
Upgraden van uw 

eHerkenningsmiddel 

Wilt u inloggen bij een online dienst die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist dan uw 

huidige eHerkenningsmiddel biedt? Dan moet u uw middel upgraden naar een hoger 

betrouwbaarheidsniveau en een machtiging vastleggen voor de dienst waar u wilt inloggen. 

Het is afhankelijk van uw leverancier hoe u een upgrade regelt. Dit kan bijvoorbeeld gaan 

via een online upgradeformulier, een beheermodule of een app. Er kunnen ook kosten 

verbonden zijn aan het upgraden. Neem daarom contact op met de leverancier van uw 

eHerkenningsmiddel. 

Aanvullende controles voor extra zekerheid. 

Afhankelijk van het gewenste betrouwbaarheidsniveau vraagt de leverancier aanvullende 

informatie en voert hij extra controles uit, bijvoorbeeld een face to face controle van uw 

identiteitsbewijs. Bij deze aanvullende controles wordt uw identiteit en uw 

handelingsbevoegdheid extra vastgesteld. Zo is er nog meer zekerheid over uw online 

identiteit en over uw machtigingen. 

eHerkenning - Niveau 3 

Betrouwbaarheidsniveau eH3 | eIDAS: substantieel 

Inlogmethode U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord, 

aangevuld met een sms-code of een pincode (via 

token) 

Aanvraagprocedure  

Bij de meeste erkende leveranciers vindt de aanvraag 

volledig online plaats. Het kan voorkomen dat het 

middel deels online en deels offline (per post) moet 

aanvragen bij de erkende leverancier. Het 

ondertekende aanvraagformulier + benodigde 

documenten dient u per post op te sturen. 

Controle bevoegdheid  De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt 

gecontroleerd aan de hand van de Kamer van 

Koophandel-registratie. 

 Persoonsgegevens worden gecontroleerd door op 

locatie het originele identiteitsbewijs te tonen. Het gaat 

om het tonen van het originele identiteitsbewijs, dit 

hoeft niet perse door de aanvrager getoond te worden. 

  

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/betrouwbaarheidsniveaus/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/machtigen/


Uitgifte van het middel  

Het uitgeven aan gebruikers gebeurt op basis van een 

betrouwbaar brondocument. De middelen worden 

online of offline verstuurd, bijvoorbeeld per 

aangetekende post. 

 

Verschil met niveau 2+ Extra ingebouwde veiligheidsmaatregelen in de 

controle van bevoegdheden (check 

persoonsgegevens via origineel identiteitsbewijs) en 

uitgifte online of d.m.v. aangetekende post. 

 

Te gebruiken bij onder 

andere 

 Alle diensten waar eHerkenning niveau 1, 2, 2+ of 3 

wordt gevraagd 

 Formulier aanvraag- en indienen 

ontbrandingstoestemming (GBO.Provincies) 

 Balie-applicatie voor DigiD uitgifte door 

grensgemeenten/consulaten (Logius) 

Kijk hier voor een compleet overzicht van organisaties 

waar u al met eHerkenning kunt inloggen. 

 

Machtigen 

Als u met eHerkenning een online dienst wilt afnemen, moet u daarvoor gemachtigd zijn. 

Zonder machtiging werkt een eHerkenningsmiddel niet. Bij een middel op 

betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) worden machtigingen automatisch toegekend. Vanaf EH2 

moet u een machtiging aanvragen. Een machtiging is, net als een eHerkenningsmiddel, 

persoonsgebonden. 

Wie verstrekt de machtiging? 

Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie 

die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er 

meerdere personen tekenbevoegd zijn moeten zij mogelijk ook tekenen, dat is afhankelijk 

van de statuten van uw bedrijf. De 'tekenbevoegde' kan ook een machtigingenbeheerder 

aanstellen die dan de machtigingen kan verstrekken. Een machtigingenbeheerder neemt de 

tekenbevoegde veel werk uit handen. Ga daarom eerst na wie er bij uw bedrijf 

tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is. 

Wanneer machtiging aanvragen? 

Als u een eHerkenningsmiddel aanvraagt bij 1 van de 6 erkende leveranciers geeft u op het 

online registratieformulier aan voor welke diensten u gemachtigd wilt worden. Wilt u op een 

later moment een machtiging laten registreren of wijzigen? Dat kan via een online 

wijzigingsformulier bij uw leverancier of via de online beheermodule van uw leverancier. 

 

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen/
https://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/wie-is-er-tekenbevoegd/


Machtigingen wijzigen en beheren 

De beheerder kan met de beheermodule machtigingen aanvragen en wijzigen. Ook geeft 

de beheermodule een totaaloverzicht van alle verstrekte middelen (aangeschaft bij 

dezelfde leverancier), machtigingen en betrouwbaarheidsniveaus binnen de organisatie(s) 

waarvoor de beheerder gemachtigd is. Bovendien biedt de beheermodule van een aantal 

leveranciers de mogelijkheid om eenvoudig nieuwe middelen aan te schaffen en bestaande 

middelen te upgraden. Vraag aan uw leverancier naar de mogelijkheden van de 

beheermodule. 

Als u daarvoor toestemming heeft van de machtigingenbeheerder of tekenbevoegde kunt u 

een machtiging voor alle diensten van een bepaald betrouwbaarheidsniveau aanvragen. 

Ketenmachtiging 

Met een ketenmachtiging kan uw bedrijf een andere organisatie machtigen om namens uw 

bedrijf een online dienst af te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een adviesbureau dat subsidie 

voor uw bedrijf aanvraagt of een accountant die uw jaarrekening indient bij de Kamer van 

Koophandel. 

Ketenmachtiging 

Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens 

hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Bekijk onderstaande video voor uitleg. 
 

De voordelen 

Ketenmachtigingen zijn vooral handig voor bedrijven die via een tussenpartij (een extern 

bureau of intermediair) gebruik willen maken van bepaalde diensten die met eHerkenning 

toegankelijk zijn. De medewerker of machtigenbeheerder van het bedrijf zelf heeft dan niet 

perse zelf een eHerkenningsmiddel nodig. Het voordeel voor de tussenpartij is dat hij met één 

eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is 

gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt een apart 

eHerkenningsmiddel aan te vragen. 

Hoe vraag je een ketenmachtiging aan? 

Voordat een medewerker van een tussenpartij namens een bedrijf bijvoorbeeld subsidies kan 

aanvragen, moeten er een aantal stappen genomen worden:  

Het bedrijf, namens wie moet worden ingelogd, moet de machtiging aan de tussenpartij 

schriftelijk of digitaal vastleggen bij een van de erkende leveranciers die ketenmachtigingen 

aanbiedt. Indien het bedrijf een machtigingenbeheerder heeft aangesteld, dan kan hij met 

zijn eigen eHerkenningsmiddel digitaal de machtiging vastleggen. Zonder gebruik van 

eHerkenning moet de machtiging schriftelijk worden vastgelegd. 

Checklist organisatie: 

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/upgraden/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/machtigen/ketenmachtiging/


 Leg de machtiging aan de tussenpartij vast bij een erkende leverancier die 

ketenmachtigingen levert. Vooralsnog zijn dit alleen CreAim | Reconi en KPN.   

 Het vastleggen van een machtiging kan schriftelijk (zonder eHerkenning) of digitaal 

(met eHerkenning door machtigingenbeheerder). 

 Houd er rekening mee dat een machtiging ook aan het juiste 

betrouwbaarheidsniveau moet voldoen. 

 Houd er rekening mee dat deze machtiging kosten met zich meebrengt. 

 Let erop dat u de machtiging aan de intermediair weer tijdig intrekt indien u de 

samenwerking beëindigt. 

 Neem voor vragen contact op met een erkende leverancier die ketenmachtigingen 

levert: CreAim | Reconi of KPN.  

 

Bron: www. Eherkenning.nl  

https://www.eherkenning.nl/contact/

