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Verordening (EU) Nr. 910/2014, artikel 20:
QTSP 2-jaarlijkse audit

� Gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten ( QTSP) 
worden minstens eens in de 24 maanden op hun kosten 
onderworpen aan een audit door een 
conformiteitsbeoordelingsorgaan. 

� Het doel van deze audit is te bevestigen dat de gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten en de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die door hen worden verleend, voldoen aan de 
in deze verordening vastgestelde eisen. 
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Verordening (EU) Nr. 910/2014, artikel 21: 
TSP ���� QTSP

� Indien verleners van vertrouwensdiensten (TSP) die niet over 
de status gekwalificeerd beschikken de intentie heb ben 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te gaan leveren , dienen zij 
bij het toezichthoudend orgaan een kennisgeving van hun 
voornemen in, evenals een door een conformiteitsbeoordelings-
orgaan afgegeven conformiteitsbeoordelingsverslag . 

� Indien het toezichthoudend orgaan tot het oordeel komt dat de 
verlener van vertrouwensdiensten en de door hem verleende 
vertrouwensdiensten in overeenstemming met de in de eerste alinea 
bedoelde eisen zijn, kent het toezichthoudend orgaan de status 
van gekwalificeerde toe aan de verlener van vertrouwensdiensten 
en aan de door hem verleende vertrouwensdiensten .
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Accreditatieschema voorgesteld door EA
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Nationale accreditatie 
instelling (BELAC, RvA, COFRAC,…)

CAB    
conformiteitsbeoordelingsinstelling

(Q)TSP 
vertrouwensdienstverlener

audit en accrediteert

audit en certificeert 

Verordening (EU) Nr. 765/2008
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BELAC

CAB 
conformiteitsbeoordelingsinstelling

(Q)TSP 
vertrouwensdienstverlener

SB
toezichthoudend orgaan

Accreditatie volgens ISO/IEC 
17065 + ETSI EN 319 403

Conformiteitsbeoordeling op basis van 
de eIDAS regelgeving en Belgische 
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Toepassingsgebied BELAC accreditatie 
de “scope”

� Kwaliteitsnorm: ISO/IEC 17065 + ETSI EN 319 403
� Product/dienst: elektronische vertrouwensdiensten

- handtekening,
- zegel 
- tijdstempel,
- aangetekende zending, 
- archivering,
- website authenticatie.

� Certificatiemethode: auditcriteria voor de conformiteitsbeoordeling 
van de TSP, bijvoorbeeld ETSI EN 319 411-2 ("Electronic Signatures and Infrastructures; 
Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for Trust 
Service Providers issuing qualified certificates“)
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BELAC documenten voor de CAB:

� BELAC 3-06 : SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN 
DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN

� BELAC 3-11 : DE ACCREDITATIEPROCEDURE: ALGEMENE 
UITVOERINGSMODALITEITEN

� BELAC 3-12 : DE ACCREDITATIEPROCEDURE: SPECIFIEKE 
UITVOERINGSMODALITEITEN

� BELAC 6-201 : AANVRAAGFORMULIER VOOR ACCREDITATIE
� BELAC 7-01 : BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM 

ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Beschikbaar op de website van BELAC

http://belac.fgov.be
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Financiële kosten voor de CAB:

http://belac.fgov.be

� een éénmalig vast en niet terugvorderbaar dossierrecht per aangevraagde 
toepassing, bij het openen van een dossier,

� de evaluatiekosten: prestaties van de auditoren (uurtarief), reis- en 
eventuele verblijfskosten,

� een jaarlijkse vergoeding te betalen per geaccrediteerd type van 
conformiteitsbeoordeling.

Tarief 2016 (Euro) 

Dossierrecht Uurtarief Jaarlijkse vergoeding 

784,45 123, 54 (� 210,01*) 313,78 

* : Met een gemotiveerde beslissing kan het Bureau het uurtarief verhogen tot 210,01 euro, in het bijzonder 
wanneer het onontbeerlijk is om, ter realisatie van de audit, op diensten van auditoren of experten beroep te doen 
die beschikken over een bijzondere technische competentie. 



Lijst van afkortingen

� CAB : “Conformity Assessment Body” = conformiteitsbeoordelingsinstelling
� SB: “Supervisory Body” = nationaal toezichthoudend orgaan (FOD 

Economie, Dienst Elektronische Certificatie)
� BELAC : de Belgische Accreditatie-instelling
� TSP: “Trust Service Provider” = verlener van vertrouwensdiensten
� QTSP: “Qualified Trust Service Provider” = gekwalificeerde verlener van 

vertrouwensdiensten
� eIDAS: Verordening (EU) Nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende 

elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG

� ETSI EN 319 403: Europese norm “Electronic Signatures and 
Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment -
Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service 
Providers”

� EA: European co-operation for Accreditation
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Contacten BELAC

� Secretariaat BELAC
belac@economie.fgov.be, +32 2 277 54 34

� Algemene directie
Dirk BILS (dirk.bils@economie.fgov.be, +32 2 277 98 43)

� Kwaliteitsmanager
An VAN DEN BERGH (an.vandenbergh@economie.fgov.be, +32 2 277 83 
33)

� Managers accreditatie van certificatie-instellingen  
Bruno BUTS (bruno.buts@economie.fgov.be, +32 2 277 72 96)
Lieselot MATTHÉ (Lieselot.matthe@economie.fgov.be, +32 2 277 64 27)

� Voorzitter Accreditatiebureau
Nicole MEUREE-VANLAETHEM (nicole.vanlaethem@economie.fgov.be, 
+32 2 277 63 44)
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