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Digitaal paspoort, bedrijfscertificaat en 

e-Herkenning 
 

Beveiligingsrisico’s maken dat alle bestaande Digitale Paspoorten op korte termijn 

moeten worden ingeruild voor een nieuwe, veiliger variant. Standaardisatie-

instituut SIVI meldt dat de deadline voor het omzetten van het oude Digitaal 

Paspoort is opgeschoven naar 10 oktober 2020 (zie ook het artikel van 25 

september j.l. op am:web hierover). 

 

De deadline voor het omzetten van de oude digitale paspoorten is verschoven 

van 1 naar 10 oktober a.s. 

 

Let op bij het aanvragen van de vernieuwing bij Digidentity: een digitaal paspoort 

dient zonder e-herkenning te zijn.  

 

Volg de volgende stappen om ervoor te zorgen dat de digitale poststroom via 

Level goed blijft werken: 

 

• Het nieuwe bedrijfscertificaat of digitaal paspoort moet naar CCS 

opgestuurd worden inclusief wachtwoord, zodat onze afdeling Techniek dit 

kan installeren. 

• Bij het omzetten van het digitale paspoort naar een bedrijfscertificaat moet 

de inregeling binnen Level worden gecontroleerd omdat het emailadres 

van het bedrijfscertificaat over het algemeen anders is dan voor een 

persoonlijk digitaal paspoort. 

Controleer of het juiste emailadres in Level staat ingesteld onder: 

Bedrijfsgegevens / Diversen / bedrijfsgegevens GIM 

Pas indien nodig dit emailadres aan. 

• Vervolgens dien je zelf het paspoort opnieuw te koppelen aan de postbus. 

Daarvoor volg je de stappen zoals uitgelegd in ons nieuwsbericht van 22 

september 2020 ‘Ophalen digitale post vanuit de EMS-postbus’: 

https://customerportal.ccs.nl/secure/Content/NewsPage.aspx?news=1b36

6d13-426b-447c-be52-839b53f3c424 

Dit moet in ieder geval voor Colimbra (EMS) en ASR gedaan worden. 

• Daarna kunnen batchtaken weer op ‘Hold’ gezet worden, of kunnen de 

GIMresultatenservice handmatig opgestart worden. 

 

 

 

https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2020/09/deadline-omzetten-digitaal-paspoort-naar-10-oktober-101125285
https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2020/09/deadline-omzetten-digitaal-paspoort-naar-10-oktober-101125285
https://customerportal.ccs.nl/secure/Content/NewsPage.aspx?news=1b366d13-426b-447c-be52-839b53f3c424
https://customerportal.ccs.nl/secure/Content/NewsPage.aspx?news=1b366d13-426b-447c-be52-839b53f3c424
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Let op: Voor het inloggen met ‘single sign on’ binnen Connect dient er ook 

een change verwerkt te worden binnen Level. Deze change is beschikbaar 

voor release 13.1 en hoger. Neem contact op met Client Services via het 

customer portal als de change voor jullie nog niet zichtbaar is. 

 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie of bij problemen contact op met Client Services via 

het customer portal. 

 

 

 

https://customerportal.ccs.nl/

