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Wie gebruikt BAPI pincode (zelf of via klanten)? 
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Besluitvorming Belastingdienst medio september 2011 

 

• Vervangen BAPI certificaten DigiNotar door certificaten van 

Getronics. 

  

• Uitfaseren BAPI-PIN (na bovenstaande vervanging) 

Huidige indicatie: in eerste kwartaal 2012. 

 

• Uitfaseren gebruik van één BAPI-certificaat vanuit portaal 

of softwarepakket (‘verzamelcertificaat). 

Huidige indicatie: 1 januari 2013.  
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Overgang van BAPI naar Digipoort 

 

• IB/VPB verplicht vanaf 1-1-2013 

 

• OB/ICP voorlopig op vrijwillige basis 

 

• LH (nog) geen datum bepaald 

 

 



PKIoverheid certificaten en BAPI 

Net als bij het doen van een elektronische aangifte via het BAPI 

kanaal van de Belastingdienst wordt bij Digipoort en de BIV 

(banken) gebruik gemaakt van een Digitaal certificaat om de 

authentiteit van de afzender vast te stellen (is de afzender degene 

die hij zegt dat hij is) en een beveiligde verbinding op te zetten. 

Machine to machine verbinding. 

 

Bij BAPI is er slechts één aanbieder. 

Bij Digipoort meerdere aanbieders. 

(ESG, Getronics/KPN en Quo Vadis)  

 

Het gaat dan om een PKIoverheid services certificaat dat ook 

voor andere doeleinden dan SBR is te gebruiken. Denk aan 

elektronisch factureren aan de overheid. 
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PKIoverheid maakt onderscheid tussen persoonsgebonden- en 

services certificaten. 

 

Het grote verschil tussen beiden is dat een persoonsgebonden 

certificaat onder de uitsluitende controle gehouden kan worden 

door de ondertekenaar. Bij een services certificaat staat het 

certificaat feitelijk op een server en is de uitsluitende controle niet 

gegarandeerd.  

 

Een voorbeeld van een persoonsgebonden certificaat is een 

beroepscertificaat voor AA en RA accountants. 

 

Een persoonsgebonden certificaat  wordt gebruikt voor een 

wilsuiting. 
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Belangrijke attentiepunten: 

 
• PKIoverheid Services certificaat voor communicatie Digipoort en BIV; 

 

• PKIoverheid Services certificaat maar op één server installeren; 

 

• PKIoverheid Services certificaat geldt niet als elektronische 

handtekening; 

 

• PKIoverheid persoonsgebonden certificaat (zoals een 

beroepscertificaat) geldt wel als elektronische handtekening; 

 

• Meerdere aanbieders van PKIoverheid certificaten; 
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Belangrijke attentiepunten: 

 
• Geen vervanging van BAPI certificaat; 

 

• Persoonsgebonden certificaat wordt (nog) niet uitgevraagd; 

 

• Per 1-1-2013 mogelijk 2 certificaten nodig: 

1. BAPI certificaat (LH en oude jaren IB/VPB) 

2. PKIoverheid services certificaat (IB/VPB) 
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Vragen? 
 

 

 

Zie www.ictaccountancy.nl/beveiliging 

 

Lees gratis nieuwsbrief regelmatig! 
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