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Bert Stekelenburg, Head of HSSE improve
ment APMT MVII:  ‘Onze locatie is een volledig 
geautomatiseerde terminal, waarbij een be  
veiligde en veilige werkomgeving voor onze 
medewerkers, klanten en suppliers centraal 
staat. De techniek van de XS Key sluit goed 
aan bij de automatisering onze terminal, 
waarmee we deze veilige werkom geving 
hebben ingericht. De XS Key zorgt bovendien 
voor een makkelijke en goed beveiligde 
entree voor onze klanten en suppliers’.
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Voorwoord van de directie
2021	is	een	uitdagend	jaar	geweest.	De	impact	van	de	Corona	pandemie	was	onverminderd	voelbaar.	
Lockdowns resulteerden wereldwijd in vertragingen in de logistieke keten en cybercriminaliteit nam door 
het	massale	thuiswerken	een	vlucht.	Cargospoofing	werd	een	nieuw	verdienmodel	en	de	overlast	door	
drugssmokkel	in	Europese	havens	nam	en	neemt	toe.	Georganiseerde	criminaliteit	beperkt	zich	niet	langer	
tot	het	‘hek’	om	de	locatie	of	de	container,	maar	reikt	tot	diep	in	de	systemen	van	bedrijven.	
Cyberveiligheid	en	cyberweerbaarheid	zijn	gangbare	termen	geworden	en	een	noodzaak	voor	elk	bedrijf.

Door	deze	toenemende	dreigingen	nam	ook	de	noodzaak	toe	om	onbevoegden	te	weren	uit	digitale	
omgevingen.	Wie	krijgt	namens	wie	toegang	tot	welke	informatie?	Het	afgelopen	jaar	hebben	we	ingezet	
op	het	makelen	van	integere	bedrijfs-	en	persoonsinformatie	voor	digitale	omgevingen,	geheel	in	lijn	met	
onze	ondernemingsstrategie.	Dit	heeft	geresulteerd	in	de	XS-ID,	een	zogenaamde	‘trusted’	digitale	
identiteit	met	bijbehorende	App.	De	XS-ID	berust	op	drie	belangrijke	pijlers;	

-	Data-integriteit:	alle	informatie	is	100%	geverifieerd	en	wordt	veilig	uitgewisseld.
-  Data-soevereiniteit: de eigenaar van de data beslist met wie welke data wordt gedeeld. 
-	Onafhankelijkheid:	de	XS-ID	is	inzetbaar	in	elk	integer	toegangs-	en	informatiesysteem.	

Deze	schaalbare	identiteitsoplossing	voldoet	aan	de	strenge	kwaliteitseisen	van	iSHARE	en	is	
internationaal	inzetbaar.	Direct	na	de	introductie	werden	de	eerste	deelnemers	acceptanten	aangesloten	
waarmee het bestaansrecht en de behoefte tastbaar werd.

Deze	positieve	ontwikkelingen	zijn	gerealiseerd	dankzij	de	inzet	en	vindingrijkheid	van	onze	medewerkers.	
Door	de	vorig	jaar	doorgevoerde	organisatiewijzigingen	zijn	verantwoordelijkheden	duidelijk	belegd	en	is	
snel schakelen mogelijk. Toch blijft er altijd ruimte om te verbeteren. Met de introductie van de 
functiewaarderingsmethodiek	STYR	hebben	we	duidelijk	in	het	vizier	waar	we	welke	competenties	
moeten	ontwikkelen	om	onze	ambities	en	strategie	verder	vorm	te	geven.	

Voor	de	komende	jaren	wordt	onze	positie	als	onafhankelijke	identiteitsprovider	voor	communities	nog	
relevanter.	In	een	wereld	die	gedomineerd	wordt	door	grote	internationale	spelers	die	de	verkoop	van	
data	meer	dan	ooit	als	verdienmodel	zien,	onderscheiden	wij	ons	door	zingeving.	Door	het	bieden	van	
integere	identiteitsoplossingen	verbinden	en	beschermen	wij	als	neutrale	partij	-	zonder	winstoogmerk	-	
de deelnemende klanten binnen de XS-ID community. 

Wij	danken	onze	aandeelhouder	voor	het	vertrouwen	in	onze	organisatie,	onze	Raad	van	Commissarissen	
voor het waardevolle klankborden over de strategische richting van Secure Logistics en natuurlijk de 
leden	van	de	community	voor	het	vertrouwen	in	onze	dienstverlening.	

Bovenal	wil	ik	onze	medewerkers	bedanken	voor	hun	tomeloze	inzet,	elke	dag	maken	zij	onze	
marktbelofte waar: Privacy-by-mindset! 

Barendrecht,	6	april	2022	

Cor Stolk
Directeur Secure Logistics B.V. 

CTVredeSteinweg BV is een logistiek dienst
verlener op het gebied van binnenlands 
containertransport via water & weg en alles 
daaromheen. Het bedrijf beschikt over twee 
containerterminals en is gespecialiseerd in 
het ‘just in time’ en kosten efficiënt organi
seren van transport voor haar klanten.  
André Klous, systeembeheerder CT Vrede: 
‘Dankzij de CargoCard kunnen wij ons fo cus
sen op onze kerntaak. En we zijn flexibeler in 
het opschalen van onze capaciteit’.
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De XSID verkleint het risico op schade door 
cybercriminaliteit, vergroot de cyberweer
baarheid en verlaagt de werkdruk op de IT 
afdeling. Onze identityserver geeft zeker heid 
wie waarom inlogt. Toegang tot gevoelige data 
kan desgewenst met multifactor authenticatie 
worden beperkt.

Kernwaarden
Onze kernwaarden staan voor wie wij zijn en wat u van ons mag verwachten. 

Samen met onze missie vormen zij een belangrijk onderdeel van onze corporate 

identity. 
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Missie 
Onze missie is om de Trusted Identity Provider te zijn voor transport, 

logistiek en industrie, waarin drie pijlers centraal staan: Data-integriteit, 

Data-soevereiniteit en Data-interoperabiliteit.

PROFESSIONEEL
Bij Secure Logistics 

werken gedreven profes-
sionals met een echte 

no-nonsense mentaliteit.
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Secure Logistics in vogelvlucht

INNOVATIEF
Al sinds 2003 zijn wij 
pionier op het gebied 

van identiteit, veiligheid 
en toegang. 

BIJZONDER
Wij zijn een unieke 

organisatie. Onmisbaar 
en onzichtbaar. 

INTEGER
Zorgvuldige omgang met 
gevoelige informatie zit 

in ons DNA. 

Wij verzorgen met het XS-ID platform een uniek concept, waarmee een 

community van zo’n 7.000 bedrijven en meer dan 50.000 gebruikers uit heel 

Europa elkaar een veilige, snelle toegang tot fysieke en digitale omgevingen 

verschaft.

De	collectieve	aanpak	resulteert	in	tijdwinst,	vermindering	van	administratieve	lasten	en	een	verhoogde	
security en safety bij de deelnemende bedrijven. Alleen al in tijdwinst bedraagt de toegevoegde waarde 
aan	de	BV	Nederland	meer	dan	100	miljoen	Euro	per	jaar.	Het	verkleinen	van	risico’s	en	het	voorkomen	
van	schade	door	het	bieden	van	betrouwbare	informatie	over	bedrijven	en	personen	is	in	deze	
berekening niet meegenomen.
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Totaal aantal XS-ID gebruikers
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Circa 7.000 werkgevers door 

heel Europa.

Werkgevers
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De XS-ID community in vogelvlucht De XS-ID community in vogelvlucht 
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 Organisatiestructuur & 
Management Team
Wij verzorgen met het XS-ID platform een onzichtbaar en onmisbaar concept, 

waarmee een community van zo’n 7.000 bedrijven en meer dan 50.000  

gebruikers uit heel Europa elkaar een veilige, snelle toegang tot fysieke en  

digitale omgevingen verschaft.

 
 

Van links naar rechts:

Victor Visser, Head of Customer Service

Frank de Krou, Head of Commercial Affairs

Cor Stolk, Director

Roald Horsten, Head of IT

Michael van Egmond, Head of Finance & Control
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Verslag van de Raad van 
Commissarissen
De	Corona	pandemie	hield	ook	in	2021	de	wereld	in	haar	greep.	Ondanks	de	hiermee	gepaard	gaande	
uitdagingen,	is	de	vennootschap	hier	goed	doorheen	gekomen.	Het	verspreidingsgebied	van	deelnemende	
bedrijven	is	vergroot	en	op	technologisch	vlak	is	met	de	lancering	van	de	XS-ID	App	een	belangrijke	stap	
gezet.	

De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen en er is één Algemene 
vergadering van Aandeelhouders geweest. 

De	in	2019	ontwikkelde	meerjarenstrategie	heeft	in	2021	haar	verdere	beslag	gekregen.	Voor	de	periode	
2020-2023 heeft de Raad van Commissarissen	ingestemd	met	de	geplande	activiteiten	en	het	hierbij	
behorende budget voor 2022. 

De	meerjarenstrategie	zet	in	onder	meer	in	op	het	vergroten	van	het	marktaandeel	en	professionalisering	
van	de	organisatie.	De	aangescherpte	Know-Your-Customer	processen	sluiten	hierop	aan	en	dragen	bij	
aan de toenemende behoefte aan fysieke en digitale veiligheid van bedrijven die deelnemen aan de XS-ID 
Community.  

In	2021	vond	een	gezamenlijke	strategiesessie	plaats	van	Raad van Commissarissen en het 
managementteam	van	de	vennootschap,	waarbij	de	meerjarenstrategie	werd	herbevestigd	en	een	
aantal nieuwe accenten werd gelegd. 

In	financieel	opzicht	werd	het	verslagjaar	2021	met	een	positief	resultaat	afgesloten.	Opnieuw	laten	de	
cijfers	een	stabiele	groei	zien.	De	opgestelde	jaarrekening	heeft	de	instemming	van	de	Raad	van	
Commissarissen. 

Tot	slot	spreekt	de	Raad	van	Commissarissen	haar	grote	waardering	uit	voor	de	inzet	van	de	directie	en	
de medewerkers van Secure Logistics onder de lastige omstandigheden gedurende het verslagjaar en de 
daarin behaalde resultaten. 

Barendrecht,	6	april	2022	

Raad van Commissarissen, 

Rob	Bagchus	(voorzitter)	
Ries	Bode	(lid)	
Frank	Verhoeven	(lid)	
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Organisatieverslag
De Medewerkers

Secure	Logistics	bestaat	uit	een	team	van	bevlogen	medewerkers	die	de	vrijheid	krijgen	zich	te	ontwikkelen	
en	bij	te	dragen	aan	een	veiligere	wereld.	Per	31-21-2021	bedroeg	het	aantal	medewerkers	34	(2020:	31).

Professionaliseren
Het	afgelopen	jaar	hebben	we	verder	invulling	gegeven	aan	het	professionaliseren	van	de	organisatie,	 
de	processen,	de	dienstverlening	en	het	product.	

Alle	functies	zijn	ondergebracht	in	het	zogenaamde	STYR	model.	Groeipaden	en	bijbehorende	salaris-
schalen	zijn	nu	inzichtelijk	voor	de	gehele	organisatie.	Gelijktijdig	zijn	we	ook	met	een	nieuw	
beoordelingssysteem	gestart.	Er	wordt	gewerkt	met	een	vierdelige	personeelscyclus.	Deze	stappen	
hebben geleid tot:
 
•	De	introductie	en	uitvoering	van	een	coachende	leiderschapsstijl	die	vooruitgang	en	groei	stimuleert;
•	Een	verhoging	medewerkerstevredenheid;
•		De	start	van	een	terugkerende	cyclus	die	het	management	ondersteunt	om	knelpunten	te	signaleren,	
analyseren	en	ondersteunt	bij	het	realiseren	van	strategische	jaarplannen.	

Opleiding en training
Onze	medewerkers	zijn	ons	belangrijkste	kapitaal.	Daarom	is	in	2021	wederom	geïnvesteerd	in	training	en	
opleiding,	zowel	op	individueel,	als	op	afdelingsniveau.	Thema’s	hierbinnen	zijn	informatiebeveiliging,	
screening en social engineering. 
 

Risk Management & Controlsysteem

Via	het	XS-ID	Platform	krijgen	dagelijks	tienduizenden	medewerkers	snel	en	veilig	toegang	tot	meer	dan	
100	locaties	in	Nederland,	België	en	Duitsland.	Continuïteit,	integriteit	en	snelheid	vormen	de	basis.	
Vanzelfsprekend	zijn	gedegen	risicomanagement,	informatiebeveiliging	en	kwaliteitsborging	een	
noodzaak.	Daarom	besteden	we	hieraan	dagelijks	veel	aandacht	en	laten	we	onze	systemen,	processen	
en	procedures	periodiek	toetsen	door	een	externe	auditor.	

Kwaliteitsborging: ISO9001:2015
Kwaliteitsborging	is	integraal	verweven	in	onze	bedrijfsvoering	Onze	processen	en	procedures	zijn	
vastgelegd	in	een	managementsysteem,	dat	jaarlijks	wordt	geauditeerd	door	een	externe	auditor.	DNV	
heeft in november 2021 de audit voor ISO9001:2015 uitgevoerd. 

Uit	de	audit	zijn	geen	minor	of	major	afwijkingen	geconstateerd.	DNV	ziet	positieve	ontwikkelingen	op	het	
gebied	van	investeringen	in	de	organisatie	en	organisatiestructuur.	Het	ISO9001:2015	certificaat	is	
verlengd tot en met 2023. 

Informatiebeveiliging: ISO27001:2013 
Uit	de	externe	audit	is	één	minor	afwijking	gekomen.	Deze	handelen	we	af	op	basis	van	het	door	DNV	
geaccepteerde	plan	van	aanpak.	Major	afwijkingen	zijn	niet	geconstateerd.	

In	2021	zijn,	naast	het	awarenessprogramma	voor	medewerkers,	diverse	periodieke	testen	en	
onderzoeken	uitgevoerd	met	betrekking	tot	informatiebeveiliging.	DNV	geeft	aan	doorlopende	
verbeteringen	op	het	gebied	van	informatiebeveiliging	te	zien.	

De directie heeft de informatiebeveiligingsrisico’s gereviewed in oktober 2021. De belangrijkste risico’s uit 
het	risicoregister	zijn	opgepakt	en	verbetermaatregelen	zijn	geïmplementeerd.	De	restrisico’s	zijn	voor	de	
organisatie beheersbaar. 

Er	zijn	geen	meldingsplichtige	incidenten	gerapporteerd.	

Het	ISO27001:2013	certificaat	is	verlengd	tot	en	met	2023.	
 

Hier ben je op je best
(Sweet spot)

Wat mag, is ook wat  
mensen willen en 

kunnen.

STYR MODELTM

Probleemoplossend 
vermogen

Vier	groepen	van	
toegevoegde waarde

Mens

Organisatie

Mogen

Kunnen willen

Innoveren, strategische  
vertaalslag & veranderen

Optimaliseren,	inrichten	&	 
realiseren

Uitvoeren, ondersteunen &  
organiseren	volgens	procedures

Uitvoeren en ondersteunen 
volgens regels

Alle medewerkers zijn ingeschaald in het STYR model.
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Stabiele financiële prestatie

De	omzet	is	ten	opzichte	van	2020	met	6%	gestegen.	Deze	groei	is	voornamelijk	te	danken	aan	nieuw	
aangesloten	locaties	en	de	daarmee	gepaard	gaande	groei	in	houderbedrijven	en	gebruikers.	

De	kwaliteit	van	de	omzet	is	onder	meer	verbeterd	door	het	stroomlijnen	van	werkprocessen.	Hierdoor	is	
het	mogelijk	geweest	om	te	investeren	in	de	organisatie	en	productontwikkelingen.	Het	bruto	
bedrijfsresultaat	is	ten	opzichte	van	2020	met	13%	verbeterd.

Secure	Logistics	levert	een	stabiele	financiële	prestatie	in	lijn	met	de	in	de	statuten	opgenomen	
continuïteits	doelstelling.	De	verantwoordelijkheid	die	Secure	Logistics	heeft	om	een	efficiënte	en	veilige	
toegang tot risicorelevante locaties te garanderen, wordt hiermee geborgd. 

De solvabiliteit ligt met 47% ruim boven de algemeen beschouwde norm van 25-40%. 

In	2021	heeft	Secure	Logistics	een	WBSO	subsidie	(Wet	Bevordering	Speur-	en	Ontwikkelingswerk	
aangevraagd.	Deze	is	toegekend	en	aangewend	voor	het	ontwikkelen	van	onder	meer	on-card	gezichts-
verificatietoepassingen	binnen	het	XS-ID	Platform.	

Alle	investeringen	van	het	afgelopen	jaar	zijn	gericht	op	het	versterken	van	onze	positie	als	onafhankelijke	
identiteitsprovider.	
 

Groei en ontwikkeling XS-ID platform

In	lijn	met	de	drie	pijlers	van	het	XS-ID	platform,	namelijk	Data-integriteit,	Datasoevereiniteit	en	Data-
interoperabiliteit,	zijn	het	afgelopen	jaar	veel	inspanningen	verricht	op	deze	thema’s.

Data-integriteit: 
De	XS-ID	is	een	digitale	identiteit	die	binnen	het	iSHARE	afsprakenstelsel	is	erkend.	Dankzij	deze	‘trusted	
identity’	is	het	mogelijk	om	binnen	iSHARE	veilig	en	efficiënt	data	te	delen.	De	XS-ID	bevat	gecontroleerde	
bedrijfs-	en	persoonsinformatie,	waaraan	je	de	juiste	autorisaties	kunt	toekennen.	Deze	XS-ID	wordt	via	
verschillende	devices	ontsloten,	bijvoorbeeld	via	een	App	of	de	XS-Key.	

De	encryptie	van	deze	XS-Key	smartcard	(CargoCard,	PortKey	en	Digital	Safety	Passport)	is	volgens	de	
hoogste standaard beveiligd. 

Registerkoppelingen
Er	zijn	nieuwe	registers	toegevoegd	aan	de	XS-ID,	zoals	het	NOGEPA	register	dat	in	het	CDR	is	opgenomen.	
Dankzij	de	rechtstreekse	interface	met	het	register,	is	de	juistheid	en	volledigheid	gewaarborgd.	Als	
informatiehub	ontsluit	het	XS-ID	platform	nu	meer	dan	300	gevalideerde	opleidingen	rechtstreeks	uit	
officiële	registers.	Handmatig	invoeren	en	controleren	van	gegevens	is	foutgevoelig	en	behoort	hiermee	
tot	de	verleden	tijd.	Op	een	efficiënte	wijze	worden	kwalificaties	aan	de	juiste	persoon	toegekend.	
Invulling	van	veiligheid	als	license-to-operate	is	voor	de	gehele	keten	op	dit	vlak	een	stuk	eenvoudiger.	

ADR
Chauffeurs	die	gevaarlijke	goederen	vervoeren	moeten	in	het	bezit	zijn	van	een	geldig	ADR-certificaat.	Het	
afgelopen	jaar	is	deze	functionaliteit	aan	de	XS-ID	toegevoegd.	Dankzij	deze	functionaliteit	is	zowel	de	
registratie	van	als	controle	op	de	geldigheid	van	ADR	certificeringen	op	betrouwbare	wijze	mogelijk.	

Data-soevereiniteit:
In	onze	identity-server	zijn	datavelden	configurabel,	zodat	dataminimalisatie	gewaarborgd	is.	Ook	is	het	
mogelijk	om	de	XS-ID	gebruiker	via	een	dialoog	toestemming	te	vragen	voor	het	delen	van	specifieke	
(persoons)gegevens	met	een	deelnemende	locatie.	Hiermee	is	een	grote	stap	gezet	in	de	richting	van	een	
zogenaamde	Self-Souvereign-Identity	(SSI).

De	XS-ID	is	als	digitale	identiteit	via	een	App	te	gebruiken	voor	toegang	tot	digitale	omgevingen	en	kan	
met	een	XS-Key	worden	uitgebreid	voor	toegang	tot	fysieke	omgevingen.	

Bij alle vestigingen van de Truckwash1 Group 
in Nederland kun je met een CargoCard of 
Digital Safety Passport betalen. Directeur 
Johannes Snoek (in het midden): ‘De klant 
moet zich bij ons welkom voelen en 
betalingsgemak hoort daarbij. De interface 
tussen ons systeem en dat van Secure 
Logistics is uitvoerig getest en biedt zowel 
ons als de klant gemak’. 

16
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Data-interoperabiliteit: 
De	gebruikers	van	de	XS-ID	moeten	deze	breed	kunnen	inzetten.	Wij	streven	daarom	naar	zo	veel	mogelijk	
relevante	interfaces	tussen	het	XS-ID	platform	en	externe	applicaties.	De	XS-ID	App	2.0	voor	IOS	en	
Android	die	we	afgelopen	jaar	op	de	markt	hebben	gebracht,	biedt	onder	meer	multifactor	authenticatie	
voor	authenticatie-	toegangsmanagementdoeleinden	op	externe	applicaties.

Ondernemingen	die	personen	buiten	de	eigen	netwerkomgeving	toegang	willen	geven,	kunnen	zo	met	de	
XS-ID	het	gebruikersbeheer	veilig	outsourcen.	De	XS-ID	biedt	als	Trusted	Identity	zekerheid	over	wie	er	
namens	welke	organisatie	inlogt	en	met	welke	reden.	De	XS-ID	kan	gekoppeld	worden	met	diverse	
autorisatieregisters, waardoor heel gericht informatie kan worden gedeeld. 

Naast	het	genereren	van	multifactorauthenticatiecodes,	heeft	de	App	een	walletfunctie	met	expiratiedatum 
bewaking.	Daarmee	is	de	App	te	gebruiken	als	een	veilig	en	efficient	digitaal	veiligheidspaspoort.	De	App	
bevat	geverifieerde	bedrijfs-	en	persoonsgegevens.	

De	XS-Keys	zijn	al	te	integreren	in	nagenoeg	alle	gangbare	toegangsmanagement-	of	logistieke	systemen.	
Er is met ca. 40 systemen een interface beschikbaar.
 

Groei van de XS-ID Community 

In	onze	traditionele	markten	groeit	de	behoefte	aan	een	betrouwbare	identiteit	voor	digitale	omgevingen.	
Door	gesprekken	met	onze	stakeholders	uit	het	bedrijfsleven,	de	overheid	en	brancheorganisaties	hebben	
wij	daarom	heel	gericht	een	aantal	ontwikkelingen	ingezet.	

In	2021	is	de	koers	van	fysieke	smartcards	naar	een	totaaloplossing	voor	identity	and	access	management	
(IAM)	gegaan.	Dit	betekent	dat	ook	in	een	digitaal	proces	met	geverifieerde	bedrijfs-	en	persoonsgegevens	
kan	worden	gewerkt,	zonder	dat	gebruikersbeheer	noodzakelijk	is.	Direct	na	de	introductie	zijn	in	2021	zijn 
de	eerste	klanten	gestart	met	deze	IAM	oplossing,	waaronder	Sime	Darby	Oils	(aanmeldprocedure)	en	
Hutchison	Ports	ECT	Rotterdam	(My	Terminal	App).	

Ook de behoefte aan fysieke veiligheid nam toe, voornamelijk door de gestegen criminaliteit rondom 
havengebieden.	Er	is	een	aantal	projecten	gestart	waarin	wij	samenwerken	met	het	bevoegd	gezag,	de	
overheid	en	het	bedrijfsleven	om	een	antwoord	te	vinden	op	deze	problematiek.	De	betrouwbaarheid	
van	de	identiteit	van	iedereen	die	zich	in	en	rond	havenbedrijven	bevindt,	zowel	fysiek	als	digitaal	speelt	
hierin	een	belangrijke	rol.	De	verwachting	is	dat	deze	samenwerking	in	2022	concretere	vormen	aan	zal	
nemen. 

Groei XS-ID Community 
In 2021 traden 996 nieuwe bedrijven toe tot de XS-ID Community. In totaliteit bestaat de XS-ID community 
uit	circa	7.000	werkgevers,	50.000	gebruikers	en	meer	dan	100	acceptatiepunten	in	Nederland,	België	en	
Duitsland.	Nieuwe	acceptanten	zijn	onder	andere	Aviko	Steenderen,	DSM	Biotech	Delft,	Born	Container	
Terminal	en	Köppen	in	Duisburg	(Duitsland).	

Gezichtsverificatie 
In	2021	zijn	we	gestart	met	een	gezichtsverificatiepilot,	omdat	er	binnen	de	XS-ID	Community	behoefte	is	
ontstaan	aan	contactloze	biometrie.	Privacybescherming	van	deze	data	staat	centraal.	De	biometrische	
template	staat	volledig	encrypt	op	de	XS-Key	en	wordt	niet	in	een	database	opgeslagen.	Dit	garandeert	de	
gebruiker	veiligheid	en	de	zeggenschap	over	zijn	persoonsgegevens	De	resultaten	van	deze	pilot	zijn	zeer	
positief.	In	overleg	met	de	XS-ID	Community	zullen	we	de	marktintroductie	bepalen.	De	verwachting	is	dat	
medio	2022	de	eerste	locaties	gebruik	zullen	maken	van	gezichtsverificatie.	

UV-C licht reinigingsunit Fingerveinscanner
De	Corona	pandemie	deed	regelmatig	de	discussie	oplaaien	rondom	het	gebruik	van	de	Fingerveinscan.	
Hoewel	verschillende	wetenschappelijke	onderzoeken	uitwijzen	dat	de	kans	op	virus	of	bacterie-overdracht	
via	publieke	apparatuur	zeer	minimaal	is,	heeft	Secure	Logistics	een	UV-C	lichtreinigingsunit	ontwikkeld.	
De	reinigingsunit	kan	worden	ingebouwd	bij	de	Fingerveinscanner	in	de	zuil	en	is	geschikt	voor	veeleisende	
buitenomgevingen.	Een	sensor	zorgt	ervoor	dat	na	elke	handeling	het	UV-C	licht	automatisch	start.	Na	
ruim	3	minuten	is	99,99%	van	alle	bacteriën	en	virussen	uitgeschakeld.	

Ton Ruijgt, projectleider DSM: ‘Het Digital 
Safety Passport systeem zit heel sterk en 
krachtig in elkaar. Het papieren veiligheids
paspoort is wat mij betreft uit de tijd en 
bovendien fraudegevoelig. Het DSP is een 
stevig alternatief waarop je kunt dooront
wikkelen’.

Ivo van Vliet, directeur Equans Industrie 
Services: ‘De kwalificaties van ons personeel 
zijn ontzettend belangrijk voor het veilig 
uitvoeren van het werk. Sinds vier jaar 
gebruiken we nu het Digital Safety Passport 
zodat alle kwalificaties van ons personeel zijn 
geborgd in een digitaal systeem. Hierdoor 
weten we zeker dat deze toebehoren aan de 
juiste persoon. Veiligheid is onze licenseto
operate, dus we doen er alles voor om zo veilig 
mogelijk te werken en om dat zo efficiënt 
mogelijk te doen’.
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Gebruikersgroep 
De	Gebruikersgroep	speelt	een	belangrijke	rol	in	de	ontwikkelingen	bij	Secure	Logistics.	Gezamenlijk	
identificeren	we	nieuwe	functionaliteiten	en	bepalen	we	de	spelregels	van	de	XS-ID	Community.	In	2021	is	
de	Gebruikersgroep	vanwege	de	pandemie	een	keer	fysiek	bijeen	geweest.	Het	voorzitterschap	is	door	
Deltalinqs overgedragen aan Secure Logistics. 
 

 

Bouwen aan een veilige en efficiënte keten

Met	de	toenemende	dreigingen	in	zowel	de	fysieke	als	digitale	wereld	is	de	integriteit	van	en	het	vertrouwen 
in	de	deelnemers	van	de	XS-ID	community	bepalend	voor	het	succes.	Het	afgelopen	jaar	hebben	we	daarom 
sterk	ingezet	op	vernieuwde	controlemethodieken,	die	integraal	en	periodiek	worden	uitgevoerd.	

De	aangescherpte	controles	leidden	ertoe	dat	niet	elk	bedrijf	is	toegelaten	tot	de	XS-ID	Community.	In	
2021	zijn	111	bedrijven	afgewezen	vanwege	het	ontbreken	van	de	juiste	documenten	en/of	vergunningen,	
tegenover 996 nieuwe toetreders.

In	2021	werden	gemiddeld	2200	XS-Keys	per	maand	geproduceerd.	Door	het	gehele	aanvraag-,	productie-	
en	activatieproces	zijn	controlemomenten	ingebouwd	op	identiteit	en	kwalificaties.	In	2021	is	er	gemiddeld	
één	XS-Key	aanvraag	per	dag	afgewezen.	

Binnen	de	XS-ID	Community	voldoen	alle	bedrijven	en	personen	aan	de	gezamenlijk	vastgestelde	
toetredingscriteria.	Het	risico	dat	frauduleuze	bedrijven	of	personen	het	terrein	of	systeem	binnen	komen	
wordt	hierdoor	aanzienlijk	gereduceerd.	

Door	bedrijfs-	en	persoonsinformatie	centraal	te	verifiëren	en	vast	te	leggen	bespaart	de	XS-ID	Community	
meer	dan	100	miljoen	Euro	per	jaar.	Dit	succes	is	te	danken	aan	heldere	spelregels	standaardisatie,	samen-
werking en vertrouwen!
 
 

De Gebruikersgroep levert belangrijke input 
voor de richting en productontwikkelingen 
binnen Secure Logistics. 
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Jaco Bonouvrie, directeur Bontrans: ‘Ik schat 
dat onze chauffeurs 1 rit per dag meer 
kunnen maken dankzij de CargoCard. Ze 
hoeven niet meer de loge in om een pas te 
krijgen en zich te identificeren, dat scheelt 
veel tijd. Handig voor ons is ook het parkeren 
met CargoCard. Geen gerommel met 
bonnetjes maar gewoon een overzichtelijke 
totaalfactuur. Dat scheelt administratief 
werk voor ons’.
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Vooruitzichten
Als dochterondernemening van een ondernemersvereniging hebben wij een 

continuïteitsdoelstelling. Dit zorgt ervoor dat wij als serieuze neutrale gespreks-

partner worden gezien. Onze deelnemers hebben toegang tot een unieke 

hoeveelheid trainingen en opleidingen via rechtstreekse interfaces met officiële 

registers. De betrouwbare identificatie en volwassenheid van onze identificatie-

processen bepaalt voor een groot deel ons onderscheidend vermogen in 

de markt. 

De	behoefte	aan	zekerheid	over	identiteit,	attestaties	en	bevoegdheden	van	gebruikers	van	netwerk-
omgevingen	is	door	de	verregaande	digitalisering	bij	vrijwel	elk	bedrijf	aanwezig.	Voor	2022	richten	we	ons	
daarom	wederom	op	het	verfijnen	van	aanvraag-	en	controleprocessen	en	het	verder	professionali	seren	
van ons team en middelen. 

Met	de	XS-ID,	die	zowel	fysiek	als	digitaal	inzetbaar	is,	bieden	we	een	schaalbare	oplossing,	die	wereldwijd	
inzetbaar	is.	De	privacy-,	security-	en	efficiencyvoordelen	van	de	XS-ID	zijn	bereikbaar	voor	bedrijven	die	
hun	IAM-processen	privacyvriendelijk,	(kosten)efficiënt	en	toch	veilig	willen	inrichten.	

Het	komende	jaar	zullen	wij	sterk	inzetten	op	de	interoperabiliteit	en	soevereiniteit	van	onze	identiteiten.	
Iedereen	moet	overal	met	zijn	of	haar	XS-ID	veilig	toegang	kunnen	krijgen	tot	bedrijfskritische	applicaties,	
onafhankelijk van devices of systemen. 
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