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Bijiagen
i Beantwoording vragen

van het lid Ephraim

Groep Van Haga over

eHerkenning

Aanbiedingsbrief vragen

over eHerkenning

Aanleiding

Op 6 januari 2023 heeft het lid Ephraim Groep Van Haga vragen gesteld aan u

en de staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties overde

uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning

2

Beslispunten
• Stemt u in met beantwoording van de vragen van het lid Ephraim bijiage

D
• Indien u instemt wordt u verzocht de aanbiedingsbrief bijiage 2 te

ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde
delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
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Kernpunten
De vragen van het lid Ephraim gaan over klachten van ondernemers over

het gebruik van het inlogmiddel eHerkenning bij de Belastingdienst
U antwoordt hierop dat het aantal klachten over het gebruik van

eHerkenning bij de Belastingdienst zeer beperkt is

Verder stelt het lid Ephraim vragen over de veiligheid van eHerkenning en

alternatieven voor eHerkenning
U antwoordt hierop dat eHerkenning dient te voldoen aan Europese en

Nederlandse standaarden waarvoor de Rijksinspectie Digitale
Infrastructuur als toezichthouder is aangesteld Daarnaast zijn er op dit

moment geen alternatieven binnen het rijksbrede beleid voor

authenticatiemiddelen Daarom heeft u totdat het publieke middel voor

ondernemers gerealiseerd is een compensatieregeling ingesteld voor

ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het doen van

beiastingaangifte
De beantwoording is ambtelijk afgestemd met BZK

Toelichting
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Politiek bestuurlijke context

In 2020 hebben de Tweede Kamer en ondernemers bezwaar geuit tegen de

kosten van eHerkenning wanneer ondernemers dit inlogmiddel alleen gebruiken
om betastingaangifte te doen Als tijdelijke opiossing is een compensatieregeling

ingericht in samenwerking met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties De Belastingdienst het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Logins werken samen aan een publiek inlogmiddel voor ondernemers waarmee

kosteloos ingelogd kan worden bij de Belastingdienst

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Miet van toepassing
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