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eHerkenning 

 

Zo werkt eHerkenning 

De overheid eist dat gegevens van burgers en ondernemers steeds veiliger worden. Dat kan met 

eHerkenning. eHerkenning is een 'digitale sleutel' waarmee ondernemers op 1 manier veilig inloggen 

bij de overheid om hun zaken te regelen.  

eHerkenning koopt u bij een commerciële leverancier/makelaar. Die kiest u zélf. 

 

Wie kunnen inloggen met eHerkenning, wie niet? 

Alle rechtspersonen kunnen inloggen met eHerkenning, behalve organisaties die niet staan 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij loggen voor hun belastingaangiften voorlopig nog in 

op het oude portaal voor ondernemers. 

Hebt u een eenmanszaak? Of bent u zzp'er? Dan kunt u bij de Belastingdienst en Douane 

eHerkenning nog niet gebruiken. U logt in met DigiD.  

 

U hebt eHerkenning nodig met niveau 3 

eHerkenning heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eH1, eH2, eH2+, eH3 en eH4. Hoe 

hoger het niveau, hoe betrouwbaarder u kunt inloggen. Logt u in bij de Belastingdienst of Douane? 

Dan hebt u ten minste niveau eH3 nodig. 

Hebt u al eHerkenning, maar van niveau eH1, eH2 of eH2+? Neem dan contact op met u leverancier 

om uw niveau aan te passen naar eH3. 

 

eHerkenning aanvragen 

Om in te loggen op bijvoorbeeld de site van het UWV en om via de site van de Belastingdienst uw 

BTW- of loonheffing aangifte te kunnen doen, heeft u eHerkenning nodig.  

Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De 

verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen 

over uw organisatie. Het aanvragen van eHerkenning kan een paar weken duren! Houd hier dus 

rekening mee.   

 

Voor meer informatie over eHerkenning en een overzicht van leveranciers/makelaars van 

eHerkenning verwijzen wij naar de website : www.eherkenning.nl 
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