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Veel overheden en bedrijven wer-
ken al met eHerkenning. Denk 
aan provincies, gemeenten en  
ministeries. Grote overheids-

orga  nisaties zoals UWV, Belastingdienst en 
Kamer van Koophandel hebben vorig jaar 
besloten om over te gaan op eHerkenning. 
Ook andere overheidsinstanties en een  
aantal door de overheid gereguleerde secto-
ren (zorgverzekeraars en pensioenfondsen) 
stappen over: de Wet digitale overheid - die 
naar verwachting begin 2019 ingaat - ver-
plicht hen dit.

Als ondernemer kun je dus bij een snel  
toenemend aantal dienstverleners inlog-
gen met eHerkenning. Marije Jurriëns 
is business consultant eHerkenning van  
Logius, die verantwoordelijk is voor digitale  
producten en diensten voor de overheid: “Op 
dit moment werken al 350 overheidspartijen 
met eHerkenning, waarmee ze in totaal 800 
verschillende online diensten aanbieden. 
En al meer dan 250.000 medewerkers van 
bedrijven hebben een eHerkenningsmiddel 
om in te loggen bij deze diensten.”

VOORDELEN
Het online identificeren van ondernemers  
door overheden gebeurt nu nog op ver- 
schillende manieren, waardoor je steeds  

opnieuw met verschillende gebruikers-
namen en wachtwoorden moet inloggen. 
Met de invoering van eHerkenning wil de 
overheid de online dienstverlening tussen 
overheden en bedrijven uniformer, veiliger, 
betrouwbaarder en eenvoudiger regelen. 
Dit biedt verschillende voordelen:

 •         Digitaal zaken regelen.
•  Op één manier inloggen.
•  24/7 beschikbaarheid online diensten.
•   Besparing van tijd en kosten (lagere  

administratieve lasten, geen fysieke  
bezoekjes meer aan overheidsloketten).

•   Toegang tot de Berichtenbox voor be-
drijven, waarmee je digitaal en beveiligd 
berichten uitwisselt met overheids-
instanties.

•   Je kunt zelf de medewerkers machtigen 
die namens jouw organisatie mogen 
handelen en je hebt een overzicht van 
welke medewerkers toegang hebben  
tot welke online diensten.

WAAR GEBRUIK JE EHERKENNING VOOR?
Als (uitzend)ondernemer kun je eHerkenning  
bijvoorbeeld straks gebruiken voor de aan-
gifte omzetbelastingen en verzuimmel-
dingen bij UWV. Nu al kun je inloggen bij 
de Kamer van Koophandel en een subsidie-
regeling praktijkleren bij RVO aanvragen. 

Jurriëns: “En denk ook aan het aanvragen 
van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag): 
waar je vroeger een papieren aanvraagfor-
mulier moest invullen, waarmee de werk-
nemer vervolgens naar het gemeentehuis 
moest, kun je alle gegevens nu digitaal aan-
leveren door in te loggen met eHerkenning.”

HOE WERKT EHERKENNING? 
eHerkenning regelt de digitale herkenning 
(authenticatie) en controleert de digitale  
bevoegdheid (machtiging) van medewer-
kers die online een dienst willen afnemen 
namens een organisatie. eHerkenning regelt  
dus de online toegang waarbij wordt gecon-
troleerd of de persoon daadwerkelijk is wie 
hij zegt dat hij is. Maar ook of hij mag doen 
wat hij wil doen. Jurriëns: “Een belangrijk 
voordeel is dat je de machtigingen binnen je 
organisatie per medewerker kunt regelen; 
wie mag namens jouw organisatie inloggen 
bij welke dienst? Je houdt inzicht in wie  
welke machtiging heeft en kunt deze  
bijvoorbeeld intrekken wanneer een mede-
werker de organisatie verlaat.”

VIJF NIVEAUS
Binnen eHerkenning zijn vijf betrouwbaar-
heidsniveaus; van laag (EH1) tot zeer hoog 
(EH4). Hoe vertrouwelijker de informatie 
is, hoe meer zekerheid nodig is. Een eHer-
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Wat de DigiD is voor burgers, is eHerkenning voor ondernemers. Ook 
als uitzender heb je straks nog maar één inlogmiddel nodig om zaken 
als belastingen, subsidies en VOG’s te regelen. Hoe werkt het? 

Eén sleutel voor online toegang tot overheden
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De ABU is voor leden op zoek gegaan naar een goede, betrouwbare partij en heeft die gevonden in Digidentity.  
Wanneer je je eHerkenningmiddelen bij Digidentity bestelt, ontvang je als ABU-lid een aantrekkelijke prijs.
Meer weten? Kijk dan op www.abu.nl/ledennet/ict-eherkenning.

kenningsmiddel kan altijd gebruikt worden 
voor diensten met hetzelfde of een lager 
betrouwbaarheidsniveau en het niveau van 
een eHerkenningsmiddel kan altijd ver-
hoogd worden. Jurriëns: “De dienst verlener 
bepaalt het betrouwbaarheidsniveau van  
zijn diensten, zo heeft UWV gekozen voor  
niveau EH3. Kijk dus altijd naar het  
betrouwbaarheidsniveau van de diensten 
die je wilt afnemen en kies bij twijfel voor 
het hoogste niveau.”

LEVERANCIERS EN KOSTEN
Om een eHerkenningmiddel aan te vragen, 
kun je terecht bij een erkende eHerkenningsle-
verancier. Er zijn zes leveranciers erkend door 
de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerken-

ning leveren. Ze voldoen allemaal aan dezelfde 
eisen en standaarden, maar concurreren met 
elkaar in o.a. type eHerkenningsmiddelen. 
Op basis van jouw criteria kies je zelf bij wie 
je eHerkenning aanvraagt. De kosten zijn af-
hankelijk van het betrouwbaarheidsniveau.  
Zo kost EH3 nu rond de 45 euro.

AAN DE SLAG
Werk je nog niet met eHerkenning?  
Dan is dit wellicht het moment om van 
start te gaan. De website eHerkenning.nl  
biedt een helder stappenplan voor de 
procesaanvraag, een overzicht van de 
reeds aangesloten overheidsorganisaties, 
relevante FAQ’s en praktijkverhalen van 
ondernemers.

Bij het aanschaffen van een middel, is het 
handig jezelf de volgende vragen te stellen:

•  Bekijk welke dienst(en) zal worden  
afgenomen van overheidsinstanties?

•  Welk betrouwbaarheidsniveau is er  
voor die diensten nodig?

•  Wie worden er in de organisatie 
 gemachtigd?
• Wie gaat de machtigingen beheren?

Maak je al wel gebruik van eHerkenning, 
dan kun je dit straks voor steeds meer  
overheidsdiensten gebruiken; ga wel na of 
je mogelijk het betrouwbaarheidsniveau 
moet aanpassen.    

   Welk niveau van eHerkenning   
heb ik nodig? 

Dat hangt af bij welke organisatie  
je in wilt loggen en het betrouw baar-
heidsniveau van de diensten. Wil je  
een VOG aanvragen, dan is niveau  
EH2 voldoende, maar UWV vraagt  
bijvoorbeeld niveau EH3. Kies  
daarom altijd het hoogst nodige  
betrouwbaarheids niveau.

   Ik heb een eHerkenningsmiddel 
van niveau EH2, maar de online

dienst die ik wil afnemen vraagt om 
niveau EH3. Wat nu? 
Een eHerkenningsmiddel is te upgraden 
naar een hoger niveau. Je leverancier 
kan je hierbij helpen. 

  

   Welke medewerker(s) mag namens 
mijn organisatie handelen? 

Wanneer meerdere medewerkers  
gemach  tigd zijn om in te loggen met 
eHerkenning, is het raadzaam om een  
beheerder aan te stellen. Deze kan de 
machtigingen beheren en overzicht  
bewaren. Dit is ook aan te raden als  
er veel verloop is in een organisatie.

  Kan ik een eHerkenningsmiddel 
overdragen? 

Een eHerkenningsmiddel is persoons-
gebonden en mag niet worden over-
gedragen of gedeeld. Als iemand anders 
binnen jouw organisatie ook wil inloggen 
met eHerkenning, moet hij een eigen 
eHerkenningsmiddel met machtiging 
hebben.

Vier vragen over eHerkenning
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Vragen over e-Herkenning? 
Mail deze dan naar  
Jessica de Kuiper van de  
ABU, dekuiper@abu.nl 


