DSP: Questions & Answers
Let op!! Deze lijst met vragen en antwoorden over het Digital Safety Passport (DSP) wordt
regelmatig bijgewerkt. Toch kan het zijn, dat de informatie die u zoekt er niet bijstaat. In dat
geval kunt u altijd via digitalsafetypassport.nl een vraag stellen. Wij zullen die dan zo spoedig
mogelijk trachten te beantwoorden.
Aangezien er op dit moment hard gewerkt wordt aan de realisatie van de systemen en de
organisatie zal naar aanleiding van de vorderingen ook deze informatie bijgewerkt worden.

1. Wat is het DSP?
Het Digital Safety Passport (DSP) is een hoog beveiligde smartcard met standaard biometrie,
waarmee u bij opdrachtgevers (Kaartacceptanten) kunt aantonen over welke geldige
kwalificaties (opleidingen en instructies) u beschikt. Tevens kunt u bij bedrijven die daarvoor
kiezen het DSP toepassen als een volwaardige vervanger van de bedrijfspas in het aanwezige
toegangssysteem dankzij de standaard op de kaart beschikbare XS-Key techniek met biometrie.
2. Hoe kom ik aan een DSP?
Een DSP kan uitsluitend via een werkgever (Kaarthouder) of als ZZP-er worden verkregen. Een
werkgever, die aan de eisen voldoet kan een contract voor het DSP afsluiten met Secure Logistics
voor het verkrijgen van een DSP voor 1 of meerdere werknemers (Kaartgebruiker).
Om in aanmerking te komen voor een DSP dient de gebruiker minimaal in het bezit te zijn van
een geldig certificaat B-VCA en/of VCA-VOL. Zie voor meer informatie www.secure-logistics.nl
3. Blijft mijn huidige Veiligheidspaspoort / PSL (‘Groene Boekje’) ook geldig?
Het papieren document blijft gewoon bestaan naast het Digital Safety Passport (DSP) echter
zonder de voordelen die het DSP te bieden heeft rondom betrouwbaarheid (ID-check met
biometrie) en de geldigheid van de op het DSP geregistreerde indicaties voor behaalde
kwalificaties (opleidingen en instructies).
4. Welke kwalificaties (opleidingen en instructies) zijn standaard op het DSP opgenomen?
Op het DSP worden standaard de volgende 5 Deltalinqs veiligheidsinstructies opgenomen:
Poortinstructie, H2S-instructie, CO-instructie, HF-instructie en de HCN-instructie. Ook is ruimte
gereserveerd voor een indicatie voor de kwalificaties HSE volwassen en de Deltalinqs instructie
Werkvergunningen & TRA. Daarnaast wordt een koppeling gelegd met alle beschikbare
kwalificaties die in het CDR zijn opgenomen.
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5. Hoe kan ik een indicatie voor door mij behaalde kwalificaties op het DSP laten plaatsen?
Deltalinqs veiligheidsinstructies kunnen door de Deltalinqs licentiehouder direct op het DSP
geplaatst worden of later via een aanvraag bij Secure Logistics volgens een aparte procedure,
waarbij het unieke ID van de betreffende toets moet worden opgegeven. Het opnemen van
deze informatie op het DSP betekent automatisch opname in het centrale DSP register.
Als Kaarthouder of Kaartacceptant kunt u uw eigen bedrijfsgebonden indicaties, indien deze
reeds als kwalificatie op het DSP zijn opgenomen, via (de software van) Secure Logistics op het
DSP registreren.
6. Hoe kan ik mijn persoonlijke informatie op het DSP controleren?
De werkgever (Kaarthouder) kan via Secure Online altijd bij Secure Logistics de persoonlijke
basisgegevens van de werknemer (Kaartgebruiker) in relatie tot zijn of haar DSP inzien. Ook de
geregistreerde indicaties en hun expiratiedatum zijn daarmee te raadplegen.
De werknemer zelf (Kaartgebruiker) kan in een later stadium ook zelf de actuele informatie die
op zijn of haar DSP staat geregistreerd raadplegen via een speciale en beveiligde mobiele app.
7. Waar is de informatie van het DSP opgeslagen?
De informatie van het DSP is in de systemen van Secure Logistics opgeslagen.
8. Hoe wordt er omgegaan met de informatie op het DSP i.v.m. privacy?
Secure Logistics heeft een privacy reglement, dat u kunt opvragen via www.secure-logistics.nl
9. Welke kwalificaties (opleidingen en instructies) kunnen worden opgenomen op het DSP?
Op dit moment kunnen de nieuwe Deltalinqs veiligheidsinstructies, een aantal andere Deltalinqs
kwalificaties en de certificaten die in het CDR (Centraal Diploma Register) van de SSVV zijn
geregistreerd op het DSP worden opgenomen.
Daarnaast kunnen op verzoek van een Kaarthouder en/of Kaartacceptant ook bedrijfsgebonden
opleidingen of instructies als kwalificatie op het DSP worden opgenomen.
10. Wat gebeurt er met mijn DSP als ik van werkgever verander?
Uw nieuwe werkgever moet dan een nieuw DSP voor u aanvragen. Uw geregistreerde indicaties
blijven natuurlijk geldig en worden overgenomen op het nieuwe DSP. De reden daarvoor is dat
een DSP op het niveau van werkgever (Kaarthouder) wordt aangevraagd en beheerd.
11. Waar kan ik het DSP als veiligheidspaspoort gebruiken?
Uw werkgever weet waar u het DSP kunt gebruiken en onder welke voorwaarden. Daarnaast is
er een overzicht van alle bedrijven, die het DSP accepteren beschikbaar op www.securelogistics.nl.
Het herkennen en erkennen van een DSP door bedrijven is altijd de verantwoordelijkheid van de
bedrijven zelf en volgens de eigen criteria van die bedrijven.
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12. Wat zijn de kosten van het DSP voor een Kaarthouder?
De kosten van het DSP bestaan uit eenmalige productiekosten en een jaarlijkse bijdrage per
kaart. Aan het gebruik van het DSP en andere aanvullende diensten zoals software voor het
raadplegen van kaartgegevens zijn geen extra kosten verbonden. Zie het kosten overzicht op
www.secure-logistics.nl of raadpleeg het tarievenblad op www.digitalsafetypassport.nl.
13. Wat zijn de kosten voor het accepteren van het DSP door een Kaartacceptant?
De bedrijven, die het DSP willen gaan gebruiken als vervanger van het ‘groene boekje’, moeten
daarvoor apparatuur (kaartlezer en handscanner) en software aanschaffen. Voor de software,
waarmee de gegevens op het DSP en aanvullende informatie uit het centrale DSP register kan
worden geraadpleegd, wordt een jaarlijkse licentie in rekening gebracht.
14. Kan het DSP worden gebruikt in de toegang- en registratiesystemen van een Kaartacceptant?
Het DSP kan in de meeste gevallen probleemloos worden gekoppeld aan de bij de
Kaartacceptant gebruikte systemen. Dit betreft nagenoeg alle software van leveranciers van
toegangssystemen. Ook is het mogelijk met de software van Secure Logistics het DSP als standalone systeem te gebruiken. Implementatie van het DSP bij een Kaartacceptant kan op vele
manieren worden uitgevoerd en wordt altijd in overleg tussen het bedrijf en Secure Logistics
bepaald en uitgevoerd.
15. Waar worden de indicaties voor geldige kwalificaties geregistreerd?
De nieuwe Deltalinqs veiligheidsinstructies en de andere Deltalinqs kwalificaties worden
opgenomen in een centraal DSP register.
De certificaten van de landelijke VCA kwalificaties (B-VCA, VCA-VOL en VCU-VIL) en van de
opleidingen uit de SSVV Opleidingen Gids (SOG) zijn opgenomen in het CDR (Centraal Diploma
Register) van de SSVV.
16. Wat is het centrale DSP register?
Het centrale DSP register is een systeem waar door Secure Logistics de geldige indicaties van de
DSP gebruikers worden geregistreerd in een aparte database. Alleen indien u een geldige
indicatie voor een bepaalde kwalificatie laat registreren op het DSP wordt de indicatie in het
centrale DSP register opgenomen.
17. Verandert er ook iets aan de Deltalinqs veiligheidsinstructies zelf?
Vanaf 2014 zal Deltalinqs gaan werken met licenties voor het toetsen van Deltalinqs
veiligheidsinstructies. De Deltalinqs veiligheidsinstructies worden eveneens gemoderniseerd.
Via het Deltalinqs trainingenloket (DTL) kunnen bedrijven (opdrachtgevers en opdrachtnemers)
die aan bepaalde voorwaarden voldoen een medewerker laten trainen tot Deltalinqs
licentiehouder.
Alleen een gecertificeerde licentiehouder heeft via een goed afgeschermde webapplicatie
toegang tot de toetsvragen van Deltalinqs veiligheidsinstructies en mag de unieke toets voor
deze instructies afnemen. Zie meer informatie hierover op www.digitalsafetypassport.nl.
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18. Hoe weet ik wanneer er een indicatie op het DSP vervalt?
Secure Logistics stuurt ruim van tevoren een herinnering aan de werkgever (Kaarthouder), dat
een geregistreerde indicatie gaat vervallen. Daarnaast kan altijd via Secure Logistics de
informatie geraadpleegd worden.
Secure Logistics houdt van alle indicaties, die op het DSP zijn opgenomen de expiratiedatum bij
en stuurt tijdig een melding hiervoor naar de Kaarthouder.
19. Kan ik met het DSP overal toegang krijgen?
Met de standaard aanwezige XS-Key techniek kan het DSP tevens worden gebruikt als
toegangskaart bij deelnemende bedrijven (Kaartacceptant). Het toepassen van een DSP als
toegangskaart is echter altijd de verantwoordelijkheid van de Kaartacceptant. Zij bepalen zelf of,
en zo ja onder welke voorwaarden het DSP als betrouwbaar toegangsmiddel wordt toegepast.
20. Als het DSP bij een Kaartacceptant niet werkt, geldt dat dan ook voor andere bedrijven?
Het niet functioneren van het DSP kan verschillende redenen hebben. Indien het DSP op de
‘blacklist’ staat (i.e. een online verzamellijst van geblokkeerde kaarten), wordt het DSP bij alle
aangesloten bedrijven herkent en dus geweigerd. Een DSP staat op de ‘blacklist’ vanwege het
verlopen van de kaart, betalingsachterstanden of op verzoek van de werkgever. In deze gevallen
functioneert het DSP niet meer en moet deze vervangen worden.
Als de kaartacceptant zelf bepaalde eisen heeft gesteld aan de geldigheid van bepaalde indicaties
kan de Kaartgebruiker hiermee worden geconfronteerd, maar werkt het DSP verder normaal.
21. Wanneer is het DSP beschikbaar?
Deltalinqs maakt het ‘Groene Boekje’ (het papieren veiligheidspaspoort) nu digitaal beschikbaar
met haar eigen XS-key techniek, een smartcard die standaard is uitgerust met biometrie.
Dit betrouwbaar en fraudebestendig digitaal veiligheidspaspoort komt in het voorjaar van 2013
op de markt voor geïnteresseerden.

Voor meer informatie over het Nieuwe Veilig en Betrouwbaar Werken met Derden kunt u contact
opnemen met Deltalinqs en vragen naar Peter van Loo, tel. 010 – 40 20 337, vanloo@deltalinqs.nl of
bezoek de speciale website www.digitalsafetypassport.nl.
Voor meer specifieke (technische) informatie over het DSP kunt u contact opnemen met René Besselink,
directeur Secure Logistics bv, tel. (010) 463 77 41.
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