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Hardam Consultancy b.v. 
T.a.v. de heer 
Gortestraat 96 
2311 NM LEIDEN 

Datum 
21 juni 2000 

Ons kenmerk 
DIOS/lC2000/u75767 

Ondenleel 
Directie Infomiatiebeleid 
Openbare Sector 

Inlichtingen 

F (070) 312 3612 

Uvi kenmerk 

■■^-..l' 

Onderwerp 

Opdracht algemene ondersteuning PKI overheid 

Geachte heer4 

Bijgaand doe ik u het contract tot het leveren van algemene ondersteuning PKI 
overtieid in tweevoud toekomen, met het verzoek deze voor akkoord te ondertekenen 
en een getekend exemplaar te retoumeren aan; 
Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de h e e r ^ H B B H B 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Met^riendelijke groet, 
FORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR 

Blad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 
2 

Bezoekadres 
Herengracht 17-19 
2511 EG Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA DenHaag 



Ministerie i/on^fiinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ^ / r ^ 
Datum 
22 juni 2000 

Ons kenmerk 
DlOS/IC20a0/U75767 

Onderdeel 
Directie Informatiebeleid 
Openbare Sector 

Uw kenmerk 

Minuut Onderwerp 

Opdracht algemene ondersteuning PKI overheid Blad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 
2 

Bezoekadres 
Herengracht 17 
2511 EG DenHaag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

DIOS 

Afschrift aan 

Archief 
secretariaat PKI 
5D6/F 

Kamer 

H624a 
HrGr. 

Afschrift aan Kamer 

Visie Weer voorleggen Datum 

Geldelijk bezwaar 

Begrotingsjaar 

2001 

■ é 
Begrotingsartikel 

/ V-
■I 1 67 

Bedrag 

fl.-282.000,00 

Verzendgegevens 

Uiterste verzenddatum 

22 juni 2000 

Budgetregel 

u 3o 'b 5 -nh n é 
Aanwijzingen 

n Aantekenen 

O Per expresse 

O Per koerier 

D Per e-mail 

D Per fax 

O Internet 

D Staatscourant 

ö Diplomail Aruba 

O Diplomail Curagao 

n Diplomail St. Maarten 

Verzonden door 

Naam 

Verzenddatum 

. > ^- *.. 

Bijzondertieden 



Ministerie van Binnenlandse Zalien en Koninkrijksrelaties 

< ^ ^ ^ 

Datum 
22 juni 2000 

Ons kenmerk 
DIOS/1C2000/U75767 

Onderdeel 
Directie Informatiebeleid 
Openbare Sector 

Inlichtingen 

Uw kenmerk 

Minuut 

DIOS 

Afschrift aan 

Archief 
secretariaat PKI 

Visie 

Onderwerp 

Opdracht algemene ondersteuning PKI overtieid 

Kamer 

Blad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 
2 

Bezoekadres 
Herengracht 17 
2511 EG DenHaag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

(yy^er voorleggen Datum 

O Geldelijk bezwaar 

Begrotingsjaar 

2000 

Begrotingsartikel / 
/. ' . 

/ ■'■ ; ' ' " , r: ""7 

Bedrag 

fl.-l 88.000.00 

Verzendgegevens 

Uiterste verzenddatum 

22 juni 2000 

Budgetregel 

\h ■nh 2^(9 
Aanwijzingen 

D Aantekenen 

D Per expresse 

D Per koerier 

D Per e-mail 

n Per fax 

D Intemet 

O Staatscourant 

n Diplomail Aruba 

D Oiplomail Curasao 

D Diplomail St. Maarten 

Verzonden door 

.Naam 

. - - t ._>^- ' 

Bijzonderheden 



I P K I overheid PKilL--X 

> T.a.v. de heer 

"^ 

Damm : 22 juni 2000 Onskenmerk : DIOS/1C2000AJ75968 
Onderwerp : Offerte juridische ondersteuning PKI 

Geachte hee 

Hartelijk dank voor uw offerte voor juridische ondersteuning van de taskforce PKI overheid. 

Na zorgvuldige beoordeling van binnengekomen offertes, is een selectie gemaakt op basis van de in de 
offerteaanvraag beschreven gunningscriteria. Aangezien de binnengekomen offertes voldoende informatie 
gaven, hebben wij geen gebruik hoeven maken van een mondelinge toelichting. 

Helaas moet ik u mededelen dat de opdracht is gegund aan een andere organisatie. Wellicht ten overvloede 
deel ik u mede dat de door u gedane offerte inhoudelijk voldeed aan mijn verwachtingen. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

PKI overheid 

Postadres: 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

.Bezoekadres: 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG intemet: www.PKJoverheid.n 

http://www.PKJoverheid.n


Notitie 

Afdeling 

DIOS 
Afdeling 

Taskforce PKI overheid 
Dooriciesnummer 

(070)4266426 
Kamer 

Gesteld door Doorkiesnummer 

Afdeling 

DIOS 
Afdeling 

CZW 
Kenmerk 

DIOS/IC2000/n76029 
Datum 

23 juni 2000 

.y 

: ' \ ■■ 

Onderwerp 
Motivatie Jundische ondersteuning PKI overheid 

Er ontstaat steeds meer duidelijkheid over de taken van de taskforce en de hien/oor benodigde capaciteit. 
Hoewel in de Ministerraad is afgesproken dat de ministeries hun medewericing aan de taskforce vertenen 
door personele capaciteit beschikbaar te stellen, is hier tot op heden nog niet voldoende aan tegemoet 
gekomen. 

Er is een offerteaanvraag opgesteld voor het inhuren van juridische capaciteit. De externe medewerker 
wordt niet alleen ingezet om ontbrekende capaciteit aan te vullen, maar ook om specialistische vakkennis 
omtrent de PKI in te brengen in de Taskforce. 

Oe exteme medewerker wordt op incidentele basis ingezet op specifieke problemen die zich voordoen bij 
het inrichten van de PKI en het toepassen van de elektronische handtekening. Daamaast zal de exteme 
medewertcer nauw samenwerken met de juridisch medewericer van de taskforce ter begeleiding en bredere 
invoering in de juridische aspecten van de PKI. Door deze samenwerking wordt tevens kennisoverdracht 
bewerkstelligd. 

De offerteaanvraag is voorgelegd aan drie verschillende partijen die de gevraagde ondersteuning zouden 
kunnen leveren. Alle partijen hebben binnen de gestelde termijn een offerte aangeboden. Na vergelijking 
van de offertes is gezien de specialistische juridische ondersteuning Duthler & Associates geselecteerd. De 
combinatie van aanwezige vakkennis, praktijkervaring op het gebied van PKI en de kosten heeft de 
Taskforce PKI doen besluiten dat Duthler Associates de meest geschikte kandidaat is. De kosten van het 
uurtarief genoemd in deze offerte zijn lager dan in vergelijkbare offertes 

Oe offerte heeft betrekking op het jaar 2000, met een mogelijkheid tot verlenging in het jaar 2001. 
Het bedrag is als volgt samengesteld: 
Fl. I^MVTëxclusief BTW) 
FL-i^^Ptihclusief BTW). 

Ik verzoek u bijgaand contract te ondertekenen. 



Minuut 

Van 

Ujnparaa 

Hoofd l&r 

Onderwerp 

Opdracht juritfische ondersteuning PKI overheid 

ll/led^iaraaf 

czwv 

SOF 

Oatum 
26 juni 2000 

Onstenmerfc 
DiOSflC2aaO/u760» 

Omlenieei 
Directie liifumialiebeleid 
Openbare Sector 

Inüchtinaen 

Uw kenmeik 

1 van 1 

Aantal bijlagen 
2 

Bezoekadres 
Herengracht 17 
2S11 EG Den Haag 

Postadres 
Postbus 20011 
2S00 EA Den Haag 

DIOS 

Afsclirift aan Kamer Afsctiiift aan Kamer 

Archief -^ H624a 
s&KxeAanA'alijl^f^ ■■■^ 

visie Weer voorleggen Datum 

Geldelijk bezwaar 

Begrotingsiaar Begrotingsartikel 

2000 \ / io<}.o 1 

Bedrag Budg^regel n 1 ^ 

11.-133.950,00 

Budg^regel n 1 ^ 

. / / :60 
Verzendgegevens L ^ " 

' • _ " ■ ' 

Verzonden door 

Uiterste verzenddatum Aanwijzingen Naam 

22 juni 2000 D Aantekenen D Per fax D tMplomail Amba -

O Per expresse D Intemet D Diplomail Curasao 
Verzenddatum 

O Per koerier O Staatscourant 

D Per e-mail 

D Diplomail St. Maarten 3-Y-2C 
Bijzonderheden 

\ ) e 0^^<^ ^ iM.(piOYYieu, GTider |)(05/ / 02000/^5^03 



Oatum 
26 juni 2000 

Ons kenmerk 
DIOS/IC2000/U76029 

Onderdeel 
Directie Informatiebeleid 
Openbare Sector 

Inlichtingen 

Met vriendelijke groet, 
IINFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR 

Uw kenmerk 

\ K. 

Onderwerp 

Opdracht Juridische ondersteuning PKI overheid 

Geachte mevrouw < 

Bijgaand doe ik u het contract tot het vertenen van specialistische juridische 
ondersteuning voor de taskforce PKI overtieid toekomen, met het verzoek deze voor 
akkoord te ondertekenen en een getekend exemplaar te retourneren aan: 
Taskforce PKI overtieid 
T.a.v. de heei* 

Blad 
1 van 1 

Aantal bijlagen 
2 

Bezoekadres 
Herengracht 17-19 
2511 EG DenHaag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500EA DenHaag 
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Datum 
Onderwerp 

29 juni 2000 Ons kenmeric : DIOS/IC2000/U75000 

Geachte , 

De taskforce PKI overtieid heeft tot doel een infrastructuur voor de overheid voor te bereiden waarbinnen 
het gebruik van public keys in de communicatie met en binnen de overheid vanzelfsprekend is. Ter 
voorbereiding op deze infrasbuctuur wil de taskforce PKI overheid een omgeving inrichten waarbinnen 
een operationele PKI beschikbaar is om in eigen beheer kleinschalige experimenten uit te kunnen voeren 
of om projecten van andere overheidsorganisaties te ondersteunen. 

Hierbij vraag ik u offerte uit te brengen voor het leveren van producten en diensten die nodig zijn voor de 
inrichting en de instandhouding van een experimentele PKI. De bijgevoegde offerteaanvraag bestaat uit 
een beschrijving van de wensen en etsen die gesteld worden aan de te leveren producten en diensten 
plus twee bijlagen waarin de gevraagde specificaties ingevuld kunnen worden. Ter informatie treft u 
tevens de drie conceptdocumenten met de TTP.nl-criteria aan. 

Mocht u gefnteresseerd zijn om mee te werken aan de inrichting van een experimentele PKI voor de 
overheid, dan verzoek ik u een offerte uit te brengen conform de beschrijving in de offerteaanvraag. Tot 
de offerte behoren ook de ingevulde bijlagen Al en A2 waarin de kruisverwijzingen zijn opgenomen 
tussen de eisen die gesteld worden aan de experimentele PKI en de criteria zoals geformuleerd in de 
concepten van de TTP.nl-criteria (bijlage Al = kruisverwijzing naar TTP.nl, part 1; bijlage A2 = 
kruisverwijzing naar TTP.nl, part 2). U wordt verzocht in deze bijlagen aan te geven aan welke criteria de 
aangeboden PKI voldoet. Een plan van aanpak maakt eveneens deei uit van de offerte. Indien u beschikt 
over aanvullende documentatie waaruit duidelijk blijkt dat u aan de gestelde eisen voldoet, dan kunt u die 
toevoegen aan de offerte. In paragraaf 3, richtlijnen offerte, is aangegeven aan welke eisen de offerte 
dient te voldoen. 

Postadres: 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

Bezoekadres: 

Herengracht 17-19 

2 5 t l EG DENHAAG internet: www.PKIovBrtieid.nl 

http://TTP.nl
http://TTP.nl
http://www.PKIovBrtieid.nl
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Er kunnen meerdere partijen geselecteerd worden om als Opdrachtnemer op te treden. Een 
Opdrachtnemer kan ingezet worden om experimenten en /of projecten te ondersteunen. Een partij die 
geselecteerd is als Opdrachtnemer zal per experiment dan wel per project gevraagd worden de 
opgegeven informatie nader toe te lichten gelet op specifieke eisen die aan een PKI gesteld worden 
vanuit het te ondersteunen experiment of project. 

Voor nadere infonmatie over de offerteaanvraag kunt u contact opnemen met de projectleider 
taskforce PKI overtieid, de h e e f H i M H B r i l B H M H i m B l J ^ - ^ ^ sluitingsdatum voor het 
indienen van de offerte is vrijdag 7 juli 2000, om 12.00 uur voormiddag. 

Met vriendelijke groet. 

Taskforse PKI 

Postadres: 

Postbus 20011 

2500 EA DEN H.AAG 

Bezoekadres: 

Herengracht 17-19 

25HEG DENHAAG internet: www.PKIovertieid.nl 

http://www.PKIovertieid.nl


rü^ii ia 1 van JL 

« v . . . . 
. ) ■ • 

Van: 
Aan: / ., 
Verzonden: vrijdag 7 juli 2000 11 :b9 
Onderwerp: Fwd: FW: Tweede maal register 

Hallo 

Ik heb je net gebeld en wel om de volgende reden: 
Voor het overschrijven van de domeirmaam pkioverheid.nl naar 
jullie, accepteert de stichting de verklaring niet die we toen 
hebben verstuurd. Ze wallen graag een verklaring door een derde 
partij, waarin vermeld staat dat PKI Overheid een zelfstandige 
overheidsinstelling is. 

Denk je datje deze verklaring kan regelen? 
Let ook even op de termijn van 3 werkdagen vanaf vandaag! 

Alvast bedankt. 

>X-DRS-Status: 200 Bevestiging ontvangst formulier 
>X-DRS-Ticket: 1298220 
>X-Provider-Ticket: 
> 
> 
> 
> 
> 
>Beste deelnemer(provider), 
> 
>De informatie is ontvangen. 
>Echter deze betreft een eigen verklaring van de aan-
>vrager van de domeitinaam pkioverheid.nl, Taskforce 
>PBCI Overheid. Een dergelijke verklaring dient altijd door 
>derden te zijn opgesteld en ondertekend. 
>Echter er wordt niet exp'ficiet verklaard dat de aan-
>vrager van de domeinnaam pkioverheid.nl, Taskforce 
>PKI Overheid}, een ZELFSTANDIGE OVERÏIEIDSINSTELLING is, 
>hetgeen voor overheidsinstellingen een voorwaarde is 
>om voor een eigen domeirmaam in het NL toplevel domein 
>in aanmerking te komen. 
> 
>U heeft mi nogmaals de volgende mogelijkheid om de 
>juiste informatie te overleggen. 
> 
>Graag zouden we in het bezit komen van kopieën van 
>bewijsstukken, waarmee de rechtsstatus (zelfstandige 
>overheidsinstelling) van de aanvrager van de domeirmaam 
>pkioverheid.nl wordt aangetoond. 
> 
>Als bewijs dient te worden overlegd een (kopie van de) 
>brief op het originele briefpapier van een overheids-
>instelling met de verklaring dat de betreffencle 
>instelling (de aanvrager) inderdaad een ZELFSTANDIGE 

7-7-00 

http://pkioverheid.nl
http://pkioverheid.nl
http://pkioverheid.nl


ra^iiiii i, vau i. 

>OVERHEIDSINSTELLING is, ondertekend door: 
>- een minister of staatssecretaris; 
>- een commissaris van de Koningin; 
>- een burgemeester; 
>- een persoon die een van de genoemde fimctionarissen 
> rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. 
> 
>De gevraagde informatie (o.v.v. ticketnummer) kan ons via de 
>fax worden toegezonden. 
> 
>Fax Stichting ^ ^ ^ ^ Ü H I H B ^ 
> 
>De informatie dient birmen drie werkdagen in ons bezit te 
>zijn. Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt de aanvraag 
>uit het systeem verwijderd. U kunt dan een nieuwe aanvraag 
>indienen met overlegging van de juiste documenten. 
> 
>Met vriendelijke groeten, 
> 
>Stichting Intemet Domeituregistratie Nederland 

>Bureau Domeinregistratie _ 

7-7-00 



m .1 o v e r h e i d NOTITIE 

AAN 

VAN 

CC 

DATUM : 13 juli 2000 

ONS KENMERK DIOS/IC20ao/n79179 

BETREFT Functiebeschrijving en -
waardering technisch inhoudelijk 
projectleider PKI overheid 

Begin dit jaar is voor de taskforce PKI overhekl een tweetal functies vacant gesteld gebaseerd 
op de infonmatie die op dat moment beschikbaar was. 
Het betrof een functie vooreen technisch inhoudelijk medewerker en een functie op het gebied 
van de oommunk^tie. Beide functies waren gewaardeerd op schaal 11. 
Voorde functie op het gebied van de communicatie is het inmiddels gelukt om op schaal 11 een 
medewericer te selecteren. 

De technisch inhoudelijke zaken zijn voorde Taskforce overtieid een uitermate belangrijk 
onderdeel en gebleken is dat deze werkzaamheden vanuit de taskforce een fulltime aansturing 
vergen, dit mede gezien de grote hoeveelhekl partijen die hiertnj zijn betrokken. 
De funcfa'eomschrijvrng van technisch inhoudelijk medewrericer voldoet niet om een geschikte 
persoon te selecteren. 
Daamaast is er momenteel een kandidaat geselecteerd (de h e e r M H B l H B l ^ ' die de 
beoogde werkzaamheden voor zij rekening kan nemen en voldoet aan het profiel wat mij voor 
ogen staat. De funcb'e gewaardeerd op schaal 11 is niet toereikend om de h e e r f l M H B H p r 
aan te stellen. 
De beoogde waardering van de tijdelijke fiinctie van de medewerker is gegeven de 
wericzaamheden mijns inziens schaal 13. 

Hierbij het verzoek de bijgaande functieomschrijving (met waardering schaallS) te accorderen 
en door te geleiden naar DGOB/P f ü K M H M B M i zodat een tijdelijke aanstelling met de 
heer B iAHl tqHBkkan worden geregeld. 

i l 



overheid I 

Functiebeschrijving deelprojectleider taskforce PKI overheid 

Omgeving 
De werkzaamheden van de deelprojectleider PKI overhdd worden uitgevoerd binnen de 
taskforce PKI overheid en onder aansturing en verantwoordelijkheid van de projectleider. 
De taskforce heeft tot taak een werkbare betrouwbare infrastructuur voor PKI-diensten te 
realiseren die voorziet in een vastgesteld beveiligingsniveau voor de communicatie-behoefte 
van en met de overheid. 

Deze taskforce zal in een periode van maximaal drie jaar een mechanisme dienen in te 
voeren dat identificatie en autorisatie op afstand en vertrouwelijkheid van communicatie 
mogelijk maakt in de communicatie van en met de overheid. 

De commüxücatie met de overheid speelt zich af binnen dne domdnen, te weten óvërhêid-
burger, overheid-bedrijfsleven en overheid-overheid. 
Binnen elk van de domeinen zal er met verschillende dodgroepen worden afgestemd ten 
aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van de PKI. Daamaast zal er voor moeten 
worden zorggedragen dat de processen die er binnen de respectievelijke domeinen zijn. 
Klaar zajn voor de elektronische snelweg c.q. PKI-dienstveriening. 

functie-informatie 
Het gaat hierbij om een fimctie op een innovatief werkterrein, waarbij nauw aangesloten 
wordt bij ontwikkelingen op het gebied van E-commerce, Trusted Third Parties en 
toepassingen van encryptietechnologie. 

Functiebeschrijving 
1. Leidt het team dat onderzoek verricht naar de eisen die door de overheid moeten 

worden gesteld aan het inrichten van een public key infi:astructuur (PKI) voor de 
overheid. Het team béÉiat uit een drietal verschillende ejcterae partijen verbonden aan 
de taskforce PKI overhead alsmede medewerkers van de Belastingdienst en de EDP 
Audit Pool van Financiën; 

• In overleg met externe (intemationale) partijen zorgdragen voor de eisen die 
moeten worden gesteld aan: 
- Certification service providers (CSP's); 
- eisen aan producten (hardware en software) voor PKI-diensverlening; 

• in overleg met (ook intemationale) exteme partij^ inzichtelijk maken van 
initiatieven die er zijn op het gebied van de PBCI en dé ̂ terke en zwakke punten 
van deze initiatieven te analysei"ën;̂  | '■.>. 

• totstandkoming van experimenten en pilot-projecten metPïa-dienstverieniiig bij 
diverse overheidsinstanties om inzicht te krijgen in de toq)aSsings-mogdijkh€^en 
van een PKI; 

2. Vervangt indien nodig de projectldder in de bestuurlijke gremia; :• 
3. Vervangt indien nodig de projectleider in de afstemming met.aanvdwante projecten, 

zoals de elektronische identitietskaart van NGR, RYX, OL2000 etc. 

...^ 



i P K I overheid ! 

4. Zorgt voor a&temming met en informatieoverdracht aan de collegae PKI overiieid 
verantwoordelijk voor de afetemming binnen de verschillende domeinen en neemt indien 
nodig initiatief voor afstemming van technisch inhoudelijke vraagstukken; 

5. Vervangt indien nodig de adviseur PKI overtieid bij de afstemming van zaken binnen de 
verschillende domeinen; 

6. Geeft deskundig advies over het inrichten van een PKI voor de overheid, rekening 
houdend met organisatorische en technische aspecten; 

7. Zorgdragen voor de inhoud voor informatieoverdracht aan de vele overhddspartijen; 
8. Zorgdragen voor kaderstelling en handreikingen op het gebied van inzet van PKI-

dienstverlening. 

r. Kennis en vaardigheden 
- y • Werkzaam op universitair niveau (opleiding en ervaring); 

• Ervaring met het leiden van (deel)projecten op ICT-terrein; 
• Vaardigheid in het adviseren over het opzetten en toepassen van innovatieve ICT-

diensten, i.e. PKI-diensten; 
• Goede communicatieve vaardigheden; 
• Kennis en ervaring op het gebied van de overheid, inzicht in politiek/bestuurlijke 

verhoudingen; 

Verantwoordeiiikheden 
De werkzaamheden om tijdig te komen tot het inzicht in de benodigde eisen die de 
overheid stelt aan CSP's en PKI-dienstverlening zullen slechts op hoofdlijnen met de 
projectleider worden al^estemd. 
Inzet en aansturing van de exteme deskundigen zal plaatsvinden binnen de budgettair 
gestelde kaders. 

^ De afetemming met de betrokken exteme (internationale) partijen zal zelfstandig 
/ plaatsvinden. # 

Waardering: 
Schaal 13. 
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Offerte-aanvraag 

Oncjersteuning experimenten 
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Document geschiedenis 
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Algemeen 

1.1 D o e l s t e l l i n g e n P K I o v e r h e i d 
De doelstelling van de taskforce PKI overheid is: "Het realiseren van een werkbare 
betrouwbare infrastructuur voor PKI-diensten die voorziet in een vastgesteld 
beveiligingsniveau voor de communicatiebehoefte van de overheid en transparant is voor de 
gebruikers". 

Met PKI-diensten worden diensten bedoeld die direct of indirect bijdragen aan het 
waarborgen van de authenticiteit (identificatie/oorsprong), integriteit (juistheid) en 
exclusiviteit (vertrouwelijkheid) van elektronische communicatie en het mogelijk maken om 
digitale handtekeningen op grote schaal te gebruiken. 

Onder een infrastructuur voor PKI-diensten wordt de combinatie van bestuurli jke, 
, ~>; organisatorische en technische componenten verstaan die nodig zijn voor het leveren van de 
':^^ _ __PKI-diensten _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _. _ _ _ 

De term communicatiebehoefte van de overheid omvat de communicatie binnen drie 
domeinen, te weten Overheid - Burger, Overheid - Bedrijfsleven en Overheid -Overheid. De 
communicatie met maatschappelijke instellingen vallen binnen het domein Overheid-Burger. 

Met transparantie of uniformiteit wordt bedoeld dat de overheid zicht naar buiten toe met 
één gezicht presenteert. Er moet voor het bedrijfsleven en de burgers geen technisch 
onderscheid zijn in de communicatie met de verschillende departementen en/of andere 
overheidsinstellingen. 

1.2 V r a a g s t e l l i n g 

In het kader van deze doelstelling, voert PKI overeid in eigen beheer enkele kleinschalige 
experimenten uit. Hiermee wil de taskforce enerzijds praktijkervaring opdoen met het 
gebruik van PKI-diensten en anderzijds beschikbare onderdelen van de infrastructuur 
onderzoeken. 

) Om deze experimenten?te kunnen uitvoeren, kri jgt de taskforce binnenkort de beschikking 
over een operationele PKI die geschikt is voor het opzetten van experimenten. 

Bij experimenten dient gedacht te worden aan: 
het gebruik van standaardpakketten die PKI ondersteunen bijvoorbeeld voor beveiligde 
e-mail en webtoegang (SSL) 
het inrichten van beveiligde servers voor gebruik door de taskforce m.n. een secure 
webserver 
integreren van verschillende hardware-tokens (smartcards, USB-tokens) 
inrichten van een VPN/telewerkomgeving gebaseerd op PKI 
integratie met biometrische apparatuur 

Voor de inrichting van de noodzakelijke omgeving en het assisteren bij het opzetten van een 
aantal experimenten nodigt Opdrachtgever bedrijven uit offerte uit te brengen. 

yj 
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1.3 Gevraagde ondersteuning 
Het is het doel van deze opdracht om specifieke technische ondersteuning bij de inrichting 
van experimenten op PKI-gebied voor de taskforce PKI overheid te verzorgen. De gevraagde 
ondersteuning zal onder meer uit de volgende bijdragen bestaan. 

a) In overleg met PKI overheid en de leverancier van de PKI diensten opzetten van 
een experimenteer- en demonstratieomgeving op locatie van PKI overheid. 

b) Het geven van ondersteuning bij het uitvoeren van experimenten en 
demonstraties. 

c) Het inrichten van een beveiligde website voor de taskforce PKI overheid. 

d) Het delen van kennis met de taskforceleden. 

Ad. A) 

Dit omvat mede het configureren van een kleine NT-netwerkomgeving. 

De experimenteer omgeving zal bestaan uit een afgesloten NT netwerk met daarin 
opgenomen een NT server en enkele Win 98 werkstations. Dit netwerk zal in verbinding 
staan met het Internet via een (ISDN) modem. vv; tós. . . 

Bij het inrichten van de experimenten is praktijkkennis noodzakelijk van NT configuraties, 
SSL, S/MIME, X.509 certificaten, smartcards/tokens, HTTP, TCP/IP, Microsoft 
browsers/outlook, I IS, S/IMAP, News-servers, Netscape Communicator, LDAP, HTML/XML, 
netwerk- en systeembeheer. 

Ad. C) 

Het is de bedoeling dat PKI overheid de beschikking zal krijgen over een met PKI beveiligde 
webserver (SSL) voor het beschikbaar stellen van documenten aan specifieke 
gebruikersgroepen. Toegang tot de server zal gebaseerd zijn op het bezit van certificaten. 
Deze server zal t.z.t. bij een provider worden ondergebracht. Voor migratie naar de provider 
dient deze server echter eerst binnen de experimenteeromgeving te worden opgezet en 
getest. 

1.4 D u u r v a n d e o v e r e e n k o m s t 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een ondersteuning gedurende gemiddeld 4 dagen per week 
in de periode van 1 augustus tot 1 oktober 2000. Voor de periode daarna dient er rekening 
mee te worden gehouden dat op ad-hoc basis beroep kan worden gedaan op ondersteuning 
op basis van de opgebouwde kennis. 

De daadwerkelijk per week te leveren capaciteit, zal echter pieken kennen. In overleg met 
de projectleider taskforce PKI overheid wordt de specificatie van de deelproducten 
vastgesteld en wordt de planning van de werkzaamheden, waaronder de datum van 
oplevering, vastgesteld. De voortgang van de activiteiten wordt in beginsel wekelijks 
besproken tussen projectleider en opdrachtnemer. 

Offerteaanvraag ondersteuning experimenten PKI overheid 
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2 Algemene voorwaarden 

2.1 Ti jdspad offerte 
Ten aanzien van de offerteprocedure zal het volgende tijdspad worden gehanteerd: 

Fase Omschrijving Einddatum 
1 Uitnodiging tot offerte 14 juli 2000 
2 Deadline indienen offerte 21 juli 2000 
3 Eventuele mondelinge toelichting offertes 24-25 juli 2000 
4 Selectie opdrachtnemer 28 juli 2000 

2.2 Indienen offerte 
,.:,. De offerte dient conform bovenstaande tijdsplanning, op 19 juli 2000 (uiteriijk 12.00 uur) 
, )' bij het onderstaande adres te zijn ontvangen. De offerte wordt in tweevoud verstuurd naar: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
T.a.v.'^KItÊÊÊKÊÊt Taskforce PKI overheid, de heer 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Bezoekadres: Herengracht 17-19 
Contactpersoon voor inhoudelijke vragen is dhr.» 

2.3 Afwi jk ingen offerteaanvraag 
Wij verzoeken u uw offerte te laten aansluiten bij onze aanvraag. Afwijkingen op de 
aanvraag dienen te worden gemotiveerd. Wijzigingen of aanvullingen op onze aanvraag 
zullen slechts in aanmerking worden genomen voor zover deze van ondergeschikte aard 
zijn. Niet aangegeven of verklaarde afwijkingen zullen door ons buiten beschouwing kunnen 
worden gelaten. 

y 2.4 Minimale geldigheidsduur 
De offerte zal een minimale geldigheid hebben van 60 dagen na sluitingsdatum. Tijdens die 
periode heeft zij het karakter van een onherroepelijk aanbod. 

2.5 Vertrouwel i jkheid 
Deze offerteaanvraag zal vertrouwelijk worden behandeld en slechts aan medewerkers 
worden getoond die voor het uitbrengen van de offerte daarvan kennis moeten nemen. 
Evenmin zal door u op enigerlei wijze aan derden kennis worden gegeven van het feit dat 
opdrachtgever een offerte heeft aangevraagd en/of van de gegevens die in dat verband 
door Opdrachtgever zijn of worden verstrekt. 

De vertrouwelijkheid zal ook worden bewaard wanneer de offerte niet tot de totstandkoming 
van een overeenkomst zal leiden. Hetgeen in bijgesloten conceptovereenkomst is bepaald 
omtrent geheimhouding is tevens op de offerteprocedure van toepassing. Opdrachtgever zal 
de aan haar uitgebrachte offerte niet aan derden beschikbaar stellen. 

Offerteaanvraag ondersteuning experimenten PKI overheid 
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2.6 Samenwerking met partners 
In het geval een samenwerkingsverband zich voor deze opdracht aanmeldt, zal duidelijk 
moeten zijn aangegeven bij wie de leiding berust en wie daarmee aanspreekpunt is voor 
BZK. 

2.7 Kosten offerte 
Aan de offerte zullen voor de Opdrachtgever geen kosten zijn verbonden, ongeacht of de 
verdere onderhandelingen tot het sluiten van een overeenkomst zullen leiden. 

Offerteaanvraag ondersteuning experimenten PKI overheid 
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3 Richtlijnen offerte 

3.1 G u n n i n g s c r i t e r i a 

Beoordeling van de offerte zal geschieden op basis van de volgende aspecten: 
1. Aantoonbare praktijkervaring en kennis op de relevante gebieden van de 

aangeboden medewerker(s) 
2. Beschikbaarheid (flexibele inzet) van de medewerker(s) 
3. Eventuele meerwaarde vanuit de aanbiedende organisatie 
4; Inhoudelijke kwaliteit van de aanbieding 
3. Prijs van de aanbieding 

\. 
Ad. 1) ., J 
Gelet-op de aandachtgebieden die in paragraaf 1.3 zij genoemd,-dient concreet te worden 
aangegeven op welke gebieden parate praktijkervaring aanwezig is en op welke gebieden 
ervaring moet worden opgedaan. 

Gelet op het speciale karakter van het project (geringe ervaring met toegepaste 
technologieën), dient expliciet aandacht besteed te worden aan de wijze waarop ervaringen 
en kennis wordt gedeeld met de opdrachtgever (denk aan documentatie, participatie 
opdrachtgever in overleg). 

Ad. 2) 

Gezien de specifieke kennis die wordt opgebouwd van de experimentele omgeving gaat de 
voorkeur uit naar de inzet van 1-2 medewerkers. 

Ad. 3) 

Bedoeld wordt eventuele binnen de organisatie aanwezige kennis die (indirect) ter 
beschikking staat. 

3.3 K o s t e n ƒ 
In de offerte worden déi<Östen van de te leveren producten en diensten door de ""■--

opdrachtnemer begroot. De kosten worden in Nederiandse valuta uitgedrukt en zijn excl. 
BTW. 

3.4 B e s c h r i j v i n g re levan te k e n n i s en e r v a r i n g 
In uw offerte dient u een beschrijving van de kennis en ervaring van de opdrachtnemer(s) 
relevant voor de opdracht op te nemen: 

• CV(s) van de medewerker(s) 
• Overzicht van relevante projecten/werkervaring van de medewerkers op het gebied van 

PKI en systeemconfiguratie. 
• Overzicht van aanwezige kennis en ervaring op het gebied van PKI. 
• Eventuele "derde" opdrachtnemers waarmee wordt samengewerkt (korte beschrijving van 

kennis en achtergrond van deze opdrachtnemers en welke bijdrage ze leveren aan de 
aanbieding). 

Offerteaanvraag ondersteuning experimenten PKI overheid 
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Datum : 13 juli 2000 Onskenmerk : DIOS/IC2000/u79162 
Onderwerp : Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

9 

Geachte heerf 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht 'Ondersteuning experimenten 
PKI overheid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijiage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreiBn, dient uw offerte uitertijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 

Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de h e e i A H m » 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
ofde heerMMHMK^elefoon i 

Hoogachtend. 

taskforce PKI overheid 

Postadres; 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

Bezoekadres; 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG internet: virww.PICIoveifieid.nl 

http://virww.PICIoveifieid.nl
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Datum : 13 juli 2000 Onskenmerk : DIOS/IC2000/u79162 
Onderwerp : Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

Geachte heer( 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht "Ondersteuning experimenten 
PKI overtieid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uitertijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 

Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de heer^ 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
of de he«riHl^H^Blb telefoon 

taskforce PKI overheid 

Postadres: 

Postbus 20011 

2JO0 EA DEN HAAG 

Bezoekadres: 

Herengradit 17-19 

2511 EG DEN HAAG intemet; www.PKIoverfiddnl 

http://www.PKIoverfiddnl
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Datum : 13 juli 2000 Onskenmerk :DIOS/IC2000/u79162 
Ondenwerp : Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

Geachte heer 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht "Ondersteuning experimenten 
PKI overheid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uitertijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 

Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de heerl 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
of de h e e r ^ i i ^ ^ B ^ teiefoori 

askforce PKI overheid 

Postadres; 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

Bezoekadres; 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG 

tels 

fax.^ 

intemet: www.PKIoveiheidjil 

http://www.PKIoveiheidjil
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Datum : 13juli2000 Onskenmerk : DIOS/IC2000/u79162 
Onderwerp ; Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

'^0 

Geachte heer 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voorde opdracht "Ondersteuning experimenten 
PKI overtieid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uiteriijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 
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Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de heer ■ÜHJfeP' 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
of de heer ttHHBü^telefooni 

Hooga 

c J 

taskforce PKI overheid 

: \ ^ ' -
Postadres: 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

Bezoekadres: 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG 

tel4 

fax 

intemet: www.PKIoverfieidjtt 

http://www.PKIoverfieidjtt
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Datum : 13 juli 2000 Onskenmerk : DIOS/lC2000/u79162 
Ondenwerp : Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

Geachte heer< 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht "Ondersteuning experimenten 
PKI overheid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uiteriijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 

Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de heeii 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen óver deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
of de heer H l ^ t o b telefoon t 

Hoogacl 

askforce PKI overheid 

Postadres: 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

Bezoekadres: 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG 

tel: 070 

faK;070 

iiuemet; www.PKIovartieidjil 

http://www.PKIovartieidjil
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Datum : 13 juli 2000 Onskenmerk : DIOS/IC2000/u79162 
Ondenwerp ; Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

^ s : : / ' 

Geachte heer I 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht 'Ondersteuning experimenten 
PKI overheid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uiteriijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 

r )■ 

Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de h e e r i f l m | ^ i ^ 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
of de heer ■ ■ ■ ■ i p l e l e f o o n | 

Hoogacht] 

■ i ; . ^ 

taskforce PKI overheid 

Postadres: 

Postbus 20011 

2S00 EA DEN HAAG 

Bezoekadres; 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG 

tel: 

(aK'-i 

intemet; www.PKIovertieidjil 

http://www.PKIovertieidjil
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Datum ; 13 juli 2000 Onskenmerk ; DIOS/IC2000/u79162 
Onderwerp : Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 
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Geachte heen 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht "Ondersteuning experimenten 
PKI overheid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uitertijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 
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Taskforce PKI overheid 
T.a.v. d e h e e r f l S B B M » 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
of de txeerJtÊÊÊÊtÊlM, telefoon 

Hoogacijtend, 

taskforce PKI overheid 

Postadres: 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAG 

Bezoekadres: 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG 

te l :< 

fax-.4 

intemet: www.PKIoveiheidjil 

http://www.PKIoveiheidjil
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Datum : 13juli 2000 Onskenmerk : DIOS/lC2000/u79162 
Onderwerp : Offerte aanvraag "Ondersteuning experimenten PKI overheid" 

z 
111 
o: 
UJ 

u 
H 

z 
E 
E: 
o 
o 

LU 

O 

I— 
Oi 

> 

UJ 
Q£ 
Ol 
O 
M 

z 
D 
Z 
t 
O 
u 

Geachte heer< 

Gaame nodig ik u uit om offerte uit te brengen voor de opdracht 'Ondersteuning experimenten 
PKI overtieid". Een beschrijving van de gevraagde activiteiten is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Indien u wilt offreren, dient uw offerte uitertijk op 21 juli 2000 op onderstaand adres te zijn 
ontvangen. 

Taskforce PKI overheid 
T.a.v. de hee r4 i f l iHH^ 
Herengracht 17-19 
2511 EG DEN HAAG 

''•■ i f ^ . 

Voor eventuele vragen over deze offerteaanvraag kunt u contact opnemen met ondergetekende 
ofde heer f l l lHp^e le foon* 
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taskforce PKI overheid 

■ t ' . i ^ ^ i ' ' . Postadres; 

Postbus 20011 

2500 EA DEN HAAO 

Bezodcadres; 

Herengracht 17-19 

2511 EG DEN HAAG intemet: www.PKIovertieidxil 

http://www.PKIovertieidxil

