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  Hoe werkt het? 







• Live sinds april 2010 

• Ruim 40.000 ondernemers nemen bijna 20 
overheidsdiensten af 

• Ook B2B (en G2G) 

• Dé standaard voor authenticatie van bedrijven bij 
overheden in NL 

• Nu te gebruiken voor portaaldienstverlening 

• Steeds meer nieuwe diensten ontsloten 

Stand van zaken: 
eHerkenning is er 
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Open standaard 

• eHerkenning is een Afsprakenstelsel  

• Besturing bestaat uit overheid, markt en eindgebruikers 
en maken gemeenschappelijke afspraken over  

– techniek, beveiliging, kwaliteit, gebruiksbeleving, ed 

• De beheerorganisatie faciliteert de open processen en 
monitort de afspraken 

• Minister van EL&I is eindverantwoordelijk voor het ‘merk’ 
en gebruik ervan 

• Toepassing is niet overheid gebonden 

• Herbruikbaarheid op alle punten staat centraal 



Resumerend 
Wat is eHerkenning? 

• eHerkenning is dus geen centrale 
overheidsvoorziening 

• Afnemers/gebruikers kunnen invloed uitoefenen 

• Aanbieders van eHerkenning laten Bedrijven de 
keuze uit meerdere smaken om eHerkenning in 
hun praktijk toe te passen 

• eHerkenning past binnen ‘cloud’ filosofie 

• Bescherming van privacy en bedrijfsgegevens in 
het stelsel is uitgangspunt 

 



Nieuwe functionaliteiten 

extra informatie 

digitaal ondertekenen 

systeem-naar-systeem 

bedrijven machtigen 

Ontwikkelingen 



• Lopend project met Belastingdienst, Logius, Justitie, 
AvB, Dienst Regelingen, deelnemers eHerkenning 

• Resultaat: specificaties voor M2M authenticatie en 
machtigen plus afspraken uitvoering ervan 

• Afspraken zijn algemeen toepasbaar, dus ongeacht:  

  - invulling van de rollen (publiek/ privaat) 

  - domein (Belastingdienst, Landbouw, B2B) 

• Planning:  

  - Specs in de zomer 2012, daarna impactbepaling 

  - Voor eind 2012 in afsprakenstelsel 

  - 2013 experimenteeromgeving en pilot 

  - 2014 implementatiejaar  

  - Migratie B2 e.d. NTB BD en Logius 

M2M Uitgediept 



Uitgangspunten project: 
• Machtigingsverklaring vooraf elektronisch aantonen 
• Machtigingen opt-in bevestigd door belanghebbende 
• Voor burgers én bedrijven (ook DigiD Machtigen) 
• Niet proces- of domeinspecifiek (belastingen, 

subsidie, B2B) 
• M2M én browser te gebruiken 

 
Nieuwe functionaliteit moet zo te ontwerpen zijn dat: 
• Het stelsel functioneel aansluit op de toekomstige 

wensen en werkprocessen van gebruikers (cloud) 
• Toepassing in de praktijk geen onnodige regeldruk 

met zich te weeg brengt 
• Overgang B2 (als tussenoplossing) naar uiteindelijk 

stelsel plaats kan vinden met minimale transitiekosten 

Uitgangspunten overheid 



Informatie over en betrokkenheid bij dit project 
wordt georganiseerd via:  

 
1. Communicatiekanalen SBR 
 
2. Marktoverleg Belastingdienst 
 
3. Communicatiekanalen eHerkenning 



Vragen? 




