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Verslag bijeenkomst “Kennisplatform Administratieve Software” 

Datum bijeenkomst: 17 november 2011 

Datum verslag: 26 november 2011 

Door:    Gerard Bottemanne 

 

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform worden on-line 

bijgehouden op de website www.softwarepakket.nl/kennisplatform  

Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 17 november 2011 organiseerde het Kennisplatform 

administratieve software een side event (van 13.00 - 14.30 uur) met het thema:  

“eHerkenning biedt nieuwe kansen voor leveranciers van administratieve software, 

accountants- en administratiekantoren”.  

1. Opening en inleiding 

De opening van het side event werd verzorgd door Indra Henneman (projectleider 

eHerkenning, ICTU), die tevens als dagvoorzitter van het side event optrad. Jelle Attema 

(ECP-EPN) gaf een korte toelichting over de rol van het Kennisplatform administratieve 

software. 

2. Presentatie eHerkenning 

Douwe Lycklama (Adviseur eHerkenning) gaf een inhoudelijke presentatie over eHerkenning 

en het gebruik ervan. Kort samengevat zijn de volgende zaken toegelicht over eHerkenning: 

 Live sinds april 2010 

 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel 

 Onafgebroken in bedrijf 

 Certificatencrisis goed overleefd 

 Steeds meer overheden beginnen, gemeenten zijn koploper 

 Sterke groei in 2012 voorzien 

Lycklama ging tevens in op: 

 De relatie met DigiD (voor burgers) 

 De inzet van eHerkenning voor toegang tot het web (besloten overheidsdiensten) en 

de relatie met toegang tot Digipoort. 

 Het horizontaal gebruik van eHerkenning (bedrijf machtigt bedrijf) 

 Het verticaal gebruik van eHerkenning (bedrijf machtigt persoon) 

 De rollen binnen eHerkenning en betrokken partijen, te weten: middelenuitgever, 

authenticatiedienst, herkenningsmakelaar en houder machtigingsregister. Aan de 
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orde kwam dat er meerdere aanbieders van eHerkenning zijn maar dat de 

genoemde rollen door een zelfde partij ingevuld kunnen. 

Lycklama heeft een live demo gegeven van het inloggen via eHerkenning bij Agentschap 

NL. Dit op basis van een gebruikerscode, wachtwoord en een sms-code die via een mobiele 

telefoon is ontvangen. 

De presentatie van Douwe Lycklama is via onder meer 

www.softwarepakketten.nl/kennisplatform te downloaden.    

3. Presentatie onderzoek van BAPI naar Digipoort 

Gerard Bottemanne (onderzoeksbureau GBNED en voorzitter Kennisplatform 

administratieve software) gaf een korte presentatie n.a.v. recente ontwikkelingen rondom 

authenticatie en autorisatie en de belastingdienst, zoals het uitfaseren van BAPI-PIN en 

BAPI).  

 

Voor meer informatie over de overgang van BAPI naar Digipoort en de genoemde uitfasering 

wordt verwezen naar het rapport “Overgang van  BAPI naar Digipoort) dat gratis is op te 

vragen via de websites www.softwarepakketten.nl of www.ictaccountancy.nl  

4. Ervaring in de praktijk 

Marcel Brust AA CB (Compliance Officer van Adbeco Accountants en Belastingadviseurs) 

Heeft een presentatie gegeven over de strategische en zakelijke redenen van Adbeco 

Accountants- en Belastingadviseurs om authenticatie en autorisatie in te richten op basis van 

eHerkenning. Het gaat hier om de ervaring met eHerkenning in de praktijk toe te lichten. 

De volgende zaken in relatie tot de rol van accountantskantoor en klanten zijn toegelicht 

tijdens de presentatie door Marcel Brust: 

 Ondernemers kunnen samen met hun accountant gemakkelijk en veilig financiële 

rapportages digitaal aanleveren, alsmede aangiften verzenden. 

 Klanten moeten op een veilige wijze toegang krijgen tot hun verantwoordingen en 

aangiftestromen, alsmede basisgegevens, ongeacht locatie. 

 In relatie tot een voor de klant toegankelijk digitaal dossier dient een 

Authenticatiemiddel veilig te zijn, alsmede gemakkelijk in gebruik. Het 

Authenticatiemiddel dient makkelijk geïmplementeerd en beheerd te kunnen worden 

door de intermediair. 

 Eerdere ervaring door te werken met certificaten in webbrowsers leverde de volgende 

nadelen op: afhankelijk van hardware, afhankelijk van besturingssysteem en 

afhankelijk van webbrowser. 

 Als huidige authenticatiemiddel wordt gebruik gemaakt van eHerkenning niveau 2 

(SMS) met als aanvullend voordeel dat het tevens te gebruiken is voor 

overheidsdiensten en vele “cloudapplicaties”. 
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De presentatie Marcel Brust is via onder meer www.softwarepakketten.nl/kennisplatform te 

downloaden.     

5. Paneldiscussie onder leiding van Indra Henneman 

Met voorgaande sprekers en aanwezigen in de zaal, waarbij onder andere het volgende aan 

de orde is geweest. 

 De aanbieders van eHerkenning en het toezicht daarop door de overheid. De relatie 

met PKIoverheid en het verschil tussen persoonlijke- en services certificaten 

 Het gebruik van EU standaarden door eHerkenning en de ontwikkelingen rond het 

herkennen van de buitenlandse ondernemer. 

 De vraag of de leveranciers in de zaal al met eHerkenning gaan werken met daarbij 

de afspraak dat er meer contact zal volgen. 

6. Afsluiting 

Om 14.30 uur is het side event afgesloten. 

Dit verslag, alsmede de presentaties zijn te vinden op: 

www.softwarepakket.nl/kennisplatform. 

Op deze website vindt u ook enkele contactgegevens. 

Per email worden genodigden en geïnteresseerden verder op de hoogte gehouden. 

Voor vragen over het Kennisplatform Administratieve software kan in elk geval contact 

opgenomen worden met: ECP-EPN (Jelle.attema@ecp-epn.nl) en GBNED 

gerard@gbned.nl. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met Gerard 

Bottemanne, per email gerard@gbned.nl of mobiel 06 10069402. 

  

Het "side event: Kennis Platform Administratieve Software" maakte onderdeel uit van het 

ECP-EPN jaarcongres op 17 november 2011 in het Circustheater te Scheveningen. In de 

ochtend is een presentatie gegeven door Cor Franke (Forum Standaardisatie, eHerkenning) 

over: Elektronisch zaken doen met de overheid, hoe gaat dat straks in zijn werk? Cor Franke 

ging in zijn presentatie in op vraagstukken rond authenticatie,  autorisatie en 

beveiligingsniveau's bij de overheid. Daarnaast vertelde hij over verschillende initiatieven van 

de overheid die voor een veilige en gebruiksvriendelijke digitale identiteit zorgen zoals 

eHerkenning. Hij ging daarbij in op het advies van de Adviescommissie Authenticatie en 

Autorisatie en het eindrapport daarvan. 

Het eindrapport is beschikbaar via http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-

publicaties/rapporten/2011/11/17/adviescommissie-authenticatie-en-autorisatie-

bedrijven/microsoft-word-a3-bedrijven-eindadvies-11-11-2011.pdf 

(of via www.eherkenning.nl of www.softwarepakketten.nl)  
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