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Wat gebeurt er binnen het programma eHerkenning voor Bedrijven? 

• Het programma eHerkenning voor Bedrijven gaat over het herkennen van bedrijven en degenen die 
namens het bedrijf (mogen) optreden bij de elektronische informatie-uitwisseling tussen overheden 
en bedrijven.  

• Daarvoor moet door de overheid kunnen worden vastgesteld met welk bedrijf de overheid te maken 
heeft en het bedrijf moet kunnen aangeven wie er namens het bedrijf (mogen) optreden, zodat dit 
ook kan worden vastgesteld. 

• Het programma draagt bij aan werkbare oplossingen om vast te kunnen stellen hoe de 
bevoegdheidsverdeling binnen bedrijven is geregeld (zgn. autorisaties of interne machtigingen). 

• De overheid gaat in beginsel niet zelf autorisaties van bedrijven registreren. De kaders hiervoor 
zullen wel binnen het programma geschetst worden en ook over dit onderwerp zullen afspraken met 
de betrokken partijen vastgelegd worden. 

• De autorisatie functionaliteit wordt gezien als een extra functionaliteit die door marktpartijen 
geboden kan worden aan bedrijven die deze functionaliteit willen hebben. Bedrijven zijn en blijven 
hier zelf verantwoordelijk voor. 

 

Waarom eHerkenning voor Bedrijven? 

• Het kabinet heeft de ambitie dat bedrijven 24 uur per dag 7 dagen per week toegang hebben tot 
elektronische dienstverlening van de overheid. Elektronische herkenning van bedrijven is daarbij een 
van de laatste belangrijke bouwstenen die nog goed ingevuld moeten worden. 

• Door de combinatie van het basismiddel voor eHerkenning met een brede set van afspraken (open 
stelsel) kunnen bedrijven met één middel bij meerdere dienstverleners terecht. De digitale 
sleutelbos, die is ontstaan door allerlei sectorale en organisatiegebonden oplossingen, wordt hierdoor 
teruggebracht. 

• Om dit voor elkaar te krijgen moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van oplossingen die nu 
al bij gebruikers bekend zijn, de innovatiekracht van bedrijven en de regelgevende rol van de 
overheid. 

• Doordat drie organisaties die veel contacten hebben met bedrijven (Belastingdienst, Kamers van 
Koophandel, het elektronisch loket Antwoord voor Bedrijven) gezamenlijk optrekken bij de inzet van 
een basismiddel voor eHerkenning wordt tempo gemaakt. Bedrijven plukken hier direct de vruchten 
van. 

• Het gebruik van het basismiddel zal onderdeel gaan uitmaken van een set met afspraken (open 
stelsel) tussen de overheid, gebruikers en leveranciers over de inzet van eHerkenningsmiddelen en 
de certificering daarvan.  

• Verder kan de EU Dienstenrichtlijn beter worden geïmplementeerd en maakt het Nationaal 
Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) een van zijn beloftes waar. 

 

In 2010 zal voor bedrijven stapsgewijs een basismiddel voor de 
elektronische herkenning van deze bedrijven door de overheid 
beschikbaar komen. In 2009 wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen 
die hiervoor getroffen moeten worden. Het basismiddel kan verschillende 
verschijningsvormen krijgen, zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon, 
(betaal)pas of token. Ongeacht de verschijningsvorm zal dit middel 
volgens internationale maatstaven voldoende waarborgen bieden voor 
veilige elektronische communicatie. Het zal een volgens deze maatstaven 
goedgekeurd hoog beveiligingsniveau hebben. Bedrijven kunnen vanaf de 
start met dit middel terecht bij de Belastingdienst, de Kamers van 
Koophandel en Antwoord voor Bedrijven en daarna bij steeds meer 
andere overheidsdienstverleners. Bedrijven kunnen er zelfs in het 
buitenland mee terecht. Het programma eHerkenning voor Bedrijven zal 
dit tot stand brengen op initiatief van het ministerie van EZ in nauwe 
afstemming met de Belastingdienst, de Kamers van Koophandel en het 
ministerie van BZK. 
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Voor wie is het programma eHerkenning voor Bedrijven bedoeld? 

• Gebruikers: de gebruikers staan centraal. De gebruikers van het basismiddel voor bedrijven en 
exemplaren met aanvullende functionaliteiten zijn alle bedrijven en instellingen die staan 
ingeschreven in het handelsregister. 

• Overheid: de eerste invulling van het open stelsel wordt gedaan door de Belastingdienst, de Kamers 
van Koophandel en Antwoord voor Bedrijven. Andere overheidspartijen worden uitgenodigd om het 
goede voorbeeld te volgen en aan te sluiten. 

• Aanbieders / leveranciers van authenticatiemiddelen: aan de aanbodkant van eHerkenningsmiddelen 
kunnen alle partijen toetreden die mee willen doen en voldoen aan de afspraken van het open 
stelsel. 

 

Hoe gaan we eHerkenning voor Bedrijven realiseren? 

• De beoogde resultaten kunnen alleen worden bereikt door de juiste combinatie van een 
programmatische en pragmatische aanpak. 

• Het behoud van de huidige politieke overeenstemming, een strakke organisatie, een stapsgewijze 
aanpak en een heldere aansturing zijn noodzakelijk. 

• Het is daarom belangrijk om door intensieve communicatie het draagvlak onder publieke en private 
partijen vast te houden en geen tempo te verliezen door misverstanden of langdurig overleg. 

• Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande middelen, organisaties en regelgeving 
(voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden). 

• Zo biedt bijvoorbeeld de Telecomwet met de OPTA als toezichthouder een prima regelgevend kader 
voor het toezicht op de certificatiedienstverleners. 

 

Een snel zichtbare oplossing: het basismiddel voor eHerkenning van Bedrijven 

• Per bedrijf zal één exemplaar van het basismiddel voor eHerkenning van Bedrijven gedurende een 
aanvangsperiode van enkele jaren worden vergoed door de Belastingdienst. Zodra dit middel breed 
gebruikt wordt zal een verrekenmodel voor financiering door de aangesloten overheden 
geïntroduceerd worden (op basis van zogenoemde budgetfinanciering). 

• Voor eventuele extra exemplaren of voor exemplaren met aanvullende functionaliteiten kunnen 
bedrijven voor eigen rekening terecht bij partijen die op de markt voor eHerkenning actief zijn. 

• Het basismiddel zal worden gekoppeld aan informatie uit het handelsregister van de Kamers van 
Koophandel. Dit handelsregister zal medio 2009 in lijn zijn gebracht met het Fi-nummer van de 
Belastingdienst, zodat er één geschoonde basis registratie is voor bedrijven. 

 
Het totaalplaatje: een open stelsel voor eHerkenning van Bedrijven 

• Het basismiddel en exemplaren met aanvullende functionaliteiten moeten passen binnen het open 
stelsel voor eHerkenning van Bedrijven. 

• Eind 2009 zal een eerste werkende versie van dit open stelsel opgeleverd worden. 
• Om het gebruik van het open stelsel te bevorderen en ook andere overheidsdienstverleners aan te 

laten sluiten op het open stelsel wordt eind 2009 een convenant afgesloten tussen de relevante 
publieke en private stakeholders. 

• De realisatie van het open stelsel geeft een enorme impuls voor betere overheidsdienstverlening aan 
bedrijven en de vernieuwing van de Rijksdienst. 

 
Wanneer is het klaar? 

• Het convenant voor het gebruik van het open stelsel voor eHerkenning zal eind 2009 klaar zijn. 
Hiervoor staat primair het ministerie van EZ aan de lat. 

• Het basismiddel zal vanaf eind 2009 beschikbaar zijn voor de eerste bedrijven. Het ministerie van EZ 
is - in nauwe samenwerking met de Belastingdienst - de trekker van deze programmalijn. 

• De grote showcases met de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Antwoord voor Bedrijven 
kunnen vervolgens vanaf aanvang 2010 worden geïmplementeerd. 

• In Q3 2009 is politieke besluitvorming over details van het programma duidelijk (brief aan de 
Kamer). 

• De sturing en algehele coördinatie van het totale programma geschiedt door het ministerie van EZ 
(eerst verantwoordelijke), de Belastingdienst en de Kamers van Koophandel. 
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