
Uitfaseren BAPI-PIN, ‘verzamelcertificaten’ en specifiek gebruik FOS-kanaal 

 

In twee overleggen op 19 september 2011 met software-leveranciers en belastingconsulenten 

heeft de Belastingdienst de voorgenomen afschaffing van BAPI-PIN en van het gebruik van 

‘verzamelcertificaten’ naar voren gebracht en zijn impact, belemmeringen en migratie-inspanning 

besproken. Er werden vragen gesteld over het FOS-kanaal.  

Toegezegd is uiterlijk 23 september over de besluitvorming en vervolgaanpak te communiceren 

naar de software-leveranciers (OSWO-site) en de belastingconsulentenorganisaties. 

 

Algemeen 

Het Diginotar-incident heeft aanleiding gegeven de verschillende kanalen voor berichtenverkeer 

tegen het licht te houden en vast te stellen of in het kader van veilig berichtenverkeer maatregelen 

nodig zijn. Dat heeft geleid tot de onderstaande voornemens.  

De Belastingdienst is er zich van bewust dat dit voor de sector onverwacht komt. De 

Belastingdienst ziet zich echter genoodzaakt te reageren op de ontwikkelingen en in lijn met de 

brief van 16 september 2011 van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer vast 

te stellen welke korte en langere-termijn maatregelen nodig zijn met het oog op betrouwbare 

digitale communicatie. 

De noodzaak van maatregelen moet ook worden afgewogen tegen eventuele extra lasten voor het 

bedrijfsleven. Ondernemers kunnen gebruik maken van de gratis basisvoorziening van de 

Belastingdienst: het persoonlijk domein. Daarbij kan wel enig extra werk ontstaan (invoeren van 

gegevens). Als daarvoor niet (kan) word(t)en gekozen, kunnen meerkosten ontstaan, bijvoorbeeld 

voor aanschaf van een certificaat. Daar staat echter tegenover dat de communicatie 

betrouwbaarder wordt. De noodzaak van veiliger communicatie is een onvermijdelijke 

ontwikkeling. 

De Belastingdienst neemt zich voor  in nauwe afstemming  met de sector deze maatregelen te 

timen en in te voeren.   

 

BAPI-PIN 

De Belastingdienst heeft besloten het inzenden van elektronische aangiften met behulp van BAPI-

PIN uit te faseren.    

Slechts een klein deel van de BAPI-aangiften (minder dan 5% van de totale stroom aan BAPI-

aangiften) wordt gedaan met behulp van BAPI-PIN). Ruim 95% wordt ingezonden met BAPI-PKI-

certificaten. 

Afschaffing van BAPI-PIN past in het algemene beeld dat ondertekening met een pincode niet meer 

van deze tijd is en wordt vervangen door mechanismen met een hogere beveiligingsgraad. Ook bij 

andere stromen is/wordt de pincode door de Belastingdienst afgeschaft. Het past ook  in de 

komende ontwikkeling naar het gebruik van Digipoort,  XBRL en PKI-Overheid. Het DigiNotar-

incident geeft mede aanleiding deze stap nu te zetten. 

 

Het voornemen is het BAPI-PIN kanaal af te sluiten na de vervangingsoperatie van BAPI-

certificaten van Diginotar door certificaten van Getronics. De bedoeling is deze eerst uit te voeren. 

De huidige indicatie is dat het BAPI-PIN-kanaal wordt afgesloten op een nog te bepalen moment in  

het eerste kwartaal 2012. Over aanpak en precies tijdstip wordt in overleg getreden met de sector.   

 

Inzenden van aangiften afkomstig van verschillende belastingplichtigen met één BAPI-

certificaat vanuit portaal of softwarepakket (‘verzamelcertificaat’) 

Tot nu toe bestaat de mogelijkheid voor portaal/software-leveranciers om met één BAPI-certificaat 

elektronische aangiften in te zenden voor de klanten die gebruik maken van hun softwarediensten. 

Ook is een modaliteit in bepaalde softwarepakketten dat gebruikers voor het doen van  aangiften 

gebruik maken van één certificaat dat in het softwarepakket wordt meegeleverd. In deze gevallen 

is het certificaat niet gekoppeld aan de persoon of organisatie die de aangifte heeft opgesteld (al 

dan niet namens een klant). Bij de fiscaal intermediairs en bij de zelfaangevende ondernemers met 

een eigen certificaat is dat wel het geval.  

 

De Belastingdienst heeft besloten dat het op deze manier inzenden van elektronische aangiften 

wordt uitgefaseerd.  Deze inzendmodaliteit past niet  in de komende ontwikkeling naar het gebruik 



van SBR/XBRL en PKI-Overheid en past niet in een beeld van toegenomen eisen aan authenticatie 

en autorisatie. Het Diginotar-incident geeft mede aanleiding om de modaliteit af te schaffen.   

 

Het voornemen is dat verzamelcertificaten uiterlijk met ingang van 1 januari 2013 niet meer 

kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan komt het gebruik van BAPI-PKI-certificaten door de 

zelfaangevende ondernemer of fiscale intermediair, dan wel het gebruik van het persoonlijk 

domein. Daarnaast kunnen ook andere vervangende systemen met waarborgen voor authenticatie/ 

autorisatie worden onderzocht. Over precies tijdstip van uitfasering en vervangingsmodaliteiten 

wordt in overleg getreden met de markt.   

 

Voor IB/Vpb is er met de datum van 1 januari 2013 een logische samenhang met de overgang naar 

Digipoort als exclusief kanaal voor de aanlevering van IH en Vpb. Voor OB en LH wordt op deze 

wijze een aanvaardbare omsteltijd gegeven.  

 

FOS-kanaal 

Tijdens het overleg van 19 september is ook gevraagd naar het FOS-kanaal.  

Het FOS-kanaal blijft gewoon in stand voor de salarisverwerkers/servicebureaus voor de uitbestede 

salarisverwerking annex het opstellen van de LH-aangifte, alsook voor zelfaangevende 

ondernemingen die van het FOS-kanaal gebruik maken.   

Er zijn ook in het FOS-kanaal modaliteiten waarbij er ontkoppeling is tussen de FOS-kanaalinzender 

en de opsteller van de aangifte (niet dezelfde persoon of organisatie). In zoverre is sprake van een 

met de verzamelcertificaten vergelijkbare situatie die om wijziging vraagt. Hiervoor geldt in 

beginsel hetzelfde als voor de verzamelcertificaten. We inventariseren dat graag verder met de 

markt.   

 

Het voornemen is dat gebruik van het FOS-kanaal op die wijze met ingang van 1 januari 2013 niet 

meer mogelijk is. Evenals bij de uitfasering van de verzamelcertificaten wordt over precies tijdstip 

van uitfasering en vervangingsmodaliteiten in overleg getreden met de markt. 

 

Ontwikkelingen elders 

De Belastingdienst brengt deze voornemens ook in in de ontwikkeling van trajecten als SBR en 

eHerkenning. 

 

Vervolgaanpak 

Voor de vervolgaanpak wordt op korte termijn een project ingericht, waarbij de sector nauw wordt 

betrokken. Binnen twee weken volgt hierover nader bericht. Voor tussentijdse vragen kan contact 

worden opgenomen  met Peter Wijntje (p.j.wijntje@minfin.nl), Joop Kroon (j.kroon@minfin.nl) en 

Jeroen van Hulten (jamjb.van.hulten@belastingdienst.nl). 

 

23 september 2011 
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