
Eén manier van inloggen
Met één inlogmiddel van 
eHerkenning kunt u inloggen bij 
ruim 400 organisaties, zoals de 
Rijksoverheid, gemeentes, water-
schappen maar ook private orga-
nisaties Dat betekent dus minder 
wachtwoorden onthouden.

Zelf kiezen hoe u inlogt
Wilt u inloggen met een extra 
controle via SMS? Of met een 
token of app? U kiest zelf hoe u 
het liefst wilt inloggen. De er-
kende eHerkenningleveranciers 
bieden diverse typen inlogmid-
delen aan.

Bij steeds meer organisaties, zoals UWV, gemeentes en de Belastingdienst, kunt u als ondernemer 
nu of binnenkort alleen nog inloggen met eHerkenning. Bijvoorbeeld voor het ziek melden van 
een werknemer, het aanvragen van een vergunning of het indienen van uw btw-aangifte. 
eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, 
speciaal voor bedrijven. Als ondernemer of medewerker van een organisatie identificeert u zich 
met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online bij ruim 400 organisaties.

Wat is eHerkenning?

De voordelen van eHerkenning

De verschillende betrouwbaarheidsniveaus
eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus (oplopend van EH1 tot en met EH4). Hoe hoger het 
betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid dienstverleners hebben over uw online identiteit en hoe gevoeliger 
de gegevens die u kunt uitwisselen. De dienstverlener bij wie u met eHerkenning inlogt, bepaalt het betrouwbaar-
heidsniveau. Voor het aanvragen van een vergunning heeft u bijvoorbeeld niveau EH2 nodig; voor het ziek en beter 
melden van medewerkers heeft u niveau EH3 nodig. Niveau EH3 wordt steeds vaker vereist voor online identificatie. 
Met een middel op een hoger niveau kunt u altijd inloggen bij een dienst die een lager niveau vereist. U moet dan 
wel gemachtigd zijn om namens uw bedrijf deze dienst af te nemen.

Veilig inloggen
Doet u online zaken met de 
overheid? En wisselt u daarbij 
gevoelige informatie uit, zoals 
medische, financiële of persoon-
lijke gegevens? Met eHerken-
ning logt u veilig in om deze 
zaken online te regelen.



eHerkenning aanvragen
Een inlogmiddel van eHerkenning is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan of 
te delen met anderen. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan bij één van de zes 
erkende leveranciers. Zij zijn erkend door de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning 
leveren. Deze leveranciers voldoen allemaal aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op 
het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. 
Op www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht vindt u alle leveranciers en de middelen die zij 
aanbieden. Daarnaast kunt u op de website een stappenplan volgen dat u door de belangrijk-
ste aspecten in het aanvraagproces leidt.

eHerkenning upgraden
Steeds vaker heeft u minimaal niveau EH3 nodig om zich online te identificeren bij de overheid. 
Heeft u al een eHerkenningsmiddel, maar op een lager niveau? Dan moet u deze upgraden en 
daarbij de noodzakelijke machtigingen regelen. Neem hiervoor contact op met uw leverancier. 

Machtigen
Als u met eHerkenning een online dienst wilt afnemen namens uw organisatie, moet u daar-
voor gemachtigd zijn. Met een machtiging weten dienstverleners zeker dat alleen geautoriseer-
de medewerkers bepaalde zaken online kunnen en mogen regelen. Vanaf niveau EH2 moet u 
zo een machtiging aanvragen; zonder werkt een eHerkenningsmiddel niet. Een machtiging is 
persoonsgebonden en kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie die tekenbe-
voegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er meerdere personen 
tekenbevoegd zijn, moeten zij mogelijk ook tekenen. Daarnaast kan de tekenbevoegde een 
machtigingenbeheerder aanstellen die de machtigingen beheert. Ga daarom eerst na wie er 
bij uw organisatie tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is. Meer informatie 
vindt u op www.eherkenning.nl/machtigen.

Ketenmachtigingen
In sommige gevallen handelt uw bedrijf niet zelf om online zaken te regelen, maar schakelt het 
een tussenpartij in (zoals een extern bureau of intermediair). Uw bedrijf kan deze tussenpartij 
machtigen middels een ketenmachtiging, zodat het diensten kan afnemen met eHerkenning. 
Uw bedrijf hoeft in dit geval zelf geen eHerkenningsmiddel aan te vragen, maar moet wel de 
tussenpartij toestemming geven voor deze ketenmachtiging. Ga bij de dienstverlener na of u 
voor hun diensten gebruik kunt maken van ketenmachtiging. Volg de checklist op www.eher-
kenning.nl/ketenmachtiging.

Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar
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