Leidraad voor aanvraag RID
In de internationale norm ISO/IEC 7816-5 is een systematiek vastgelegd voor het samenstellen en
toekennen van een uniek identificatienummer voor de uitgevers van chipkaarten. Dit unieke
identificatienummer wordt centraal geregistreerd en staat bekend als de Registered application
provider Identifier (RID).
Samenstelling en toekenning RID
De systematiek voor het samenstellen en toekennen van een RID is conform de norm ISO/IEC 7816-5
en zijn afhankelijk van het gebruik van de chipkaart. Kenmerk van het gebruik is het geografisch
gebied. Geografische gebieden zijn nationaal of internationaal.
Voorbeeld nationaal RID: D 528 NNNNNN
D is de letter voor nationaal gebruik
528 is de ISO landencode voor Nederland conform ISO 3166-1
NNNNNN is het nationaal toegekende en geregistreerde nummer bestaande uit 6 cijfers.
Voorbeeld internationaal RID: A NNNNNNNNN
A is de letter voor internationaal gebruik.
NNNNNNNNN is het internationaal toegekende en geregistreerde nummer bestaande uit 9 cijfers.
Aanvraag en registratie RID
Conform de procedures in ISO/IEC 7816-5 is een nationale en een internationale registratie voor RID
opgezet. In Nederland verzorgt NEN de aanvragen en registratie voor zowel de nationale als de
internationale toepassingen. Aanvragen worden in behandeling genomen, gecontroleerd, en nummers
worden toegekend door de beheerders van de registers. Bij een aanvraag voor internationale
toepassing wordt door het NEN een nummer aangevraagd bij de beheerder van het internationale
register ‘the ISO/IEC 7816-5 Registration Authority’ (Tele Danmark).
Kosten
De kosten voor aanvragen, toekennen en registratie van een nationaal RID bedragen € 600,00. Voor
een internationaal RID bedragen deze kosten US $ 800,00.
Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u per omgaande het toegekende identificatienummer en een factuur.
Aanvragen
Het ingevulde aanvraagformulier per e-mail of per post versturen naar
NEN.
Postadres:
NEN
T.a.v. Jolien van Zetten
Postbus 5059
2600 GB Delft
De internationale norm ISO/IEC 7816-5 is overgenomen als Europese en Nederlandse norm
(NEN-EN-ISO/IEC 7816 -5), en is te bestellen bij NEN (https://www.nen.nl/NEN-Shop.htm).
Voor eventuele vragen over RID kunt u contact opnemen met:
Jolien van Zetten, tel.: 015 2 690 200, email: jolien.vanzetten@nen.nl
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