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Werkafspraken expertgroep
• Microfoon uit
• Hand opsteken bij vragen
• Sessie wordt opgenomen en gepubliceerd via Confluence omgeving



Inhoudsopgave
• PKIo aanpassing: PKIoverheid stopt met uitgeven publiek vertrouwde 

webserver (SSL/TLS) certificaten.

• Afsluiting



Toelichting 
tijdlijn Release 1.5.0
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Releaseproces

Afspraken releaseproces
• Gemiddeld twee releases per jaar
• Dakpansgewijs model

Hoe komt een release tot stand
• Vaststellen potentiële onderwerpen voor release
• Onderwerpen in concept uitwerken door MedMij-ontwikkelteam
• Consultatie Deelnemers (Expertgroep)
• Continu: Input Deelnemers, voortgang en terugkoppeling via Confluence-pagina’s
• Vaststellen onderwerpen en toekennen aan release (door CAB MedMij AS)

Release 1.3.0

Release 1.4.0

Release 1.5.0



RFC-proces

Een RFC doorloopt de volgende fasen
• Verkennen

De RFC is een eerste opzet van het uit te werken onderwerp. Aan de deelnemers van de Expertgroep wordt 
gevraagd of het ‘Waarom’ en ‘Wat’ achter de RFC helder is, welke aandachtspunten men voorziet, een globale 
inschatting van de impact. In deze fase bepalen we ook of de RFC door kan naar de fase van beproeven of dat er 
toch (voorlopig) van afgezien moet worden.

• Beproeven (optioneel)
RFC’s die verkend zijn en geen fundamentele problemen meer in zich hebben kunnen verder worden uitgewerkt 
(Hoe) en beproeft. Samen met de deelnemers wordt de oplossingsrichting uitgewerkt.

• Productie
De RFC is voldoende stabiel zodat deze in productie kan worden genomen in de eerstvolgende release. De 
deelnemers bevestigen het voldoende uitgewerkt zijn van de RFC.

ProductieVerkennen Beproeven



Release 1.4.1. en 1.5.1

Uitwerken onderwerpen
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Te bespreken 

onderwerpen / RFC’s
PKIo aanpassing: PKIoverheid stopt met uitgeven publiek vertrouwde 

webserver (SSL/TLS) certificaten.
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PKIo aanpassing: PKIoverheid
stopt met uitgeven publiek vertrouwde 
webserver (SSL/TLS) certificaten.
Eigenaar: Casper van der Harst
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Beëindiging gebruik publieke 
PKIO-servercertificaten 
• Einddatum 4 december 2022 daarna geen PKIO-servercertificaten meer
• PKIO servercertificaten naar publieke PKI servercertificaten. 
• Vervanging door alternatief is eerder nodig

Denk aan:
• Aanpassen infrastructuur, software en configuratie
• Aanpassen beheerprocedures
• Aanpassen/ contractering ander TSP
• Let op KPN PKIO geeft aan: “Moet u uw certificaten in de eerste maanden na 4 

december 2021 vernieuwen? Dan biedt KPN Security u publiek vertrouwde 
PKIoverheid-servercertificaten met een beperkte geldigheidsduur van 9 maanden.” 
https://certificaat.kpn.com/aanvragen/servercertificaten/publieke-tls-
servercertificaten/ 



Beëindiging gebruik publieke 
PKIO-servercertificaten 
• Publieke servercertificaten moeten aan vergelijkbare eisen voldoen 

zoals PKIO (CA2020)
• Gebruik Private PKIO servercertificaten voor server to server 

communicatie
• Gebruik publieke PKIO servercertificaten voor ‘publiek verkeer’:

• DNSSEC voor het domein waar servercertificaat op is uitgegeven
• CAA record op domein en partij die certificaat uitgeeft
• Organisation validated servercertificaten
• Zie verder: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-

sport/documenten/brieven/2021/12/15/memo-beleid-discontinueren-uitgifte-pkio-publieke-server-certificaten

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2021/12/15/memo-beleid-discontinueren-uitgifte-pkio-publieke-server-certificaten
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