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Informatiesheet EHerkenning 
 

Wat is EHerkenning? 

EHerkenning is en wordt meer en meer de digitale handtekening van ondernemers  

voor het inloggen/zich identificeren bij overheidsdiensten (UWV, RVO, gemeenten,  

Belastingdienst). 

EHerkenning is er op vijf verschillende niveaus: 1, 2, 2+, 3 en 4 en hoe hoger het niveau,  

hoe zwaarder het niveau van de diensten dat een klant of Acsenzo (namens een relatie)  

kan uitvoeren. Algemene informatie over EHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. 

 

Wie bieden EHerkenning aan? 

Er zijn zes EHerkenning-aanbieders, die met elkaar concurreren in prijs, type dienstverlening en 

techniek: KPN, Zlog, Digidentity, Connectis, Reconi en QuoVadis. Digidentity biedt op dit moment 

(17-09-2019) nog geen ondersteuning voor de zogenaamde ketenmachtiging: de machtiging 

waarmee intermediairs als Acsenzo gemachtigd worden om diensten te verlenen namens hun relatie. 

 

Acsenzo en EHerkenning 

Wij beschikken als intermediair over EHerkenning niveau 3 van KPN. Marlon ten Broeke en Anita 

Jesionowska (gehuwde naam Taskinen) zijn onze gebruikers, die, indien u een ketenmachtiging aan 

ons kantoor afgeeft, namens u gegevens kunnen uitwisselen met overheidsdienstverleners. In 

overleg is het mogelijk één van beiden te machtigen of een andere collega hiervoor in te schakelen, 

echter aan deze laatste optie zijn voor ons kantoor extra kosten verbonden. Vandaar dat wij in eerste 

instantie deze twee medewerkers hebben geselecteerd. 

 

Wat dient u, als relatie van Acsenzo, te regelen voordat op 1 november bij sommige 

overheidsdiensten alleen nog kan worden ingelogd met EHerkenning? 

De eerste grote partij die enkel nog met EHerkenning gaat werken is het UWV. Indien u personeel in 

dienst heeft, is het vanaf 1 november enkel nog mogelijk om met EHerkenning niveau 3 in te loggen 

bij het UWV. Via de online portal dient u aanvragen in voor uitkeringen bij ziekte of zwangerschap. In 

de portal raadpleegt u de financiële specificaties van uw uitkeringen. Ook bij een eventuele 

ontslagaanvraag dient u over inloggegevens voor EHerkenning te beschikken, vanaf 1 november. 

 

Zelf aanvragen 

Het is mogelijk om EHerkenning aan te vragen of om uw huidige niveau te upgraden naar niveau 3. 

De kosten voor het nieuw aanvragen van EHerkenning zijn gemiddeld € 150 voor een termijn van vijf 

jaar. Houd u er rekening mee dat de procedure van het invullen en verzamelen van de benodigde 

gegevens, het opsturen en de formele identificatie van u als bevoegd vertegenwoordiger al snel 

enige weken in beslag kan nemen. Ook is EHerkenning persoonsgebonden. De methode van inloggen 

wordt of gekoppeld aan uw persoonlijke mobiele telefoonnummer of aan een app. Het is dus niet 

eenvoudig overdraagbaar aan een medewerker van uw organisatie.  

Echter EHerkenning wordt bij meer en meer overheidsbedrijven verplicht en het is dus verstandig om 

te inventariseren bij welke dienstverleners u het in de toekomst nodig zult hebben.  

 

Ketenmachtiging 

Naast het zelf aanvragen van het benodigde Eherkenning niveau is het mogelijk om Acsenzo hiervoor 

te ‘ketenmachtigen’ als intermediair. Zodoende kunnen wij bijvoorbeeld namens u ziek- of 

zwangerschapsmeldingen verwerken, zonder dat uzelf over EHerkenning beschikt. Deze mogelijkheid 
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is er voor alle soorten ondernemingen, behalve eenmanszaken. De ketenmachtiging werkt namelijk 

niet met het doorgeven van het versleutelde BSN-nummer van de eigenaar van de eenmanszaak. 

 

Een ketenmachtiging kan bij ieder van de vijf genoemde aanbieders worden aangevraagd, ongeacht 

waar Acsenzo aangesloten is. Ook aan een ketenmachtiging zijn kosten verbonden, al liggen deze 

over het algemeen lager dan bij een eigen EHerkenning aanvraag. De ketenmachtiging vraagt u aan 

voor één, drie of vijf jaar. Na afloop van de termijn dient u deze op eigen initiatief te verlengen. Dit 

gaat niet automatisch. U kunt zelf kiezen voor welke diensten u ons als intermediair wilt machtigen. 

Bij de gekozen aanbieder kunt u hier het formulier voor ketenmachtiging downloaden. Ook dit 

formulier gaat vergezeld van een identificatieprocedure van u als ondernemer op locatie.  

 

Vragen? 

Het aanvragen van EHerkenning of een ketenmachtiging is geen fluitje van een cent, omdat enige 

kennis van de werking van de nieuwe ondernemerslogin vereist is en er vanwege de 

betrouwbaarheid en identificatie vele gegevens moeten worden aangeleverd. 

Mocht u tijdens het proces van aanvraag vastlopen, of hulp nodig hebben om de ketenmachtiging te 

activeren, neemt u dan gerust contact met ons op. 


