, waaronder het gebruik van 

de naam van Onfido en het verstrekken van informatie over het aantal verwachte Onfido ID scan transacties.  

Ook stelt Onfido een minimale afname van Onfido ID scan in de vorm van een minimum factuurbedrag per jaar.   

3. Als acceptant mag je een gebruiker uitsluitend vragen om zich te identificeren met een identiteitsdocument als 

hiervoor een grondslag is of een door de overheid gestelde richtlijn. De acceptant is  zelf verantwoordelijk om vast te 

stellen of hieraan wordt voldaan.  

4. Als acceptant informeer je de gebruiker vooraf op jouw website of app waarom en met welk doel je vraagt om het 

identiteitsbewijs, welke persoonsdata worden verwerkt en welke data wordt geregistreerd.  

5. Als acceptant mag je de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) maar niet voor andere commerciële doelen gebruiken. Je vraagt alleen die 

persoonsgegevens uit die nodig zijn voor de diensten die jij als ondernemer of organisatie aanbiedt.  

6. Omdat jouw onderneming of organisatie persoonsgegevens ontvangt via de ID Check services, worden eisen gesteld 

aan de beveiliging van de website, de app en het privacystatement of –policy. Je bent als acceptant zelf 

verantwoordelijk voor de beveiliging van jouw website en app. Rabobank kan eventueel een controle uitvoeren.  

7. Als acceptant van ID Scan en/of Onfido ID scan, blijf je bij inschakeling van een derde partij verantwoordelijk voor alle 

verplichtingen. 

8. Als acceptant moeten jouw activiteiten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, inclusief de Privacy 

Wetgeving. Je bent verantwoordelijk om vast te stellen of er een wettelijke grondslag is om de gebruiker te vragen 

naar zijn of haar identiteitsdocument en om te bepalen of en welke persoonsdata je mag ontvangen en registreren.   

9. Als acceptant moet je zorgen voor een klachtenprocedure, waarbij je via e-mail en via direct contact (bijvoorbeeld 

telefoonnummer, chatbox, of ander medium) goed bereikbaar bent. Informatie over de klachtenprocedure moet je 

op een duidelijke wijze én op een makkelijk vindbare plaats aan de gebruikers ter beschikking stellen. 

 

4.2.2. Bewaren van persoonsgegevens 

 
In het ID Check proces wordt tijdelijk persoonsdata opgeslagen bij Signicat in een digitaal dossier. Dit is nodig om 

de verkregen data te verzamelen, te kunnen valideren, te kunnen matchen, te maskeren en in één keer het totale resultaat in 

het responsebericht te kunnen rapporteren.  Het digitale dossier in de Assure API wordt na 30 dagen verwijderd na afronding 

van de transactie. Dit voor een eventuele navraag. Ook kan jij zelf een verzoek indienen tot verwijdering van het digitale 

dossier. Signicat, Onfido en Rabobank slaan geen data op en bewaren geen persoonsgegevens.  
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5.  IBAN-Naam Check        

5.1. Productbeschrijving  

5.1.1. Wat is IBAN-Naam Check 
 

Met de IBAN-Naam Check controleer je jouw klant- en/of leveranciers gegevens. De check gaat na of de IBAN-naam 

combinaties in jouw systemen overeenkomen met de gegevens die bekend zijn bij de banken. Zo weet je  aan wie je betaalt, 

bij wie je incasseert en of IBAN en naam van nieuwe klanten en nieuwe leveranciers bij elkaar horen. 

Iedere betaalrekening heeft een uniek en gestandaardiseerd rekeningnummer: het International Bank Account Number 

(IBAN). Het Nederlandse IBAN bestaat uit 18 cijfers en letters.  Het bevat het oude Nederlandse bankrekeningnummer, 

voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de 4-letterige bankcode (de verkorte naam van de bank).  

Een IBAN kan gebruikt worden voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. De rekeninghouder kan zijn IBAN 

vinden op de bankpas, in de internetbankierenomgeving, in de mobiel bankieren app of op het papieren rekeningafschrift.   

 

Het lange IBAN nummer geeft kans op vergissingen. IBAN-Naam Check verkleint de kans op fouten en fraude door bij de 

betaling de naam te checken met de naam die samen met het IBAN bekend is bij de bank. Als de naam afwijkt, krijgt de 

betaler hiervan direct een melding in het scherm of zelfs een waarschuwing als het verschil te groot is. Zo controleert de 

betaler eenvoudig of hij/zij betaalt aan de juiste persoon of bedrijf.  

IBAN-Naam Check is ontwikkeld door Rabobank en inmiddels ook door andere Nederlandse banken geïntegreerd in de online 

betaalomgeving. Voor ondernemers en organisaties zijn eveneens verschillende IBAN-checks beschikbaar. Deze checks 

kunnen door jou worden ingebouwd in je eigen klant- en bedrijfsprocessen of om bijvoorbeeld klantbestanden op te 

schonen. Dit voorkomt fouten en fraude en beperkt het financiële risico. IBAN-Naam Check wordt aangeboden door SurePay, 

een dochteronderneming van de Rabobank. 

 

5.1.2. Waarvoor kan IBAN-Naam Check worden gebruikt 

 

De IBAN-Naam Check kan worden gebruikt bij de klant-onboarding, bij het wijzigen van klantgegevens, bij betalingen en om 

fouten en fraude te voorkomen. Met de IBAN-Naam Check kan jij als ondernemer controleren of de naam van je klant of 

leverancier en het geregistreerde IBAN bij elkaar horen. Je kan ervoor kiezen om eenmalig te controleren of de 

rekeninggegevens in jouw klantadministratie overeenkomen met de gegevens die bekend zijn bij de bank. Je kan ook de 

IBAN-Naam Check inbouwen in jouw klant- of bedrijfsproces.  Met IBAN-Naam Check kan je jouw data opschonen, fraude 

opsporen en mutaties in de klantdata controleren.  

 

Data opschonen 

De IBAN-Naam Check helpt om jouw klanten- en leveranciersgegevens op te schonen. Mogelijk zijn er in de loop der jaren 

fouten ingeslopen. In dit geval kan het uitkomst bieden om het hele klanten- en/of leveranciersbestand te checken. De check 

signaleert het, als een IBAN onder een andere naam geregistreerd staat bij de bank.  Maar ook of het IBAN: 
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 actief is of vervallen, 

 het een zakelijke of particuliere rekening is, 

 er één of meerdere rekeninghouders zijn. 

 

Opsporen fraude 

De check kan helpen in het opsporen van fraude door medewerkers of door mensen die zich voordoen als klant of leverancier, 

zoals bij factuur- en CEO-fraude. Een aanduiding ‘not matching’ wil zeggen dat dit IBAN bij de bank op een andere naam  

staat. Dit is verdacht en kan reden zijn voor verder onderzoek. 

 
Mutaties checken 

Controleer nieuwe klanten en leveranciers meteen. Zo weet je met wie je zaken doet. Kunnen jouw klanten zelf hun gegevens 

wijzigen, zoals naam en IBAN? Ook dan is het zinvol  om deze mutaties meteen te checken. Zo vallen onregelmatigheden 

meteen op en kun je verkeerde betalingen of incasso’s voorkomen. Bouw de check in jouw processen in en laat de klant 

meteen gebruik maken van de check bij het invullen of wijzigen van zijn gegevens. Dat bespaart kosten en vergroot het 

gebruiksgemak. 

 

5.1.3. Welke data krijg je met IBAN-Naam Check   

 
De IBAN-check services vinden plaats op basis van de SurePay database. De SurePay database bevat alle particuliere en 

zakelijke rekeningen bij Nederlandse banken en de bijbehorende namen die bij de bank geregistreerd st aan en data uit 

andere bronnen. Zoals de Kamer van Koophandel waardoor ook de geregistreerde handelsnamen zijn opgenomen.  

De volgende banken in Nederland zijn aangesloten bij SurePay: ABN Amro, Moneyou, ING, Rabobank, Knab, ASN, BLG Wonen, 

Regiobank, SNS, Zwitserlevenbank, Handelsbanken, BNG Bank, BNP Paribas NL, Deutsche Bank NL, Nederlandse 

Waterschapsbank, Van Lanschot-Kempen en bunq. 

 

Voor de IBAN-Naam Check stuur je 2 datavelden naar SurePay: Naam en IBAN.   

SurePay voert vervolgens de check uit voor de ingevoerde Naam en IBAN tegen de SurePay database. Je ontvangt uitsluitend 

de resultaten van deze check.  De resultaten doen een uitspraak over de geldigheid en status van de rekeningnummers. 

Daarnaast krijg je per IBAN een aanduiding of de opgegeven naam overeenkomt met de naam in de SurePay database.  

In enkele situaties ontvang je ook de naam uit de SurePay database retour als extra dataveld.  

 

De volgende resultaten van de IBAN-Naam Check zijn mogelijk en kan je ontvangen:  

 

- Check IBAN:  IBAN is wel of niet geregistreerd in de SurePay database (dus IBAN is juist of niet juist) 

- Status IBAN:  Rekening is niet (meer) actief of nog niet actief.  

- Type IBAN:  - Natuurlijk Persoon (NP) 

- Bedrijfsrekening (ORG) 

- Onbekend (bijv. Buitenlandse IBANs) 

- Rekening houders: Geeft aan of er een of meerdere rekeninghouders zijn bij dit IBAN. 
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- Match:  de naam bij deze IBAN komt overeen met de naam in de SurePay database 

- Mistype:  de naam bij deze IBAN heeft een kleine afwijking van de naam in de SurePay  database.  

                        Je ontvangt van SurePay de naam uit de SurePay database.  

- Not match:  de naam bij deze IBAN wijkt af van de naam in de SurePay database.  

                                     Voor zakelijke rekeningen ontvang je de statutaire naam, zoals bekend bij de bank uit de SurePay 

    database. 

 

5.1.4. De voordelen van IBAN-Naam Check voor jou als acceptant  
 

Met de IBAN-check services kan jij als ondernemer of organisatie:  

- fraude en fouten opsporen in je klantadministratie en daarmee de kans op financiële schade, 

- de juistheid van de rekeningnummers controleren en daarmee verkeerde betalingen voorkomen,   

- de IBAN-Naam Check integreren in je klant- en bedrijfsproces voor een efficiënte en veilige registratie,  

- voorkomen dat jouw klanten een foutmelding krijgen als zij aan jouw onderneming of organisatie betalen.  

 

5.1.5. De voordelen van IBAN-Naam Check voor jouw klant 

 

De voordelen van de IBAN-Naam Check voor jouw klant: 

- helpt vergissingen te voorkomen, 

- maakt betalen veiliger, 

- is klantvriendelijker dan een € 0,01 overboeking met iDEAL. 

 

5.1.6. Hoe werkt IBAN- Naam Check 

 
De IBAN-check services kan je inbouwen in je bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld voor de klantacceptatie of in de “mijn-

omgeving” als jouw klanten daar hun IBAN nummer kunnen wijzigen. Zodra je IBAN-Naam Check hebt geïntegreerd, wordt de 

klant gevraagd om zijn IBAN in te vullen. Je stuurt de datavelden “naam” en “IBAN” in naar SurePay.  SurePay voert realtime 

een check uit of deze combinatie overeenkomst met de SurePay database. Hiervoor gebruikt SurePay een geavanceerd 

algoritme. Het resultaat van de check ontvang je realtime terug. Als SurePay vaststelt dat de naam niet aansluit bij de naam uit 

de database van SurePay, kan je op basis hiervan de klant een melding tonen.  

 Als de ingevoerde naam iets afwijkt van de naam die bij de bank bij dit rekeningnummer bekend is, dan wordt   

de naam getoond die bij de bank bekend is.  De klant kan de naam bij de registratie desgewenst aanpassen.  

 Als de ingevoerde naam sterk afwijkt van de naam die bij het rekeningnummer bekend is, ontvangt de klant hiervan 

een melding. Jij ontvangt eveneens een melding dat er sprake is van een vergissing of mogelijke fraude. 

 

5.1.7. Privacy  
 

Alleen als er sprake is van een kleine afwijking in de naam (mogelijk veroorzaakt door een tikfout), wordt de juiste naam ter ug 

gegeven aan de klant. Als de naam sterk afwijkt en het IBAN mogelijk niet hoort bij deze naam, wordt uitsluitend bij een 

zakelijke rekening de naam teruggemeld die in de SurePay database bekend is bij dit IBAN.  Dit borgt de privacy van 
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natuurlijke personen. Rabo Identity Services en SurePay verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de 

algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

 

5.1.8. Aanmelden voor gebruik IBAN-Naam Check  
 

Als je IBAN-Naam Check wilt integreren in je bedrijfsprocessen, dan biedt Rabo Identity Services de oplossing. Met de API 

service van SurePay op de portal van Rabo Identity Services kan je IBAN-Naam Check eenvoudig inbouwen in jouw 

bedrijfsproces.  Voor de acceptatie van IBAN-Naam check sluit je een overeenkomst met SurePay via Rabo Identity Services.   

Voor de koppeling is enige technische kennis nodig op het gebied van SAML 2.0 of OpenID Connect. Rabo Identity Services 

biedt diverse hulpmiddelen en persoonlijke ondersteuning.  

 

5.1.9. Beschikbaarheid  

 
De totale openstellingstijd wordt onderscheiden in twee perioden: prime time (06.00 -00.30) en non-prime time (00.30-06.00). 

Voor prime time geldt per periode van een kalendermaand 99,5% online realtime beschikbaarheid van IBAN-Naam Check  

en voor non-prime time 93,5% online realtime beschikbaarheid. Rabo Identity Services voert een eventueel onderhoud 

uitsluitend uit in de non-prime time periode.  

 

5.2. Voorschriften voor IBAN-Naam Check 

Er zijn enige spelregels waaraan je je moet houden bij het gebruik van IBAN-Naam Check van Surepay.  

 

5.2.1. Voorwaarden voor gebruik van IBAN-Naam Check    

 
1. Voordat je IBAN-Naam Check als Identity Service kan accepteren, stelt Rabobank vast of je als ondernemer voldoet aan de 

voorwaarden voor gebruik en of deze identiteitsservice aansluit bij de bedrijfsactiviteiten van je onderneming  

2. Je sluit een overeenkomt met SurePay door het tekenen van de overeenkomst Rabo Identity Services.  Heb je al een 

overeenkomst? Dan bevestigt Rabobank de toevoeging van IBAN-Naam Check aan de overeenkomst.  

3. De Algemene voorwaarden van SurePay “IBAN-Naam Check Services Terms of Delivery 2020” zijn van toepassing en 

ontvang je bij de offerte van Rabo Identity Services. Je verklaart met de ondertekening van de offerte dat je de 

voorwaarden “IBAN-Naam Check Services Terms of Delivery 2020” hebt ontvangen en daarvan kennis hebt genomen en 

de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien te aanvaarden.  

4. SurePay is altijd bevoegd de voorwaarden IBAN-Naam Check Services Terms Services of Delivery 2020 aan te vullen, te 

wijzigen en/of te vervangen.  

5. De acceptant mag de IBAN-Naam Check uitsluitend gebruiken om IBAN-Naam combinatie te verifiëren met als 

uiteindelijk doel om fraude en fouten in de betalingen van de acceptant te voorkomen. Hiervoor verzendt Rabobank 

namens de acceptant een verzoek aan SurePay om, met door de acceptant aangeleverde gegevens, een IBAN-Naam 

Check te doen.  
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6. De IBAN-Naam Check controleert de naam en het IBAN met de SurePay-database, die gegevens van Nederlandse banken 

(IBAN's en namen), de Nederlandse Kamer van Koophandel en andere bronnen bevat. SurePay kan niet garanderen dat de 

data in deze bronnen correct is en daarmee dat de uitkomst van de IBAN-Naam Check altijd juist is. 

 

5.2.2. Bewaren van persoonsgegevens   
 

Als acceptant van IBAN-Naam Check mag je de ontvangen resultaten van SurePay opslaan in je eigen klantendatabase, zolang 

jij je houdt aan de privacywetten. De resultaten uit de checks met de SurePay mogen uitsluitend worden opgeslagen b innen 

de Europese Economische Ruime (EER).  

 

5.2.3. Voorschriften voor het Aanleverbestand  

 

Voor het uitvoeren van de check lever je een data record aan met het IBAN en de Naam. Hiervoor gelden de volgende 

voorschriften:  

 

Voorschriften records aanleverbestand 

IBAN Alleen Nederlandse IBAN’s 

18 karakters, geen spaties 

Geen lege velden 

Naam Achternaam is vereist, voornaam is niet verplicht.  Volgorde voor- en 

achternaam maakt niet uit. 

Geen geslachtsaanduiding in het naamveld (zoals dhr.  of mvr.)  

Minimaal 3 karakters exclusief tussenvoegsels 

Maximaal 70 karakters inclusief spaties 
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 6.  Inloggen met social ID  

6.1. Productbeschrijving  

6.1.1. Wat is inloggen met social ID 
 

Je kan je klanten de mogelijkheid geven om zich bij jouw website of mobiele app aan te melden met hun social ID, zoals 

Google, Facebook of LinkedIn. Hierdoor hoeft je klant geen account aan te maken omdat je de persoonlijke gegevens van je 

klant overneemt vanuit het social medium. Bovendien hoeft je klant geen extra gebruikersnaam en wachtwoord te 

onthouden als hij kiest voor ‘Aanmelden met Facebook'. Dit verhoogt het gebruiksgemak.  

De social media partijen bieden ondernemers en organisaties verschillende hulpmiddelen die geïntegreerd kunnen worden in 

de klant- en bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in welke producten en services de bezoekers geïnteresseerd 

zijn of hoe jij je klanten beter kan bereiken en een betere service bieden. Het aanbieden van deze producten en services aan 

bedrijven is het belangrijkste verdienmodel van deze social media partijen.  

 

6.1.2. Hoe werkt inloggen met social ID   
 

Nagenoeg iedereen heeft wel een social media account en veel mensen zijn standaard ingelogd op één of meerdere sociale 

netwerken. Door inloggen via social ID te accepteren, kunnen klanten in één klik inloggen op jouw website met hun social ID. 

Op deze manier maak je het je klanten erg makkelijk om zich bij jouw onderneming of organisatie te registreren. Tegelijkertijd 

kan je (mits de klant toestemming geeft) inzicht krijgen in het profiel van de gebruiker.   

Als je inloggen via social ID ondersteunt, toon je de logo's van bijvoorbeeld Facebook en Google op je website .  

 

6.1.3. Welke data krijg je met social ID 
 

Door het gebruik van het social ID, geeft je klant toestemming om bepaalde persoonsgegevens uit dit sociale media account 

met je te delen of dat je deze gegevens mag overnemen. Vaak is dit: profielfoto, omslagfoto, naam, leeftijdsgroep, geslacht, 

taal en land van herkomst. Als je klant voor de eerste keer inlogt met een social ID, koppel je dit account aan het klantprofiel in 

je eigen administratie. Als de koppeling is gelegd, kunnen je klanten voortaan via de social media account inloggen.   

 

6.1.4. Voordelen voor de ondernemers 

 

- Met de acceptatie van social ID geef je je klanten de mogelijkheid om zich snel en eenvoudig te registeren. 

- Hogere conversie mogelijk doordat jij je klanten niet verplicht om een account aan te maken.  

- Je ontvangt veel bezoekersdata omdat je klant op social media veel gegevens deelt.  Zoals woonplaats, interesses en 

activiteiten. Hiermee kan je gerichtere content en producten aanbieden en beter personaliseren. 

- Social ID’s bieden een vorm van vertrouwdheid onder consumenten. Als de naam van je onderneming of organisatie nog 

niet zo bekend is, kan een bekend logo als van Facebook of Google vertrouwen geven om bij jou klant te worden.  

- Gebruik van social ID heeft relatief lage kosten.  
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6.1.5. Nadelen voor ondernemers 

 

- Het vertrouwen van consumenten in de borging van hun privacy is flink gedaald.  

- Als er een storing is op een social-media platform, kunnen je klanten niet inloggen.  

- Veiligheidsrisico als het social account wordt gehackt.   

- Laag zekerheidsniveau en daardoor niet geschikt als je website privacy gevoelige informatie bevat.   

 

6.1.6. Voordelen voor de klant 

 

- Je klanten hoeven geen account aan te maken en persoonsgegevens in te voeren.  

- Je klant hoeft geen gebruiksnaam en wachtwoord te onthouden.  

- Je klant kan de instellingen van ieder sociaal netwerk bewerken of weer uitschakelen. 

 

6.1.7. Nadelen voor de klant 

 

- Het social medium zoals Facebook slaat ook informatie op over de website of mobiele app. Als je klant bijvoorbeeld met 

een Facebookaccount inlogt bij je website, bewaart Facebook deze informatie mogelijk in een database.  Facebook 

analyseert namelijk het gedrag van de klant om hiermee persoonsgerichte advertenties te laten zien. 

 

6.1.8. Inloggen met social ID via Rabo Identity Services 

 

Als je jouw klanten de mogelijkheid wilt bieden om zich via hun social media account te registreren en/of in te loggen, sluit je 

een overeenkomst met dit social medium. Deze marktpartijen hanteren hun eigen algemene voorwaarden voor de koppeling 

en het gebruik van de persoonsgegevens van de social media accounts.  Met gebruik van de API service op het platform van 

Rabo Identity Services kan je eenvoudig de technische koppelingen maken met de verschillende social login methoden.     

Met Rabo Identity Services kan je inloggen aanbieden via Facebook, Google +, LinkedIn, Microsoft, PayPal en Amazon.  

   

6.1.9. Kosten voor inloggen met social ID 

 
Je betaalt kosten aan het netwerk voor het gebruik van social ID en voor het gebruik van Rabo Identity Services.   

Wat de kosten zijn van de social media partner kan je terugvinden bij deze aanbieder (zie Voorwaarden).  

De kosten voor het gebruik van Rabo Identity Services bestaan uit aansluitkosten, abonnementskosten en kosten per 

succesvolle transactie. Zie voor een actueel overzicht de tarievenlijst van Rabo Identity Services.
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6.2. Voorschriften voor inloggen met social ID 

Er zijn enige spelregels waaraan je je moet houden bij het gebruik van inloggen via social ID.   

 

6.2.1. Voorwaarden voor gebruik van inloggen met social ID    

 

1. Voordat je inloggen met social ID als service kan accepteren, sluit je een overeenkomt met Rabo Identity Services.  Heb je 

al een overeenkomst? Dan bevestigt Rabobank de toevoeging van inloggen via social ID aan de overeenkomst.  

2. Rabo Identity Services verzorgt uitsluitend de technische integratie van de verschillende social ID’s. Hiervoor zijn de 

algemene voorwaarden van toepassing. 

3. Om inloggen met social ID aan te kunnen bieden, sluit je zelf een overeenkomst met de aanbieder van de social media. 

Deze aanbieders hanteren eigen voorwaarden. Voor meer informatie over de voorwaarde n en werkwijze van social ID, 

verwijzen wij je naar onderstaande tabel.  

 

Informatie over de voorwaarden en werkwijze van social ID 

 Voorwaarden gebruik social ID  
 

Informatie over toepassing social ID   

Facebook https://developers.facebook.com/policy/ https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/ 

Google + https://www.google.com/policies/terms/ https://developers.google.com/terms/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/user-agreement https://developer.linkedin.com/legal/api-terms-of-use 

Microsoft https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/ https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/ 

PayPal https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/user
agreement-full 

https://developer.paypal.com/docs/classic/lifecycle/policiesAndG
uidelines/ 

Amazon https://www.amazon.com/conditionsofuse https://developer.amazon.com/public/apis/engage/login-with-
amazon/docs/obtain_customer_profile.html#Introduction 

 

 

 

https://developers.facebook.com/policy/
https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/
https://www.google.com/policies/terms/
https://developers.google.com/terms/
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://developer.linkedin.com/legal/api-terms-of-use
https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/
https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://developer.paypal.com/docs/classic/lifecycle/policiesAndGuidelines/
https://developer.paypal.com/docs/classic/lifecycle/policiesAndGuidelines/
https://www.amazon.com/conditionsofuse
https://developer.amazon.com/public/apis/engage/login-with-amazon/docs/obtain_customer_profile.html#Introduction
https://developer.amazon.com/public/apis/engage/login-with-amazon/docs/obtain_customer_profile.html#Introduction
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7. Digitaal Ondertekenen 
 

7.1. Productbeschrijving Digitaal Ondertekenen 

7.1.1. Wat is Digitaal Ondertekenen 
 

Met Digitaal Ondertekenen van Rabo Identity Services kun je documenten rechtsgeldig online laten ondertekenen.  

De online handtekening kan op verschillende manieren worden gezet met diverse betrouwbaarheidsniveaus. Je maakt zelf de 

keuze welk middel jij jouw klant als mogelijkheid wil aanbieden zodat dit aansluit op de waarde van het document dat je wilt 

laten ondertekenen. Je kan op twee manieren gebruik maken van Digitaal Ondertekenen; via het Ondertekenportaal of met 

de API van Digitaal Ondertekenen.   

 

7.1.1.1. Ondertekenportaal 
  

Het Ondertekenportaal is een online omgeving met verschillende functies om je documenten digitaal laten ondertekenen 

door jouw klanten. In het Ondertekenportaal kan je een ondertekenverzoek aanmaken, daarin de documenten uploaden en 

de persoonsgegevens van de ondertekenaar(s) opvoeren en het ondertekenverzoek versturen. Nadat de ondertekenaar het 

document heeft ondertekend, kan je hiervan een bericht ontvangen zodat je het getekende en verzegelde document kunt 

downloaden naar jouw eigen administratie.  

Het Ondertekenportaal biedt standaard drie manieren om een handtekening te zetten: iDIN Ondertekenen, SMS OTP en een 

handgeschreven handtekening op het beeldscherm (InkSIgn). Je kan standaard 5 gebruikers opvoeren en dit aantal uitbreiden 

tot maximaal 50. Optioneel kan het Ondertekenportaal worden geleverd met je eigen domeinnaam zodat dit geïntegreerd 

kan worden in jouw eigen back-office. Daarnaast is het mogelijk om jouw (eigen) sub-domeinnaam op te nemen in de URL in 

het ondertekenverzoek aan je klant.  Dit is herkenbaar voor je klant en geeft daardoor meer vertrouwen om op de link te 

klikken.  

 

7.1.1.2. De API van Digitaal Ondertekenen  
 

Wil je het ondertekenproces integreren in jouw klantproces of in jouw eigen systemen? Maak dan gebruik van de API van 

Digitaal Ondertekenen. Hierdoor kan je het ondertekenproces onder andere laten aansluiten op je bestaande toegangsbeheer 

voor je medewerkers (Identity and Access Management Systeem) zodat zij niet opnieuw hoeven in te loggen. Je kan de 

functionaliteiten binnen Digitaal Ondertekenen toekennen aan functieprofielen van medewerkers. De API Digitaal 

Ondertekenen biedt standaard de mogelijkheid om een handtekening te plaatsen op het beeldscherm van het device 

(InkSign). Je kan optioneel hier extra ondertekenmiddelen aan toevoegen, zoals iDIN Ondertekenen of SMS OTP.  Voor het 

gebruik van deze extra middelen sluit je een aanvullende overeenkomst af.  

 

Meer informatie over het Ondertekenportaal en de API Digitaal Ondertekenen lees je verderop in dit hoofdstuk.   
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7.1.2. Waarvoor kan Digitaal Ondertekenen worden gebruikt  
 

De digitale handtekening kan in verschillende klant- en bedrijfsprocessen worden ingezet om bijvoorbeeld een overeenkomst 

te ondertekenen, een offerte te accepteren of om een voorstel goed te keuren. De digitale handtekening is een alternatief 

voor een “natte handtekening” op een fysiek document.  Of als alternatief voor processen waarbij de klant een document 

moet uitprinten, ondertekenen, scannen en weer moet terugsturen via e-mail. Met digitaal ondertekenen vindt de 

ondertekening volledig online plaats zonder printen. Afhankelijk van de juridische waarde van het document en de door jou 

gewenste zekerheid van de handtekening, heb je de keuze uit een eenvoudige digitale handtekening of een geavanceerde 

elektronische handtekening.   

 

7.1.3. Hoe werkt Digitaal ondertekenen  
 

Het Ondertekenportaal en de API van Digitaal Ondertekenen van Rabo Identity Services werken hetzelfde.  

Zodra je een document hebt dat je wilt laten ondertekenen, kan je dit document uploaden. Uiteraard kan je meerdere 

documenten uploaden, waarbij je per document kan aangeven of een document getekend moet worden of alleen als bijlage 

dient. In dit hoofdstuk zullen wij voor de leesbaarheid verder spreken over één document. Standaard wordt de digitale 

handtekening geplaatst over de gehele set aan documenten waarvan jij hebt aangegeven dat deze getekend moeten 

worden. Bij gebruik van de API Digitaal Ondertekenen kan je als extra optie er ook voor kiezen om ieder document apart te 

laten ondertekenen.   

Als de documenten zijn geüpload, voer je de gegevens in van de persoon die het document moet ondertekenen. Dit kunnen 

ook meerdere personen zijn. Bij gebruik van het Ondertekenportaal vul je de persoonsgegevens van de ondertekenaar 

handmatig in. Bij gebruik van de API kunnen deze gegevens automatisch worden ingelezen als de data beschikbaar is in jouw 

back-office. Als meerdere personen het document moeten ondertekenen, kan je aangeven in welke volgorde de 

handtekeningen moeten worden geplaatst. Je kan ook zelf het document digitaal ondertekenen als contractpartij.  

Voor ieder ondertekenverzoek zijn er nog een aantal aanvullende functies in te stellen, zoals de taal van het 

ondertekenverzoek (keuze uit Nederlands of Engels), of er een herinnering naar de klant moet worden gestuurd en of de 

ondertekenaar een eigen exemplaar van het getekende documenten mag downloaden.  

Zodra het ondertekenverzoek gereed is, verstuur je vanuit de API of het Ondertekenportaal een notificatiebericht aan de 

ondertekenaars. Dit bericht kan verstuurd worden via e-mail en/of via een SMS bericht.    

 

De ondertekenaar ontvangt een SMS bericht en/of email. In dit notificatiebericht leest de ontvanger jouw uitnodiging om een 

document te ondertekenen. In het bericht staat een link naar het document. Het document is niet als bijlage toegevoegd 

maar staat in de cloud veilig opgeslagen. Optioneel kan je instellen dat de ondertekenaar zich eerst moet authenticeren 

voordat hij of zij toegang krijgt tot dit document met een eenmalige SMS-verificatiecode. De API van Digitaal Ondertekenen 

biedt optioneel als extra mogelijkheid dat de ondertekenaar gegevens kan toevoegen aan het document en/of dat hij 

additionele documenten kan uploaden. Zoals een werkgeversverklaring of kopie identiteitsbewijs.  

Als de ondertekenaar akkoord is met de inhoud van het document, kan diegene het document online ondertekenen. De 

manier waarop er wordt getekend, heb jij vooraf bepaald bij het samenstellen van het ondertekenverzoek. De handtekening 

kan door de ondertekenaar zowel geplaatst worden via de mobiele telefoon, tablet of laptop.   
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Rabo Identity Services zorgt dat de handtekening(en) en de document(en) onlosmakend worden gekoppeld met gebruik van 

de PDF Advanced Electronic Signature (PAdES-standaard). De PAdES bevat informatie over wie het document heeft 

ondertekend, wanneer het is ondertekend en of de handtekening geldig was op het moment van onderteken ing.  

De documenten worden bovendien voorzien van een gecertificeerde “time-stamp” en van een zegel dat voldoet aan de 

eIDAS verordening (EU 910/2014) voor elektronische handtekeningen en zegels. Dit certificaat bewijst dat het 

ondertekenproces heeft plaatsgevonden. Het document kan op een later tijdstip door beide partijen worden geraadpleegd 

en zo kan worden geverifieerd dat het document niet is gewijzigd na de ondertekening.   

 

7.1.4. Digitaal Ondertekenen via Rabo Identity Services  
 

Rabo Identity Services biedt de keuze uit 5 middelen waarmee een ondertekenaar een handtekening kan plaatsen.  

Welk middel je kiest is afhankelijk van de juridische waarde van het document en het gewenste betrouwbaarheidsniveau van 

de handtekening.  

1. InkSign  

2. iDIN Ondertekenen  

3. SMS One Time Password 

4. DigiD  

5. e-Mail One Time Password 

 

InkSign, iDIN Ondertekenen en SMS One Time Password, zijn standaard beschikbaar in het abonnement van het 

Ondertekenportaal. De API van Digitaal Ondertekenen biedt standaard alleen InkSign aan als oplossing voor een digitale 

handtekening. Als je met de API ook andere middelen wilt kunnen aanbieden voor de ondertekening, sluit je aanvullend een 

overeenkomst af voor deze extra middelen.   

 

Alle 5 middelen leiden tot een rechtsgeldige handtekening. Wel zit een verschil in hoeverre de ondertekenaar op een latere 

datum wel of niet succesvol de handtekening alsnog kan betwisten. Een handtekening met InkSign heeft hierbij een lager 

zekerheidsniveau dan een elektronische handtekening met iDIN Ondertekenen die gelijk is aan een geavanceerde 

handtekening zoals bedoeld in eIDAS.  

 

7.1.5. De rechtsgeldigheid van Digitaal Ondertekenen  
 

Door de Europese eIDAS-verordening zijn digitale handtekeningen in Europa gestandaardiseerd en mogen als bewijs in een 

rechtszaak worden gebruikt. Dit maakt een digitale handtekening rechtsgeldig. Maar net als bij de “natte” handtekening, 

kunnen ook digitale handtekeningen worden betwist door de tegenpartij. In dit geval is het belangrijk dat jij kan aantonen dat 

de handtekening door de ondertekenaar is geplaatst en geldig is. Het middel dat door de ondertekenaar is gebruikt om de 

handtekening te plaatsen, bepaalt mede het niveau waarop je dit kunt bewijzen.    

 

In de eIDAS verordening worden hier 3 betrouwbaarheidsniveaus onderscheiden: eenvoudig, geavanceerd en kwalitatief 

niveau. Alle 3 niveaus van digitaal ondertekenen zijn rechtsgeldig. Het belangrijkste onderscheid is in hoeverre de 

ondertekenaar is geïdentificeerd en het document en de handtekening zijn beveiligd tegen wijzigingen. Een rechter zal bij 
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een geschil kijken of de methode voor ondertekening, gelet op het doel en de situatie, voldoende betrouwbaar is. Hierbij is 

ook van belang hoe de overeenkomst en de digitale handtekening tot stand zijn gekomen en de aard van de overeenkomst.  

 

Digitale handtekeningen waarbij de ondertekenaar niet wordt geïdentificeerd, hebben het betrouwbaarheidsniveau 

“Eenvoudig”.  De ondertekenaar zet de handtekening bijvoorbeeld door een vinkje te zetten, door een scan of foto van een 

handtekening te uploaden of door een handtekening te tekenen op het beeldscherm van het device (zoals met InkSign van 

Rabo Identity Service). InkSign lijkt het meest op een “natte handtekening” op een papieren document, eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk.   

Om meer zekerheid te krijgen dat de ondertekenaar is wie die zegt dat die is, kan je een handtekening laten plaatsen via SMS 

OTP of email OTP.  Of deze digitale handtekening voldoende bewijs biedt bij betwisting,  is afhankelijk of jij kan bewijzen dat 

het telefoonnummer of email adres waarop de verificatiecode is ontvangen, uitsluitend ter beschikking staat van de 

ondertekenaar. Ook is het afhankelijk van “de waarde” van het document. Voor de zekerheid classificer en wij een digitale 

handtekening met SMS OTP of email OTP op betrouwbaarheidsniveau “eenvoudig”.   

“Eenvoudige” digitale handtekeningen zijn rechtsgeldige handtekeningen. Echter, als de ondertekenaar op een latere datum 

de handtekening betwist, dan is de bewijsvoering voor jou lastig. Eenvoudige handtekeningen zijn met name geschikt voor 

documenten waarbij je als ondernemer beperkt risico en schade loopt als de handtekening later wordt betwist.  

  

Bij een betrouwbaarheidsniveau ”Geavanceerd” wordt de ondertekenaar geïdentificeerd op een voldoende zekerheidsniveau 

en wordt de elektronische handtekening onlosmakelijk verbonden met het document.  

 

Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan het volgende eIDAS criteria: 

a. de handtekening moet op unieke wijze verbonden zijn aan de ondertekenaar  

b. de ondertekenaar moet kunnen worden geïdentificeerd.  

c. de handtekening wordt gezet met behulp van middelen die onder controle staan van de ondertekenaar en  

    met een hoge mate van betrouwbaarheid. 

d. de handtekening moet op zodanige wijze aan de getekende documenten gekoppeld zijn, dat eventuele wijziging 

achteraf van de gegevens detecteerbaar is. 

 

Rabo Identity Services biedt iDIN Ondertekenen aan als middel op het betrouwbaarheidsniveau “Geavanceerd”. iDIN 

Ondertekenen is geschikt voor ondertekenaars die toegang hebben tot online bankieren bij een Neder landse bank. In de 

volgende paragraaf wordt iDIN Ondertekenen verder toegelicht.  

Bij een “Geavanceerde” handtekening is de bewijslast sterker en daardoor meer geschikt voor documenten waarbij je een 

digitale handtekening wilt met meer zekerheid.  De bewijslijst ligt bij de ondernemer bij betwisting van de handtekening door 

de ondertekenaar.    

 

De digitale handtekeningen met beveiligingsniveau “Gekwalificeerd” hebben het hoogste zekerheidsniveau omdat de 

handtekening is geplaatst met een middel dat onlosmakend is verbonden aan de ondertekenaar én is gecertificeerd. De 

documenten zijn extra beveiligd doordat zij zijn voorzien van een certificaat dat is uitgegeven door een TSP (Trusted Service 

Provider). Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven 

handtekening. En de bewijslast ligt bij de ondertekenaar als de handtekening wordt betwist.  
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Een gekwalificeerde elektronische handtekening geeft dus extra zekerheid, maar is tegelijk ook wat minder praktisch en 

kostbaar. Rabo Identity Services biedt geen middelen om een gekwalificeerde handtekening te plaatsen.  

 

 

7.1.6. Digitaal Ondertekenen met iDIN Ondertekenen  
 

Een digitale handtekening met iDIN Ondertekenen heeft een e-IDAS betrouwbaarheidsniveau “Geavanceerd”. Met iDIN 

Ondertekenen wordt de ondertekenaar op unieke wijze geïdentificeerd met de bankmiddelen die alleen ter beschikking staan 

van deze gebruiker en daardoor een hoge mate van betrouwbaarheid heeft. De handtekening wordt gekoppeld aan het 

document waarbij het unieke HASH borgt dat je altijd kan aantonen dat dit het document is dat is ondertekend.   

De ondertekenaar kiest de bank en wordt automatisch doorgeleid naar de bankomgeving. Hier identificeert de ondertekenaar 

zichzelf door in te loggen in de bankomgeving. Hiervoor maakt de ondertekenaar gebruik van de authenticatiemiddelen die 

alleen ter beschikking staan van deze gebruiker. In het consent scherm leest de ondertekenaar dat de ondernemer een 

document ter ondertekening aanbiedt en wordt de ondertekenaar gevraagd of deze hiermee akkoord gaat en de gevraagde 

persoonsdata wil delen, zoals de naam en geboortedatum. Deze identificerende persoonsdata worden samen met het unieke 

kenmerk van het document (hash) toegevoegd als handtekening aan het document en verzegeld met een certificaat van 

Rabo Identity Services. 

 

Hier een voorbeeld van het beeldscherm dat Rabobank toont als de 

ondertekenaar via de mobiele telefoon een handtekening zet met iDIN 

en klant is van Rabobank. Iedere deelnemende bank toont inhoudelijk 

een vergelijkbaar consentscherm.  
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7.1.7. De voordelen van Digitaal ondertekenen voor de organisatie 
 

Voordelen van digitaal ondertekenen:  

- Het versturen en verwerken van contracten kost minder tijd en is milieu vriendelijk (volledig papierloos). 

- Het proces van ondertekenen verloopt sneller, eenvoudiger en efficiënter.     

- De ondertekenaar kan worden geauthenticeerd zodat je meer zekerheid hebt over wie er tekent. 

- Het getekende document kan niet ongemerkt worden gewijzigd.   

- Een digitale handtekening geeft meer zekerheid en beperkt het fraude risico. 

 

7.1.8. De voordelen van Digitaal ondertekenen voor de gebruiker 
 

- De ondertekenaar kan sneller zijn overeenkomst sluiten en daarmee de actie afronden.  

- De middelen om te kunnen ondertekenen zijn direct beschikbaar.  

- Geen gedoe met uitprinten, inscannen en terugmailen; direct ondertekenen en klaar.   

- Het ondertekenen kan op elk device, waaronder de mobiele telefoon.   

 

 

7.1.9. De API voor Digitaal Ondertekenen  
 

Met de API van Digitaal Ondertekenen kan je vanuit je eigen back-office ondertekenverzoeken versturen om documenten te 

laten ondertekenen. Doordat de API geïntegreerd is in je eigen systeem, kunnen de documenten die je wilt laten 

ondertekenen en de eventuele bijlagen, automatisch uploaden. Door gebruik te maken van jouw eigen Access Management 

Systeem, kan je jouw medewerkwerkers autoriseren voor de toegang tot de services en zorg je dat zij direct aan de slag 

kunnen zonder in te loggen.  

Standaard biedt de API InkSign als middel om een handtekening te plaatsen. Deze digitale handtekening is rechtsgeldig en 

heeft als betrouwbaarheidsniveau “Eenvoudig”. Je kan hier extra ondertekenmiddelen aan toevoegen. Voor het gebruik van 

deze extra middelen sluit je een productcontract af via Rabo Identity Services.  

 

Voor het implementeren van Digitaal Ondertekenen is technische kennis nodig op het gebied van SAML 2.0 of OpenID 

Connect. Rabo Identity Services biedt diverse hulpmiddelen voor de integratie en persoonlijke ondersteuning.  Meer 

informatie is beschikbaar op https://developer.signicat.com/. 

 

7.1.9.1. Kosten voor Digitaal Ondertekenen via API 
 

Je betaalt kosten voor het digitaal ondertekenen en kosten voor het gebruik van het identificatiemiddel.  Deze kosten bestaan 

uit aansluitkosten, abonnementskosten en kosten per succesvolle transactie. Als je jouw klanten de mogelijkheid wilt bieden 

om een handtekening te plaatsen met iDIN Ondertekenen, SMS of eMail OTP of DigiD, dan sluit je naast Digitaal 

Ondertekenen, ook een abonnement af op deze middelen.  

https://developer.signicat.com/
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Voorbeeld: als je iDIN Ondertekenen als middel wilt aanbieden aan jouw klanten, dan sluit je zowel aan op Digitaal 

Ondertekenen als op iDIN Ondertekenen, en betaal je voor beide aansluitingen abonnementskosten en transactiekosten.  

 

Zie voor een actueel overzicht de tarievenlijst van Rabo Identity Services.  

 

7.1.10. Ondertekenportaal 
 

Het Ondertekenportaal is een online omgeving waarin jij en jouw medewerkers toegang tot hebben. In het 

Ondertekenportaal zijn alle functionaliteiten al beschikbaar en gereed voor gebruik. Je kan standaard 5 gebruikers autorisere n 

die toegang krijgen tot jouw Ondertekenportaal. Dit is uit te breiden tot maximaal 50 gebruikers.  

 

Rabo Identity Services voert de 1e gebruiker op voor het Ondertekenportaal en wordt beheerder van het Ondertekenportaal. 

De beheerder kan vervolgens andere medewerkers autoriseren voor de toegang tot het Ondertekenportaal. Bij meerdere 

gebruikers is er de mogelijkheid om autorisatiegroepen aan te maken.  

Standaard is een ondertekenverzoek “privé”. Dit betekent dat alleen de betreffende medewerker en de beheerder van de 

autorisatiegroep het ondertekenverzoek kan inzien. Een medewerker kan de functionaliteit “privé maken” uitzetten. Vanaf dan 

kunnen alle andere gebruikers in dezelfde autorisatiegroep het ondertekenverzoek en de bijbehorende documenten inzien.  

 

De toegang tot het Ondertekenportaal is beschermd door een SMS One Time Password. Optioneel kan je ook een aansluiting 

maken op Microsoft account. Deze functionaliteit is beschikbaar via de Azure Active Directory. Zie: 

https://developer.signicat.com/express/docs/sign-portal/advanced-config.html" \l "microsoft-as-an-identity-provider 

 

 

7.1.10.1. Kosten voor Digitaal Ondertekenen via Ondertekenportaal 
 

Voor het gebruik van Ondertekenportaal betaal je maandelijks abonnementskosten en kosten per transactie. De 

transactiekosten hebben betrekking op het aantal getekende documenten, het aantal digitale handtekeningen, de 

notificatieberichten en de eventuele authenticatie van de ondertekenaar(s).  

 

De abonnementskosten voor Ondertekenportaal is inclusief 3 middelen om een handtekening te plaatsen (InkSign, SMS OTP 

en iDIN Ondertekenen) en inclusief 5 gebruikers. Het aantal gebruikers kan worden uitgebreid tot 50 gebruikers. Voor de extra 

gebruikers betaal je een abonnement per maand.  

Om het Ondertekenportaal nog meer jouw eigen online omgeving te maken, heb je de keuze om je eigen domeinnaam op te 

nemen in:   

1. in de URL van het Ondertekenportaal; waardoor de URL voor de gebruikers herkenbaar is en vertrouwt, 

2. in de link van het notificatiebericht, waardoor de ondertekenaar de naam herkent en de link eerder vertrouwt.    

Voor het gebruik van 1 of beide opties betaal je maandelijks abonnementskosten.    

 

Zie de tarievenlijst van Rabo Identity Services voor een actueel overzicht van de abonnementskosten en transactiekosten.  

 

https://developer.signicat.com/express/docs/sign-portal/advanced-config.html#microsoft-as-an-identity-provider


 

 

 

  

 

 

Juridische disclaimer: Deze Handleiding is uitsluitend bedoeld voor klanten en door hen aangewezen gebruikers van Rabo Identity Services . Ander gebruik is niet toegestaan. 
Rabobank is niet aansprakelijk voor fouten in of verkeerd gebruik van de Handleiding. Rabobank heeft het recht deze Handleiding te wijzigen. 

 
 

Teven zakelijk 

 

Per 1 januari 2015 

 

  Handleiding Rabo Identity Services, versie september 2021                                          Pagina 44 

 

Rabobank 

 

 

 

7.1.11. Verschillen tussen Digitaal Ondertekenen via API en Ondertekenportaal 

 

Er zijn een aantal verschillen tussen het Ondertekenportaal en Digitaal Ondertekenen via API. Het belangrijkste verschil is dat 

je met gebruik van de API Digitaal Ondertekenen de service kan integreren in jouw eigen backoffice en systemen waardoor je 

de ondertekening van de documenten in jouw klantprocessen kan automatiseren. Bij meerdere gebruikers en een groter 

aantal te tekenen document kan de API interessant zijn door het eigen toegangsbeheer voor medewerkers en de koppeling 

met de back-office. De implementatie en integratie van de API vereist technische kennis en capaciteit. Deze capaciteit moet je 

intern beschikbaar hebben of extern inhuren.  

 

Overzicht van de belangrijkste functionaliteiten van Ondertekenportaal en de API Digitaal Ondertekenen.  

 

Functionaliteiten 
 

Ondertekenportaal API Digitaal Ondertekenen 

Document(en) uploaden.  Ja. Handmatig. Ja. Kan geautomatiseerd.  

Document als bijlage toevoegen. .  Ja. Ja. 

Invoeren persoonsgegevens ondertekenaar. Ja. Handmatig. Ja. Kan geautomatiseerd.   

Middelen voor handtekening.  InkSign, SMS OTP en iDIN.   InkSign. Optioneel:  iDIN, DigiD,  

SMS OTP, e-mail OTP  

Persoonsdata ondertekenaar(s)  [Voornaam, Achternaam,  

e-mailadres, 06-nummer] 

[Voornaam, Achternaam,  

e-mailadres, 06-nummer] 

Autorisatie van de ondertekenaar  Ja, via SMS OTP Ja, via SMS OTP 

Meerdere ondertekenaars Ja Ja 

Aanvullen data op document Nee Ja 

Toevoegen bijlagen door ondertekenaar Nee Ja 

Herinneringen aan ondertekenaar Ja Ja 

Downloaden getekend document Handmatig Geautomatiseerd (response bericht) 

Implementatie Geen. Inloggen op een extern portaal 

(met eigen domeinnaam).  

Ja. Integratie in eigen systemen en 

processen. Eigen front-end. 

Gebruikers Meerdere gebruikers mogelijk. Opvoeren 

in portaal door ondernemer of 

systeembeheerder 

Meerdere gebruikers mogelijk. 

Toegangsbeheer zelf inrichten in eigen 

bedrijfssystemen 

Inloggen 06-nummer en verificatiecode Via eigen toegangsbeheer (IAM) 

Functiescheiding Beperkt tot gebruikersgroepen. Ja. In te richten in eigen 

bedrijfssystemen/ functieprofielen 
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7.2.  Gebruikershandleiding Ondertekenportaal 

Met het Ondertekenportaal van Rabo Identity Services kan jij jouw klanten online documenten laten 

ondertekenen. Je uploadt de documenten, maakt een ondertekenverzoek aan en je verstuurt de uitnodiging 

aan de ondertekenaar(s) om het document te ondertekenen. Zodra de ondertekenaar heeft getekend, 

downloadt je het getekende document en slaat deze op in jouw eigen administratie.  

In dit hoofdstuk vindt je meer informatie over hoe jij het Ondertekenportaal kan gebruiken.  

 

Met gebruik van het Ondertekenportaal verkrijg je in 5 stappen een digitaal getekend document.   

  

1. Inloggen op het Ondertekenportaal  

2. Maak een ondertekenverzoek aan:  

a. Uploaden document(en)  

b. Invoeren ondertekenaar(s) 

c. Kies het middel waarmee ondertekenaar mag ondertekenen   

3. Geef instructies mee voor het ondertekenverzoek 

a. Begeleidende tekst invoeren 

b. Vervaldatum invoeren 

c. Herinneringen aan ondertekenaar 

d. Doorsturen van document wel/niet toestaan 

e. Notificatie bij getekend document 

4. Verzendt het ondertekenverzoek  

a. Automatisch versturen van herinneringen 

b. Wachten op ondertekening 

5. Downloaden van het getekende document en opslaan.  

 

Deze 5 stappen worden in dit hoofdstuk verder toegelicht.  

 

7.2.1. Inloggen op het Ondertekenportaal  
 

Het Ondertekenportaal vind je op de URL die wij samen hebben vastgelegd voor jouw organisatie. Je krijgt dus toegang tot 

een eigen online omgeving. Optioneel bieden wij de mogelijkheid om in deze URL je eigen domeinnaam op te nemen 

waardoor het voor de gebruikers makkelijker wordt om te onthouden en het duidelijker wordt dat het Ondertekenportaal 

alleen voor jouw organisatie is. Een voorbeeld van zo’n eigen URL is https://klantnaam.signicat.app/   

 

 

https://klantnaam.signicat.app/
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Om in te loggen op het Ondertekenportaal, klik je op “Inloggen”. Hierna wordt je doorgeleid naar een inlogscherm.  

Hier vul je jouw mobiele telefoonnummer in, voorafgaand met +31 of 0031. Dit mobiele nummer moet geregistreerd staan in 

het Ondertekenportaal. Op dit mobiele telefoonnummer ontvang je een verificatiecode (SMS One Time Password). Vul deze 

verificatiecode in als wachtwoord (authenticatie). Hierna ben je ingelogd op het Ondertekenportaal.   
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7.2.2. De overzichtspagina 

 

Als je bent ingelogd, zie je de overzichtspagina van het Ondertekenportaal. Als jij al eerder ondertekenverzoeken hebt 

aangemaakt, staan deze dossiers zichtbaar op deze overzichtspagina met de actuele status. Je kan jouw dossiers openen, 

getekende documenten downloaden, wijzigingen aanbrengen of een nieuw ondertekenverzoek aanmaken.   

 

Standaard zie je alle dossiers die jij hebt aangemaakt of van andere gebruiker als zij dit ondertekenverzoek  met jou hebben 

gedeeld. Je kan jouw actieve dossiers filteren door bovenin te kiezen voor de status:  

 

 Concepten 

 Aan het wachten 

 Ondertekend 

 Verwijderd 

 Mijn ondertekenverzoeken (de door jouw ingevoerde ondertekenverzoeken).  
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Een ondertekenverzoek kan verschillende statussen hebben.  

 

Status ondertekenverzoek Toelichting 

Concept Een nieuw ondertekenverzoek. Is nog in behandeling en is nog niet verstuurd. 

Verstuurd Het ondertekenverzoek is aangeboden aan de ondertekenaar. Wachten op ondertekening. 

Mislukt 

                                  
Gedeeltelijk getekend 

Het ondertekenverzoek is niet verstuurd om technische redenen. Je kan het 
ondertekenverzoek wijzigen en/of opnieuw versturen. 

Eén of meerdere ondertekenaars hebben het document getekend, maar nog niet  iedereen. 

Ondertekend Het document is door alle ondertekenaars getekend en kan worden gedownload.  

Verlopen Het ondertekenverzoek is niet getekend binnen de aangegeven termijn (standaard 30 
dagen). Je kan het ondertekenverzoek wijzigen en/of opnieuw versturen ter ondertekening. 

Verwijderd Het verlopen ondertekenverzoek is verwijderd en kan niet meer worden gewijzigd.  
 

 

7.2.3. Aanmaken nieuw ondertekenverzoek 
 

Om een nieuw ondertekenverzoek aan te maken, kies je op de overzichtspagina voor “Nieuw ondertekenverzoek”.  

Op de pagina “Nieuw Ondertekenverzoek” lees je bovenin de 3 stappen van het ondertekenverzoek en zie je waar jij bent.  
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1. Bestanden.  In de 1e stap upload je de documenten die getekend moeten worden en de bijlagen.  

2. Ontvangers. In stap 2 registreer je de persoonsgegevens van de ondertekenaars.  

3. Opties.  In de 3e stap kan je aanvullende instructies meegeven en het verzoek personaliseren.  

 

Hieronder leggen wij de 3 stappen bij het aanmaken van een ondertekenverzoek verder aan je uit.  

 

7.2.4.1 Bestanden: uploaden van jouw documenten 

In stap 1 selecteer je de documenten die jij wilt laten ondertekenen en de documenten die jij als bijlage wilt toevoegen. Via 

“Voeg documenten toe” vind je eenvoudig de documenten op je computer of netwerk. Je kunt ook documenten naar het 

scherm slepen en plaatsen. Je kan verschillende bestandtypen uploaden: pdf, doc, docx, rtf, odt, ods, xls, xlsx, ppt, pptx, odp, 

txt, fodt. Elk bestand mag maximaal 5 MB hebben.   

 

  

Als je een bestand hebt geselecteerd, kan je aangeven of dit document moet worden ondertekend of dat het document als 

bijlage moet worden meegestuurd.  De bestandsnaam van het document kan je hier aanpassen naar een meer 

gebruikersvriendelijke naam die duidelijk herkenbaar is voor de ondertekenaar(s).  
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Juridische disclaimer: Deze Handleiding is uitsluitend bedoeld voor klanten en door hen aangewezen gebruikers van Rabo Identity Services . Ander gebruik is niet toegestaan. 
Rabobank is niet aansprakelijk voor fouten in of verkeerd gebruik van de Handleiding. Rabobank heeft het recht deze Handleiding te wijzigen. 

 
 

Teven zakelijk 

 

Per 1 januari 2015 

 

  Handleiding Rabo Identity Services, versie september 2021                                          Pagina 51 

 

Rabobank 

 

 

 

Standaard zie alleen jij jouw nieuwe ondertekenverzoek met de bijbehorende documenten. Als je ook collega’s de 

mogelijkheid wilt geven om dit verzoek te beheren en in te zien, dan kan je “M aak privé” uitzetten. Hierna wordt het 

ondertekenverzoek zichtbaar voor andere gebruikers binnen jouw gebruikersgroep.   

 

Je kan meerdere documenten uploaden die je wilt laten onderteken of als bijlage kan toevoegen. Als je meerdere 

documenten uploadt ter ondertekening, wordt de handtekening van de ondertekenaar geplaatst over deze hele set aan 

documenten. De documenten worden met de handtekening(en) samengevoegd en gesealed in één PAdES document.  

De bijlagen worden niet opgenomen.   

 

Als je gereed bent met het uploaden van je documenten, kies je voor  “Volgende”.  
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7.2.4.2. Ontvangers: opvoeren wie moet ondertekenen. 

 
In deze 2e stap voer je de persoonsgegevens in van de ondertekenaars: de voornaam, achternaam, e-mailadres en/of het 

mobiele telefoonnummer. Het e-mailadres of het mobiele nummer wordt gebruikt voor het versturen van het notificatie 

bericht. Nadat je de persoonsgegevens hebt ingevuld, kan je per ondertekenaar een aantal aanvullende instructies meegeven. 

 

Aanvullende instructie 
 

Toelichting 

Taal Keuze uit Nederlands of Engels. 

Ondertekenmethoden Hier geef je aan welke ondertekenmethode jij de ondertekenaar aanbiedt.  

Jij hebt hierbij de keuze uit 3 methodes op verschillende betrouwbaarheidsniveaus.  

1. handtekening met iDIN Ondertekenen 

2. handtekening met SMS One Time Password.  

3. handgeschreven handtekening op het scherm (InkSIgn), 

Kies minimaal 1 ondertekenmethode. Je mag meer opties aanvinken. 

E-mail notificatie Zet deze optie aan als je het notificatiebericht via email wilt versturen aan de 

ondertekenaar.  Het emailadres is dan een verplicht veld om in te vullen.  

SMS notificatie Zet deze optie aan als je het notificatiebericht via SMS wilt versturen aan de 

ondertekenaar.  Het mobiele telefoonnummer is dan een verplicht veld.  

Combineer met handgeschreven 

handtekening 

Zet deze optie aan als je wilt dat de ondertekenaar een handtekening plaatst via het 

beeldscherm én je bij Ondertekenmethode iDIN en/of SMS hebt geselecteerd. 

Vereist authenticatie Zet deze optie aan als je wilt dat de ondertekenaar eerst wordt geauthenticeerd met 

gebruik van SMS OTP voordat hij of zijn het document kan inzien. Het mobiele 

telefoonnummer is dan een verplicht veld om bij de persoonsgegevens in te voeren.  

Vereist ondertekenaar Zet deze optie aan als je wilt dat deze ondertekenaar tekent. Deze ondertekenaar is 

dan verplicht te tekenen. Als er meerdere ondertekenaars zijn aan wie jij het bericht 

stuurt en een handtekening van één van de ondertekenaars al volstaat, dan kan je 

dit veld uit zetten.  

Deel getekende documenten Als je de ondertekenaar de mogelijkheid wilt geven om na afronding een exemplaar 

van het getekende document te downloaden, dan zet je dit veld aan. De 

ondertekenaar krijgt na afronding van de ondertekening van het document 

automatisch een notificatiebericht met daarin een link naar het getekende 

document (PAdES document). Dit document kan hij of zij dan downloaden.  
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Je kan meerdere personen als ondertekenaar opvoeren. Kies dan bovenin het scherm voor “Ontvanger toevoegen”.  

Als je ook zelf het document online wilt tekenen, kies dan bovenin het scherm voor “Mijzelf toevoegen” .  

Nadat het ondertekenverzoek in concept is aangemaakt, klik je op “Klaar” en daarna op “Volgende”. 

 

7.2.4.3. Opties: aanvullende instructies voor het ondertekenverzoek 

 
In de 3e stap van het proces kan je extra instructies meegeven. Dit geldt voor het gehele ondertekenverzoek en voor alle 

ondertekenaars. Onder een overzicht en toelichting van de beschikbare functionaliteiten.   
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Aanvullende instructie 

 

Toelichting 

Titel De titel wordt vermeld in het notificatie bericht en bij het ondertekenverzoek. 

Omschrijving Een extra toelichting op het ondertekenverzoek om de aanleiding te verduidelijken.  

Voorbeeldtekst in de e-mail die de ondertekenaar ontvangt: Ondertekenverzoek 

omschrijving naar aanleiding van ons gesprek 

Vervaldatum Datum waarop het ondertekenverzoek vervalt. De ondertekenaar moet binnen deze 

tijdslijn de handtekening plaatsen. Als je hier geen datum invult is dit standaard  

30 kalenderdagen na aanmaak van het ondertekenverzoek. 

Informeer mij wanneer Hier kan je aangeven of je een melding wilt ontvangen als één of alle 

ondertekenaars hebben getekend en de status van het ondertekenverzoek is 

gewijzigd. Deze notificatie wordt via e-mail verstuurd.  

Herinneringen Ondertekenportaal kan voor jou automatisch herinneringen versturen naar de 

ondertekenaar(s) als zij nog niet getekend hebben. Dit kan dagelijks, om de dag of 

wekelijks. Er is een limiet van 5 herinneringen. 

Doorsturen Als jij akkoord bent dat de ondertekenaar het ondertekenverzoek en de 

documenten deelt met derden, zoals een financieel adviseur of accountant, dan kan 

je jouw toestemming vooraf hier aangeven.  
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7.2.5. Versturen ondertekenverzoek aan ondertekenaar 
 

Als je de 3 stappen hebt doorlopen en het ondertekenverzoek gereed is, kan je het verzoek versturen.  

Het ondertekenverzoek wordt hierna verstuurd naar alle ontvangers.  

 

 

De ondertekenaar ontvangt een e-mail en/of SMS bericht met de uitnodiging om het document te ondertekenen en met de 

link naar het te tekenen document. Zodra de ontvanger op deze link klikt, kan hij of zij het document inzien. Eventueel nadat 

hij zich heeft geauthenticeerd via een eenmalige verficatiecode. Als de ondertekenaar akkoord is met het document, kan hij of 

zij het document ondertekenen met de middelen die jij hebt toegestaan: iDIN Ondertekenen, SMS OTP en/ of een 

handschreven handtekening op het beeldscherm (InkSign).  

 

7.2.6. Archiveren ondertekende document in eigen administratie  

 
Nadat het document is ondertekend door de ondertekenaar(s) , is het beschikbaar op het Ondertekenportaal  als een PDF 

document (PAdES), voorzien van een “time-stamp”. Je kan instellen dat je een notificatie krijgt via e-mail als het getekende 

document gereed staat om te downloaden.  

Je archiveert het getekende document binnen 30 dagen in jouw eigen back-office. Hiervoor klik je op de overzichtspagina op 

het betreffende ondertekenverzoek. Dan worden de gegevens van dit ondertekenverzoe k getoond. Bij het document staat 

een button “Ondertekend” met daarnaast het teken van downloaden. Door op de knop “Ondertekend” te drukken, download 

je het getekende document en de bijlagen.  

De getekende documenten zijn een beperkte tijd beschikbaar op het Ondertekenportaal. De maximale bewaartermijn van 

een ondertekend document is 30 dagen. Daarna wordt het document automatisch verwijderd. Rabo Identity Services bewaart 

geen getekende documenten.   
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7.2.7. Gebruikers opvoeren in het Ondertekenportaal 
 

De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming of een daarvoor aangewezen medewerker, wordt als “Portaal 

beheerder” opgevoerd en krijgt als eerste de autorisatie voor de toegang tot het Ondertekenportaal. Wie deze persoon is, 

wordt afgesproken bij het aangaan van de overeenkomst Rabo Identity Services. De Portaalbeheerder kan vervolgens nieuwe 

gebruikers toevoegen.  

  

De Hoofdgebruiker heeft op de Overzichtspagina van het Ondertekenportaal een uitgebreider 

keuze menu. Om nieuwe gebruikers toe te voegen, kies je rechtsboven  

voor “Gebruikers en groepen”.  

 

In het scherm “Gebruikers en toegang” kan de Portaalbeheerder een nieuwe gebruikersgroep 

aanmaken. Alleen gebruikers binnen een groep hebben de mogelijkheid om elkaars ondertekenverzoeken in te zien als de 

keuze “Maak privé” wordt uitgezet. De Portaalbeheerder kan aangeven welke gebruiker de beheerder is van een 

Gebruikersgroep. Deze beheerder kan alle ondertekenverzoeken inzien van de individuele gebruikers binnen zijn of haar 

gebruikersgroep.  

 

 

Voor het opvoeren van nieuwe gebruikers, kiest de Portaalbeheerder in het scherm “Gebruikers en toegang” rechtsboven voor 

de knop “Nieuwe gebruiker”. In het vervolgscherm “Nodig gebruikers uit” kan de beheerder het e-mailadres invoeren en het 

06-nummer van de gebruiker. Met dit 06-nummer kan de nieuwe gebruiker inloggen en ontvangt hij of zij steeds de 

eenmalige verificatiecode (SMS OTP). Aansluitend geeft de Portaalbeheerder aan welke rol deze nieuwe gebruiker heeft: een 

Gebruiker van het Ondertekenportaal of een Portaalbeheerder  en verstuurt de uitnodiging. De Portaalbeheerder kan dus zelf 

nieuwe Portaalbeheerders toevoegen.   
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Als door de Portaalbeheerder Gebruikersgroepen zijn aangemaakt in het Ondertekenportaal, dan kan de Gebruiker worden 

gekoppeld aan een Gebruikersgroep. Optioneel kan de nieuwe Gebruiker ook als Beheerder worden aangewezen van deze 

Gebruikersgroep. Het inrichten van Gebruikersgroepen kan ook op een later tijdstip gebeuren en dan koppel je aan deze 

Gebruikersgroepen de bijbehorende gebruikers.   

 

7.2.8. Gebruikersgroepen opvoeren in het Ondertekenportaal 

 

De Portaalbeheerder kan verschillende gebruikersgroepen aanmaken in het Ondertekenportaal. De deelnemers in een 

gebruikersgroep kunnen elkaars ondertekenverzoeken niet zien zolang “maak privé” blijft aangevinkt.  Als een gebruiker bij 

het ondertekenverzoek “maak privé” uitvinkt, dan zien ook de andere gebruikers binnen de gebruikersgroep deze 

ondertekenverzoeken, de documenten en de status van de documenten.  De beheerder van een gebruikersgroep heeft wel 

altijd de bevoegdheid om alle ondertekenverzoeken in te zien.  
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Per gebruikersgroep kan een “groepsbeheerder” worden opgevoerd. Deze gebruiker is dan geautoriseerd om deze 

gebruikersgroep te beheren: nieuwe gebruikers toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.  

Na het klikken op “Maak groep aan” volgt een bevestiging en kan je naar de groep gaan om deze verder te beheren.  
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In het Ondertekenportaal kunnen uitsluitend gebruikersgroepen worden opgevoerd. Je kan geen eigen functieprofielen 

samenstellen. Iedere gebruiker kan alle stappen van het ondertekenverzoek uitvoeren. Er is alleen onderscheid mogelijk in de 

autorisaties tussen de functie van gebruiker en beheerder. 

 

7.2.9. Instellingen Ondertekenportaal 
 

Iedere gebruiker kan zijn of haar persoonlijke instellingen wijzigen, zoals het mobiele 

telefoonnummer en een voorkeurstaal instellen (Nederlands of Engels). Op de Overzichtspagina 

kies je voor Instellingen in het rechtermenu.    

  

Onder Persoonlijk kan je bij Profiel je mobiele telefoonnummer en het e-mailadres wijzigen.  

Hier kan je bij Taal je voorkeurstaal aanpassen (standaard staat Nederlands ingesteld).  
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De Portaalbeheerder kan aanvullend ook de instellingen voor het Ondertekenportaal beheren. Deze instellingen zijn van 

toepassing op alle gebruikers van het Ondertekenportaal.  

 

 

Instellingen Ondertekenportaal 

 

Toelichting 

Taal portaal Het Ondertekenportaal staat standaard in het Nederlands. Deze defaultwaarde kan 

gewijzigd worden naar Engels. De individuele gebruiker van het Ondertekenportaal 

heeft daarnaast zelf de mogelijkheid om de taalvoorkeur te wijzigen in zijn 

persoonlijke instellingen.  

Toegangsbeheer Standaard wordt gebruik gemaakt van een 2 factor authenticatie om in te loggen op 

het Ondertekenportaal. De Portaalbeheerder kan deze default wijzigen en 

gebruikmaken van eigen toegangsbeheer van de organisatie. Ondertekenportaal 

ondersteunt Azure Active Directory (AD).  

Taal ondertekenverzoek De notificatieberichten aan de ondertekenaars via e-mail en SMS, zijn standaard in 

het Nederlands. Deze defaultwaarde kan worden gewijzigd naar het Engels.  

Bij het aanmaken van een nieuw ondertekenverzoek kan per ondertekenaar de 

ingestelde defaultwaarde weer worden gewijzigd.  

Ondertekenmethoden Ondertekenportaal ondersteunt als ondertekenmethode iDIN Ondertekenen, SMS 

OTP en de handgeschreven handtekening op het beeldscherm. De 

Portaalbeheerder kan één van deze middelen als default instellen. Deze waar de kan 

bij een nieuw ondertekenverzoek per ondetekenaar weer worden gewijzigd.   

SMS afzender De naam van de afzender van het SMS bericht kan hier worden ingevoerd.  

De ontvanger van de SMS notificatie of het SMS OTP ziet in zijn of haar mobiele 

scherm van wie dit bericht afkomstig is. De bekende naam van de afzender geeft 

vertrouwen aan de ontvanger om dit bericht te openen.   

De naam van de SMS afzender mag maximaal uit 11 karakters bestaan en alleen 

cijfers of letters bevatten.   
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7.3.  Voorschriften voor Digitaal Ondertekenen 

7.3.1. Voorwaarden voor API Digitaal Ondertekenen en Ondertekenportaal 

 

1. Voordat je Digitaal Ondertekenen als Identity Service kan accepteren, stelt Rabobank vast of je als ondernemer voldoet 

aan de voorwaarden voor gebruik en of deze identiteitsservice aansluit bij de bedrijfsactiviteiten van je onderneming . 

2. Je sluit een overeenkomst voor Rabo Identity Services en accepteert de Algemene Voorwaarden. Heb je al een 

overeenkomst? Dan bevestigt Rabobank de toevoeging van Digitaal Ondertekenen aan de overeenkomst. 

3. Als acceptant moeten je activiteiten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, inclusief de Privacy Wetgeving. 

4. Als acceptant mag je de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Veror dening 

Gegevensbescherming (AVG) maar niet voor andere commerciële doelen gebruiken. Je vraagt alleen die 

persoonsgegevens uit die nodig zijn voor de diensten die jij als ondernemer of organisatie aanbiedt.  

5. Als ondernemer mag alleen de iDIN-gegevens van de gebruiker opvragen voor het doel dat vooraf aan de gebruiker 

duidelijk is gemaakt, namelijk digitaal ondertekenen. Daarnaast dient de acceptant de iDIN-gegevens in 

overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te verwerken en mogen de gegevens niet 

commercieel worden gebruikt. 

6. Als acceptant ben je verantwoordelijk voor het autoriseren van medewerkers in het Ondertekenportaal. 

7. Als acceptant van Digitaal Ondertekenen via het Ondertekenportaal ben je zelf verantwoordelijk voor het behe er en 

toezicht op juist gebruik en autoriseren van medewerkers. 

8. Rabobank slaat geen getekende documenten op. Als acceptant van de API van Digitaal Ondertekenen en 

Ondertekenportaal, ben je verantwoordelijk om tijdig de getekende documenten te downloaden en  op te slaan in je 

eigen systeem. Rabobank verwijdert de getekende documenten na vervallen van de bewaartermijn van 30 dagen.  

9. Als acceptant van Ondertekenportaal ben je als data-eigenaar verantwoordelijk en moet je voldoen aan wet- en 

regelgeving met betrekking tot de registratie van gebruikers in het Ondertekenportaal.  

10. Als acceptant moet je zorgen voor een klachtenprocedure, waarbij je via e-mail en via direct contact (bijvoorbeeld 

telefoonnummer, chatbox, of ander medium) goed bereikbaar is. Informatie o ver de klachtenprocedure moet op een 

duidelijke wijze en op een makkelijk vindbare plaats aan de gebruikers ter beschikking te stellen.  

11. Een vraag over een ondertekenverzoek of een getekend document kan door Rabobank alleen in behandeling worden 

genomen in de periode dat het verzoek en/of getekend document nog staat opgeslagen op het Ondertekenportaal.  

Na de vervaldatum worden het ondertekenverzoek en het getekende document verwijderd .  De acceptant moet voor de 

vervaldatum het getekende document hebben gedownload van het Ondertekenportaal en hebben opgeslagen in zijn 

eigen systeem.  

 

 

7.3.2. Bewaren van persoonsgegevens 
 

Als acceptant van Digitaal Ondertekenen mag je de ontvangen resultaten van Digitaal Ondertekenen opslaan in je eigen 

klantendatabase, zolang jij je houdt aan de privacywetten.   
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In het ondertekenproces worden tijdelijk persoonsdata opgeslagen bij Signicat in een digitaal dossier. Dit is nodig om 

de verkregen data te verzamelen, te kunnen matchen en in één keer het totale resultaat te kunnen rapporteren. Via de Digitaal 

Ondertekenen API ontvang je het resultaat in het responsebericht.  In het Ondertekenportaal kan je het resultaat bekijken in 

het aangemaakt dossier. Het digitale dossier wordt na 30 dagen verwijderd  na afronding van het ondertekenverzoek. Dit voor 

een eventuele navraag. Ook kan jij zelf een verzoek indienen via API tot verwijdering van het digitale dossier of het dossier 

verwijderen van het Ondertekenportaal . Signicat en Rabobank slaan geen data op en bewaren geen persoonsgegevens.  

 

 

7.3.3. Bewaren van de getekende overeenkomsten  
 

Tijdens het onderteken proces slaat Rabo Identity Services bij de dataverwerking de persoonsdata en de documenten veilig 

en encrypt op. Dit is een tijdelijke opslag zodat de ondertekenaar de document(en) kan inkijken en kan ondertekenen.  

Rabo Identity Services en onze partner Signicat zijn gecertificeerd door Cur rence om iDIN Ondertekenen aan jou te kunnen 

aanbieden. Zodra het ondertekenproces is voltooid, haal je het PAdES document op en sla je dit document veilig op in jouw 

eigen back-office. Hierbij ben je als acceptant zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de privacywetten zoals de AGV.   

Je moet dus zelf zorgen voor een juiste opslag van de getekende documenten om deze later te kunnen raadplegen en deze 

te gebruiken ten behoeve van de bewijsvoering. Rabo Identity Services slaat gee n getekende documenten op. 
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8. Rabo Identity Services Dashboard 
Het dashboard van Rabo Identity Services geeft je inzicht in de services die je gebruikt en het aantal 

succesvolle transacties. Je kan gebruikers van het dashboard opvoeren en je instellingen wijzigen.  

In dit hoofdstuk lees je meer over de functionaliteiten van het dashboard van Rabo Identity Services.  

Het dashboard wordt aangeboden via onze partner Signicat. 

 

8.1. Gebruikershandleiding Dashboard  

Nadat je de overeenkomst voor Rabo Identity Services hebt getekend, activeren wij je account en krijg je toegang tot het 

dashboard van Rabo Identity Services. In dit deel van de Handleiding geven wij een toelichting op de functionaliteiten van het 

Dashboard.  Het dashboard (customer portal) wordt aangeboden door onze partner Signicat en is in het Engels.    

 

8.1.1. Inloggen 

 

De inlogpagina van het dashboard van Rabo Identity Services vind je op: https://customerportal.eu01.signicat.com/  

 

 

 

De wettelijk vertegenwoordiger of een aangewezen medewerker binnen je organisatie krijgt autorisatie voor de toegang tot 

het dashboard. Wie deze persoon is, wordt afgesproken bij het aangaan van de overeenkomst Rabo Identity Services.  

Deze medewerker kan vervolgens zelf nieuwe gebruikers toevoegen. Deze gebruikers krijgen dan hun eigen 

toegangsmiddelen. Zie onder Gebruikers.  

https://customerportal.eu01.signicat.com/
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Voor de authenticatie wordt gebruik gemaakt van een 2-factor authenticatie. Als gebruikersnaam wordt het persoonlijk 

emailadres gebruikt. Daarnaast kies je een wachtwoord. 

 

 

 

Na het invoeren van het email adres en het wachtwoord bevestig je dit met  “continue”. Hierna verschijnt een melding  

in het scherm dat je een verificatiecode moet invoeren.  Je ontvangt deze code op je mobiel dat bij jou geregistreerd staat.  

Het inloggen is hierdoor een veilige 2-factor authenticatie. 
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8.1.2. Het startscherm 
 

In het startscherm lees je eventuele berichten van Signicat of van Rabo Identity Services. Er wordt een melding gegeven  

over de actualiteit van de certificaten en een overzicht van eventuele openstaande vragen aan de supportdesk.  

De functionaliteiten in het dashboard staan aan de linkerzijde van het startscherm. Boven in de menubalk staat jouw 

bedrijfsnaam en de naam van de gebruiker die is ingelogd.  

 

 

8.1.3. Specificatie van de kosten  
 

In het dashboard vind je de specificaties van de maandelijkse facturen.  Deze specificatie is opgesteld door Signicat op basis 

van de bij Signicat bekende gegevens en tarieven. Deze specificatie kan afwijken van het werkelijk bedrag dat je betaalt.  

Zo wordt voor iedere supportvraag bij Signicat een bedrag berekend. Bij Rabo Identity Services betaal je geen kosten voor 

vragen en support. Hierdoor kan de specificatie in het dashboard afwijken van de werkelijke kosten die je betaalt aan 

Rabobank voor het gebruik van Rabo Identity Services. Wij adviseren je daarom om gebruik te maken van de specificaties die 

je ontvangt van Rabobank bij de periodieke kostenafrekening of op je factuur als je geen rekening hebt bij de Rabobank.   

 

8.1.4. Overzicht van de transacties  

 

Het dashboard geeft een actueel overzicht van alle transacties van de identiteitsservices die je gebruikt. Hierbij heb je de 

keuze om transacties te raadplegen van vandaag, per maand of per jaar. Per dag krijg je inzicht in:  

- het totaal aantal transacties  

- het aantal succesvolle transacties die door je klanten zijn afgerond ( status Completed)  

- het aantal gestarte transacties  (status Started) 

- het aantal mislukte transacties  (status Failed)  
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Als je klant start met bijvoorbeeld iDIN identificeren maar halverwege stopt (bijvoorbeeld omdat hij op dat moment niet kan 

inloggen bij zijn bank of besluit de aanvraag niet af te ronden) dan wordt deze transactie geteld als “gestart”.  

Omdat je klant de transactie niet heeft afgerond, ontvang je geen persoongegevens. Als de transactie door een technische 

storing is afgebroken (bij Signicat of in de aansluiting met je eigen systeem) dan wordt deze transact ie geteld als “mislukt”. 

Ook dan ontvang je geen persoonsgegevens.  

Als je klant het proces succesvol afrondt, dan krijgt de transactie de status  “Completed”. Je ontvangt de opgevraagde 

persoonsgegevens of de gegevens die de klant met je wilt delen. Je betaalt uitsluitend transactiekosten over de succesvolle 

transacties met de status Completed. Dit aantal moet dus aansluiten bij het aantal op je kostenspecificatie.       

 

 

 

8.1.5. Overzicht certificaten 
 

In het dashboard vind je de veiligheidscertifcaten die van toepassing zijn voor de services die zijn geactiveerd voor  

Rabo Identity Services.  Hier kan je de certificaten aanvragen en uploaden ten behoeve van je eigen systeem. Daarnaast kan je  

de actualiteit van de certificaten raadplegen.   
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8.1.6. Grafical Profiles  

 

Je kan Rabo Identity Services volledig integreren in je website. Met onze sub-domein oplossing is de identiteitsdienst 

beschikbaar onder een URL met je eigen bedrijfsnaam. Hiermee voorkom je dat de klant een uitstap maakt naar de URL van 

Signicat of dat de browser van je klant vraagt om de cookies van Signicat te accepteren. Ook kan je de schermen grafisch aan 

laten sluiten op de vormgeving van je website of app voor een optimale klantervaring. Deze grafische profielen kunnen 

autonoom aangemaakt en aangepast worden via het Dashboard.  Wij informeren je graag over de mogelijkheden.  

Voor het gebruik van de grafical profiles betaal je aansluitkosten en abonnementskosten.  Zie de tarievenlijst.  
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8.1.7. Support tickets 

 

Het dashboard biedt de mogelijkheid om een support ticket in te sturen. Omdat het dashboard wordt aangeboden door  

Signicat, stel je de vraag aan het supportteam van Signicat. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze brengen wij jou in principe 

niet in rekening, tenzij je veelvoudig gebruikmaakt van deze functionaliteit.  

 

Rabo Identity Services heeft haar eigen adviseurs, supportteam en implementatiemanager die je graag helpen bij vragen. Dus 

heb je een vraag? Of wil je nieuwe services toevoegen aan Rabo Identity Services, neem dan contact op met ons.  

Zie hoofdstuk 9 Ondersteuning  voor meer informatie.  De vragen die in behandeling zijn bij Rabo Identity Services  zijn niet 

zichtbaar in het dashboard.  

 

 

 

 

8.1.8. Gebruikers van het Dashboard 

 

De persoon die binnen jouw onderneming of organisatie de rol heeft van “beheerder” van het dashboard, heeft de 

mogelijkheid om nieuwe gebruikers te autoriseren voor toegang tot het dashboard. Hiervoor vul je de naam van de gebruiker 

in en zijn of haar emailadres. Daarnaast kan je aangeven welke rol de gebruiker heeft.  

De ingevulde persoonsgegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor de medewerkers van Rabobank en van Signicat die betrokken 

zijn bij beheer van Rabo Identity Services. Rabo Identity Services en Signicat verwerken deze persoonsgegevens in 

overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).  
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8.1.9. Productoverzicht 
 

In het dashboard vind je een overzicht van de verschillende identiteits- en validatieservices. Hierbij wordt met de status 

“activated” aangegeven welke services voor je onderneming of organisatie zijn geactiveerd. Als je een nieuwe service wil 

toevoegen aan Rabo Identity Services, kan je geen gebruik maken van het dashboard omdat je dit verzoek dan stuurt naar het 

supportteam van Signicat. Rabo Identity Services heeft haar eigen adviseurs en supportteam. Wil je nieuwe services 

toevoegen aan Rabo Identity Services? Neem dan contact op met de Rabobank. Zie de contactgegevens  

bij hoofdstuk 9 Ondersteuning voor meer informatie in deze handleiding.  
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8.1.10. Open ID Connect (OIDC)   
 

In de situatie dat je gebruik maakt van een OIDC koppeling via Rabobank Identity Services, dan zal de technische informatie 

over deze koppeling weergegeven worden in het tablad ‘OIDC clients’. OIDC koppelingen worden gebruikt voor het 

ontsluiten van bijvoorbeeld iDIN, DigiD en andere identificatiemethoden. Er wordt een onder een onderscheid gemaakt 

tussen de twee omgevingen, ‘preproductie’ en ‘productie’, zoals hieronder is weergegeven. De preproductie omgeving kan 

worden gebruikt als test en integratie omgeving en de productie omgeving is de live omgeving.  

 

 

 

 

Meer gedetailleerde informatie over de OIDC koppeling is beschikbaar onder de knop ‘View’. Wanneer je hierop klikt wordt 

het onderstaande scherm getoond. Hier vind je de benodigde technische informatie van de OIDC koppeling, wat nodig is in 

de API verzoeken richting Rabobank Identity Services. Het Client ID is een unieke identifier benodigd om via API verz oeken te 

communiceren met het platform. Tevens wordt hieronder weergeven welke scope (attributen) er beschikbaar zijn en 

opgevraagd kunnen worden in de verzoeken richting het platform. Wanneer de identificatie is afgerond, zal de eindgebruiker 

weer worden teruggeleid naar een opgegeven redirect URL. Deze URLs moeten vooraf bij Signicat bekend zijn en worden 

hieronder weergeven onder de paragraaf ‘Redirect URLs’.  
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De ‘preproductie’ omgeving kan gebruikt worden als testomgeving en om te integreren met het platform. De ‘productie’ 

omgeving zal al het live verkeer afhandelen, hiervoor is een aparte OIDC client nodig. De benodigde technische details over 

deze OIDC client zijn te vinden op het onderstaande scherm in de ‘productie’ detail pagina.  
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9.  Installatie  
 

Voor Rabo Identity Services werkt Rabobank samen met Signicat uit Noorwegen.  

Rabobank is je directe aanspreekpunt voor advies, vragen en ondersteuning bij de implementatie.  

Signicat faciliteert Rabobank met het technische deel van de oplossing, zoals het portal en de API’s voor de 

verschillende services.  Voor ontwikkelaars biedt Signicat een developerportal met technische informatie over 

de koppeling met het platform, de mogelijkheden om te testen en de integratie van de services.   

De ontwikkelaarssite van Signicat vind je op : https://developer.signicat.com/ 

 

9.1. Developer Portal 

 

Voor het integreren van Rabo Identity Services maak je gebruik van het platform van Signicat. Alle identiteits - en 

validatieservices van Rabo Identity Services vind je op het platform van Signicat en zijn met een API (Application 

Programmable Interface) te verbinden met de systemen van je eigen organisatie. Deze clouddienst van Signicat is via  

elke open internetconnectie te bereiken.  De connectie is voor alle verschillende services gelijk.  Dit maakt de implementati e 

een stuk eenvoudiger.  De fysieke computers staan zelf in een datacenter in Noorwegen bij BaseFarm in Oslo.    

 

Het Signicat developerportal met meer technische informatie helpt je op weg https://developer.signicat.com/ 

Meer informatie en voorbeelden over de aansluiting van de verschillende identiteitsservices vind je voor:  

 

iDIN:   https://developer.signicat.com/id-methods/idin/. 

DigiD:   https://developer.signicat.com/id-methods/digid/ 

IBAN-Naam Check:     https://developer.signicat.com/apis/surepay-api/surepay-api/ 

Ondertekenen:     https://developer.signicat.com/apis/sign-api/sign-api-v1/ 

 

Signicat ondersteunt twee authenticatie protocollen; OpenID Connect en SAML 2.0.   

Voor het implementeren van Rabo Identity Services is technische kennis nodig op het gebied van SAML 2.0 of OpenID 

Connect. Meer informatie vind je op https://developer.signicat.com/documentation/authentication/protocols/  

 

https://developer.signicat.com/
https://developer.signicat.com/
https://developer.signicat.com/id-methods/idin/
https://developer.signicat.com/id-methods/digid/
https://developer.signicat.com/apis/surepay-api/surepay-api/
https://developer.signicat.com/apis/sign-api/sign-api-v1/
https://developer.signicat.com/documentation/authentication/protocols/
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9.2. Testen in de demo omgeving 

Voordat je gebruikmaakt van Rabo Identity Services, kan je de API koppeling met het identity platform testen in onze demo 

omgeving. Zo krijg je al inzicht in de mogelijkheden en de wijze waarop je de services kan koppelen aan je eigen systeem. 

Tijdens de implementatie van Rabo Identity Services heb je toegang tot de testomgeving en kan je de koppeling en de 

services testen in je eigen pre-productieomgeving.    

 

Op https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get -started-with-authentication/ vind je informatie over  

hoe te starten met authenticatie. Deze stappen zijn voor alle identiteitsdiensten gelijk. De authenticatiemethode die je wilt 

koppelen is namelijk slechts een parameter in de eerste call.  

 

 

9.2.1. Koppelen via OpenID Connect of SAML2.0  

 
Je kan op 2 manieren koppelen met de identiteitsdiensten van Rabo Identity Services: via OpenID Connect of SAML2.0.  

Overleg samen met de implementatiemanager van Rabobank de keuze tussen deze twee protocollen.   

 

Op de developerportal van Signicat vind je informatie over beide mogelijkheden:   

 

OpenID Connect   

https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/using-the-openid-

connect-protocol/   

Op de develeloperportal staat een voorbeeld van een volledige koppeling met OpenID Connect:   

https://developer.signicat.com/documentation/authentication/protocols/openid -connect/full-flow-example/  

 

SAML2.0  

https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/using-the-saml-2-0-

protocol/   

 

 

9.2.2. Libraries derde partijen  

 
Er zijn libraries van derde partijen beschikbaar die kunnen helpen met integratie van de connectiestandaarden:  

  

OpenID Connect : http://openid.net/developers/libraries/   

SAML2.0 :  commerciële libraries, zoals ADFS van Microsoft, OIF van Oracle of SimpleSAML (PHP) van UNINETT.  

 

 

 

https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/
https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/using-the-openid-connect-protocol/
https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/using-the-openid-connect-protocol/
https://developer.signicat.com/documentation/authentication/protocols/openid-connect/full-flow-example/
https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/using-the-saml-2-0-protocol/
https://developer.signicat.com/documentation/authentication/get-started-with-authentication/using-the-saml-2-0-protocol/
http://openid.net/developers/libraries/
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9.2.3. Gegevens demo omgeving 
  

Belangrijke gegevens voor de demo omgeving zijn:  

 

Endpoint:  https://eu01.preprod.signicat.com  

 

OpenID Connect  

 Client-ID:  demo-preprod-basic  

 Client-secret:  KmcxXfuttfBGnn86DlW8Tg3_dYu6khWafkn5uVo7fGg 

 

SAML2.0  

 MetadataURL: https://preprod.signicat.com/gateway/demo-saml2/saml2/metadata   

 De metadata van de ontvangende kant registreer je door de data te sturen naar: support@signicat.com 

 

9.3  Benodigde certificaten voor het opzetten van een subdomein 

Rabobank Identity Services biedt jou de mogelijkheid om gebruik te maken van een subdomein zodat in de URL jouw eigen 

bedrijfsnaam wordt getoond. De URL in de browser wordt daardoor meer herkenbaar voor jouw klant. Een subdomein kan je 

bijvoorbeeld gebruiken bij het Ondertekenportaal voor:  

1. de URL die gebruikers zien in de browser om in te loggen op het Ondertekenportaal  

2. de URL die de ondertekenaar ziet in de browser om het document te ondertekenen  

 

9.3.1. Voorwaarden certificaat 

 
Rabo Identity Services maakt gebruik van SSL-certificaten om de services te hosten onder jouw eigen subdomein.  

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden: 

1. Jij moet eigenaar zijn van de domeinnaam waarvoor het subdomein wordt aangevraagd.  

2. Het subdomein wordt geschreven in kleine letters. Kies bijvoorbeeld voor een beschrijvende naam. 

Zoals “ondertekenen.jouwdomeinnaam.nl”.   

3. Geef de certificaat parameters aan ons door: Country (C), State/Province (ST), Locality/City (L), Organization (O) and 

Common name (CN) van het certificaat. 

 

9.3.2. Instellen van het certificaat 

 

Het gekozen subdomein en de certificaat parameters deel je met de implementatiemanager van Rabo Identity Services. 

Rabobank Identity Services maakt bijvoorbeeld in de situatie van het Ondertekenportaal een CSR aan (Certificate Signing 

Request). Dit CSR sturen wij jou terug waarna jij een SSL-certificaat kan bestellen bij een CA (Certificaat Autoriteit). Als je het 

SSL-certificaat hebt ontvangen, dan heeft Rabobank Identity Services de publieke sleutel nodig van jouw SSL-certificaat. De 

publieke sleutel deel je met de implementatiemanager van Rabo Identity Services. Rabobank Identity Services installeert de 

https://eu01.preprod.signicat.com/
https://preprod.signicat.com/gateway/demo-saml2/saml2/metadata
mailto:support@signicat.com
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publieke sleutel op het platform zodat het subdomein kan worden gebruikt. Je ontvangt van Rabo Identity Services de 

standaard URL. Deze standaard URL wijzig je vervolgens zelf  naar jouw subdomein in het DNS (Domain Name System) door 

een CNAME record in te stellen. 

 

9.3.3. Certificaat vervangen 
 

Alle certificaten hebben een verloopdatum en moeten voor deze datum vervangen worden. Hiervoor bestel je een nieuw SSL-

certificaat bij jouw CA (Certificaatautoriteit) en doorloop bovenstaand proces opnieuw. In het Rabo Identity Services 

Dashboard kan je zien hoe lang het certificaat nog geldig is. Je kan de verloopdatum ook vinden in de publieke sleutel van he t 

certificaat.  

 

9.3.4. Gecompromitteerd certificaat 
 

Wanneer je vermoedt dat het certificaat niet meer geheim is en door onbevoegden kan worden gebruikt, dan vervang je dit 

certificaat zo snel als mogelijk. Aangezien alleen jij in het bezit bent van de private sleutel van het certifi caat, moet jij dit 

melden bij de CA, zodat zij het certificaat ongeldig kunnen verklaren. Je vraagt vervolgens een nieuw certificaat aan en deel t 

de nieuwe publieke sleutel met de implementatiemanager van Rabo Identity Services zodat wij het certificaat ku nnen 

wijzigen.    
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10.  Klantvragen en ondersteuning  
 

10.1. Ondersteuning bij de implementatie  

Voor het installeren van Rabo Identity Services is technische kennis vereist op het gebied van SAML 2.0 of OpenID Connect.  

Is deze kennis binnen jouw onderneming of organisatie onvoldoende aanwezig? Schakel dan een derde partij in die je hierbij 

kan helpen. Rabo Identity Services levert diverse hulpmiddelen en support door onze implementatiemanagers.  

 

10.1.1. Implementatiemanagers  

 
Onze implementatiemanagers ondersteunen jou en je team tijdens het implementatieproces. Zij hebben uitgebreide ervaring 

in het implementeren van Rabo Identity Services.  De implementatiemanager is tijdens de implementatie je eerste 

aanspreekpunt tot dat de services succesvol zijn getest en in gebruik zijn genomen. Vanaf dat moment kan je voor vragen 

terecht bij ons supportteam.  

 

10.1.2. Projectteam implementatie  

 

Onze ervaring leert dat je het beste ook binnen jouw onderneming of organisatie één aanspreekpunt kunt aanwijzen die 

rechtstreeks contact heeft met onze implementatiemanager. Bij het ondertekenen van de offerte kan je aangeven wie voor 

ons deze (technische) contactpersoon is.  

Naast de technische implementatie, moeten de identiteitsdiensten ook worden geïntegreerd in je klant- en/of 

bedrijfsprocessen en moeten de risico’s worden geïdentificeerd en gemitigeerd. Als dit ook voor jouw situatie van toepassing 

is, dan is het effectief om een implementatieteam samen te stellen waarin alle betrokken afdelingen in zijn vertegenwoordigd. 

Zij stellen het organisatie brede actieplan op, bewaken de voortgang en informeren de stakeholders.  

Onze implementatiemanagers zijn ervaren projectmanagers en kunnen je hierbij ondersteunen.   

 

10.2. Contactinformatie 

Als je vragen hebt over Rabo Identity Services of meer wilt weten over de mogelijkheden, dan helpen wij je graag. Je kunt 

terecht bij ons supportteam via: 

Telefoon: 030 - 712 21 17 Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 

E-mail: RaboIdentityServices@rabobank.nl. 

mailto:RaboIdentityServices@rabobank.nl

