Bijlage 2, eHerkenning
Wat is eHerkenning?
U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen
inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met
eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en
eHerkenning door commerciële bedrijven.
Met eHerkenning wordt het eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. U kunt met 1
inlogmiddel, een eHerkenningsmiddel, veilig inloggen bij alle aangesloten organisaties. U
hoeft dan niet meer voor elke organisatie een ander inlogmiddel te gebruiken. EHerkenning
bekijkt per persoon die een dienst wil afnemen wie deze persoon is (authenticatie) en of
deze persoon bevoegd is om deze dienst af te nemen (autorisatie).
Om in te loggen bij eHerkenning heeft u een eigen eHerkenningsmiddel nodig. Deze
eHerkenningsmiddelen worden uitgegeven door commerciële bedrijven die onder toezicht
staan van de overheid. Leveranciers (eHerkennings makelaars) zijn Connectis, KPN, Zlogin,
Creaim, digidentity en Quovadis. Er zijn geringe kosten verbonden aan het aanvragen van
een eHerkenningsmiddel.
Waar kan ik een eHerkenningsmiddel aanvragen?
U kunt eHerkenning aanvragen via de zogenaamde eHerkennings makelaars zoals
hierboven genoemd. EHerkenning biedt meerdere betrouwbaarheidsniveaus aan, welke u
nodig heeft hangt af van de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Voor het invullen van de
vragenlijst Wwft van het BFT is betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende.
Hoe vraag ik een eHerkenningsmiddel aan?
U kunt bij één van de genoemde makelaars eenvoudig een eHerkenningsmiddel met
betrouwbaarheidsniveau 1 aanvragen door de volgende stappen te doorlopen:
1. Ga naar http://link.connectis.nl/aanvragen
2. Vul uw KvK nummer in en klik op ‘Volgende’. Een subdossiernummer hoeft u alleen in
te vullen als het gaat om een nevenvestiging. Dit is het 4-cijferige nummer die iedere
nevenvestiging van de KvK toegewezen krijgt.
3. Controleer of de gegevens van uw organisatie juist zijn weergegeven. Voer vervolgens
uw Voornaam, Achternaam en persoonlijk e-mailadres in. Let hierbij op dat alleen u
degene bent die toegang heeft tot dit e-mailadres. Klik vervolgens op ‘Volgende’.
4. Voer een door u gewenst wachtwoord in. Dit wachtwoord dient een zogenaamd sterk
wachtwoord te zijn van tenminste 8 karakters en bestaande uit hoofdletters EN kleine
letters EN cijfers EN leestekens. Klik vervolgens op ‘Volgende’.
5. Uw aanvraag is voltooid. U ziet hier naar welk adres de activatiecode wordt verzonden.
6. Zodra u de activatiecode heeft ontvangen, dient u het account te activeren met de
persoonlijke activeringscode en het wachtwoord dat u gekozen heeft tijdens de
aanvraag.
Wat kost een aanvraag eHerkenningsmiddel?
De kosten van een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 zijn relatief laag, € 5
bijvoorbeeld via Connectis. Bij de andere eHerkenningsmakelaars worden ook beperkte
kosten in rekening gebracht.
Heeft u verder nog vragen ga dan naar www.eherkenning.nl of stuur een bericht aan
diginwwft@bureauft.nl

