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Datum 10 februari 2020
Betreft Beantwoording van vragen aan de minister van 

Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken over 
het gebruik van eHerkenning bij de Belastingdienst

 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de volgende schriftelijke vragen: 
van de leden Omtzigt en Lodders aan de minister van Financiën en de minister 
van Binnenlandse Zaken over het verplichte gebruik van eHerkenning bij de 
Belastingdienst (2019Z26176);  
van de leden Bruins en Omtzigt aan de minister van Financiën over eHerkenning 
(2020Z00807);  
van de leden Lodders, Middendorp en Aartsen aan de ministers van Financiën en 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat over de eHerkenning en het artikel ‘MKB en VNO-
NCW: gedupeerden nieuw aangiftesysteem compenseren’ (2020Z01031). 
 
Als bijlagen stuur ik u de externe onderzoeken naar eHerkenning, die zijn 
uitgevoerd door Blauw en tevens het calamiteiten onderzoek naar eHerkenning 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
 
Hoogachtend, 
  
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, 
 
 
  
  
 
J.A. Vijlbrief 
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2019Z26176  
 
(ingezonden 23 december 2019)  
 
Vraag 1 
Herinnert u zich dat de Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de 
Staatssecretaris van Financiën, antwoordde dat artikel 2:15, eerste lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) de wettelijke basis is voor het verplicht-
stellen van het gebruik van eHerkenning voor het doen van aangifte 
loonbelasting? 
 
Antwoord 1 
Ik herinner mij dit antwoord. 
 
Vraag 2 
Klopt het dat artikel 2:15 van de Awb luidt ‘Een bericht kan elektronisch naar een 
bestuursorgaan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft 
gemaakt dat deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen 
aan het gebruik van de elektronische weg.’ En klopt het dat er dus zeer expliciet 
een kan-bepaling is en dat het dus ook mogelijk is om schriftelijk te 
communiceren met het bestuursorgaan? Is het mogelijk om de belastingaangiftes 
loonheffingen en vennootschapsbelasting (VPB) schriftelijk te doen?  
 
Antwoord 2 
Het klopt dat artikel 2:15 van de Awb zo luidt en dat het een kan-bepaling is, 
waardoor het mogelijk is voor een bestuursorgaan om desgewenst de digitale 
weg open te stellen voor het ontvangen van berichten. Specifiek voor het fiscale 
domein is in artikel 3a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(AWR) bepaald dat in het verkeer tussen belastingplichtigen of 
inhoudingsplichtigen en de inspecteur of het bestuur van ’s Rijks belastingen een 
bericht uitsluitend elektronisch verzonden wordt. In het derde lid van dat artikel is 
een delegatiebepaling opgenomen op grond waarvan bij ministeriële regeling 
wordt bepaald voor welke berichten zowel de digitale als de papieren weg is 
opengesteld. De betreffende ministeriële regeling is de Regeling elektronisch 
berichtenverkeer belastingdienst (Regeling EBV). In de Regeling EBV is geregeld 
dat voor onder meer aangiftes loonheffingen en vennootschapsbelasting 
uitsluitend de digitale weg openstaat. Het is op basis van de Regeling EBV daarom 
niet mogelijk om de aangiftes loonheffingen en vennootschapsbelasting op papier 
te doen. 
 
Vraag 3 
Kunt u aangeven welke nadere eisen de Belastingdienst gesteld heeft voor het 
doen van aangifte en wanneer zij die eisen gesteld heeft?  
 
Antwoord 3 
Overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst, moeten in overeenstemming 
met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) handelen. 
Informatiesystemen die persoonsgegevens verwerken, behoren aan bepaalde 
eisen te voldoen ten aanzien van toegangsbeveiliging. Op grond van artikel 5, 
eerste lid, letter f, van de AVG moeten passende technische 
beveiligingsmaatregelen worden genomen. In het begrip ‘passend’ ligt besloten 
dat de beveiliging in overeenstemming is met de stand van de techniek en het 
niveau van beveiliging correspondeert met de mate van privacygevoeligheid van 
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de persoonsgegevens. De Belastingdienst heeft daarom de eis gesteld dat 
organisaties voor het doen van de aangiftes loonheffingen en 
vennootschapsbelasting via het ondernemersportaal per 1 januari 2020 een 
inlogmiddel dienen te gebruiken dat ingevolge Verordening (EU) nr. 910/2014 (de 
zogeheten eIDAS-verordening) voldoet aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ 
en bij de Europese Commissie is genotificeerd. Op dit moment is eHerkenning 
(niveau 3) het enige inlogmiddel dat hieraan voldoet. Eenmanszaken kunnen met 
DigiD inloggen. 
 
Dat niet meer met een gebruikersnaam en wachtwoord kan worden ingelogd op 
het nieuwe ondernemersportaal van de Belastingdienst (MijnBelastingdienst 
zakelijk (MBDz)), is bekendgemaakt door het versturen van brieven aan de 
populatie gebruikers die voor het doen van aangifte gebruik maakten van het 
inmiddels voor de loonheffingen en vennootschapsbelasting afgesloten oude 
portaal. Voor de aangifte loonheffingen zijn  brieven verstuurd op 19 september 
2019 en 6 december 2019. Voor de aangifte vennootschapsbelasting zijn de 
brieven verstuurd op 19 december 2019. Daarnaast zijn brieven gestuurd aan de 
organisaties die mogelijk geen eHerkenningsmiddel kunnen aanvragen; voor de 
aangifte loonheffingen is dat gebeurd door middel van  brieven van 29 november 
2019, voor de aangifte vennootschapsbelasting op 19 december 2019. In 
diezelfde periode zijn verwijzingen opgenomen op de website van de 
Belastingdienst, in de berichtgeving op Forum Salaris, Forum Fiscaal 
Dienstverleners en sociale media. 
  
Vraag 4 
Kunt u het beleidsbesluit of een andere regeling van de Belastingdienst (ex artikel 
2:15 Awb) publiceren waarin zij de nadere eisen stelt en aan wie zij die stelt?  
 
Antwoord 4 
Dat eHerkenning is vereist voor bepaalde aangiften is bekendgemaakt op de 
website van de Belastingdienst en de betreffende groepen zijn per brief 
geïnformeerd. Daarnaast is in juni 2019 door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de landelijke mediacampagne voor het stimuleren 
van naamsbekendheid, aanschaf en gebruik van eHerkenning gestart via diverse 
kanalen. De campagneboodschap richtte zich op ondernemers, organisaties, 
medewerkers en intermediairs die nog niet bekend zijn met eHerkenning en nog 
geen eHerkenningsinlogmiddel hebben. Verder verwijs ik naar het antwoord op 
vraag 8.  
 
Vraag 5 
Is dit beleidsbesluit, of voor zover van toepassing de andere regeling, op tijd 
gepubliceerd zodat iedereen er kennis van kon nemen en tijdig eHerkenning kon 
aanschaffen?  
 
Antwoord 5 
Ja. Met betrekking tot de aangifte loonheffing, die in beginsel voor 1 maart moet 
worden gedaan, is op 19 september 2019 voor het eerst per brief 
gecommuniceerd over de beleidsbeslissing. Met betrekking tot de aangifte 
vennootschapsbelasting, die in beginsel voor 1 juni moet worden gedaan, is op 19 
december 2019 voor het eerst per brief gecommuniceerd. Daarnaast is de 
beleidsbeslissing via de website van de Belastingdienst kenbaar gemaakt, zodat 
ook mogelijke betrokkenen die geen brief hebben ontvangen op de hoogte zijn 
gesteld. 
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Vraag 6 
Bent u ervan op de hoogte dat op 22 december 2019 gewoon de ministeriële 
regeling Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst geldig is?  
 
Antwoord 6 
Ik ben hiervan op de hoogte. 
 
Vraag 7 
Bent u ervan op de hoogte dat in de bijlage van de regeling elektronisch 
berichtenverkeer belastingdienst helder staat dat voor zowel de ‘aangifte VPB’ als 
de ‘aangifte loonbelasting, met uitzondering van de aangifte voor de pseudo-
eindheffing, bedoeld in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964’ dat 
aangifte uitsluitend digitaal plaatsvindt –aangifte plaatsvindt via of SBR/Digipoort 
of MijnBelastingdienst Ondernemers het authenticatiemiddel ofwel een PKI 
Overheid services certificaat is ofwel een door de Belastingdienst verstrekte 
gebruikersnaam en wachtwoord?  
 
Antwoord 7 
Ik ben hiervan op de hoogte. 
 
Vraag 8 
Kunt u heel precies aangeven welke wettelijke grondslag er dus is voor de 
verplichtstelling van het gebruik van eHerkenning niveau 3 per 1 januari 2020, 
voor wie die verplichtstelling geldt en of die tijdig en officieel gecommuniceerd is 
aan alle belanghebbenden? Kunt u deze vraag heel precies beantwoorden?  
 
Antwoord 8 
De wettelijke grondslag is artikel 2:15, eerste lid, van de Awb. Op grond van die 
bepaling is een bestuursorgaan namelijk bevoegd om nadere eisen te stellen aan 
het gebruik van de elektronische weg. Met betrekking tot de aangifte 
loonheffingen en vennootschapsbelasting heeft de Belastingdienst van die 
bevoegdheid gebruik gemaakt door verplicht te stellen dat gebruik wordt gemaakt 
van authenticatiemiddelen die gelet op de AVG en de eIDAS-verordening voldoen 
aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn 
genotificeerd. Het beveiligingsniveau ‘substantieel’ correspondeert met 
eHerkenning niveau 3. 
 
Artikel 3a, tweede lid, AWR geeft de minister de bevoegdheid om bij ministeriële 
regeling te bepalen op welke wijze het elektronisch berichtenverkeer tussen 
inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen en de Belastingdienst plaatsvindt. In 
dit kader wijzen de leden in vraag 7 terecht op de bijlage bij de Regeling EBV. 
Deze bijlage is nog niet in overeenstemming gebracht met de gestelde nadere eis 
over verplicht gebruik van inlogmiddelen die gelet op de eIDAS-verordening 
voldoen aan beveiligingsniveau ‘substantieel’ (niveau 3). Dit zal op korte termijn 
door middel van een ministeriële regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2020 rechtgezet worden. Dit laat de wettelijke basis van artikel 2:15, eerste lid, 
van de Awb om eHerkenning verplicht te mogen stellen overigens onverlet. 
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Vraag 9 
Indien die verplichtstelling bestaat, voor welke bedrijven is die dan van 
toepassing en wanneer zijn alle bedrijven op wie die verplichtstelling van 
toepassing is, geïnformeerd?  
 
Antwoord 9 
De Belastingdienst heeft de eis gesteld dat organisaties voor het doen van de 
aangiftes loonheffingen en vennootschapsbelasting via MBDz per 1 januari 2020 
een inlogmiddel moeten gebruiken dat gelet op de AVG en de eIDAS-Verordening 
voldoet aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie is 
genotificeerd. Dit komt erop neer dat MBDz alleen toegankelijk is via 
eHerkenning, een door een andere lidstaat genotificeerd inlogmiddel en DigiD 
(voor eenmanszaken). Organisaties kunnen ook gebruik maken van een fiscaal 
dienstverlener of commerciële software voor het doen van aangifte. Voor de 
beantwoording van de vraag wanneer de bedrijven zijn geïnformeerd, verwijs ik 
naar de beantwoording van vraag 3. 
 
Vraag 10 
Is er enig ander EU-land waarin bedrijven (of burgers) een privaat 
authenticatiemiddel, waarvoor zij moeten betalen, moeten gebruiken voor het 
doen van belastingaangifte? Zo ja, welk(e) land(en)? 

 
Antwoord 10 
Ja. Er zijn landen in Europa waar voor de aanschaf en het gebruik van een 
inlogmiddel betaald moet worden, bijvoorbeeld in Finland, Noorwegen en Zweden. 
In Europa wordt echter minder dan in Nederland onderscheid gemaakt tussen 
burger- en bedrijfsmiddelen. De middelen worden zowel door publieke als private 
partijen beschikbaar gesteld. Zo hebben bijvoorbeeld Italië, Zweden en 
Denemarken ook private inlogmiddelen. 
 
Vraag 11 
Is er enig ander EU land dat gekozen heeft voor een exclusief privaat stelsel voor 
identificatie van bedrijven bij de overheid? Zo ja, welk(e) landen(en)? 

 
Antwoord 11 
Op dit moment zijn geen andere landen bekend die een exclusief privaat stelsel 
hanteren voor inloggen door bedrijven bij de overheid. Dat zal mede komen 
omdat een aantal landen nog geen inlogmiddelen voor bedrijven bieden. Uit de 
overleggen met andere landen over de implementatie van de eIDAS-verordening 
blijkt interesse van andere landen om voor het Nederlandse private model te 
kiezen.  
 
Vraag 12 
Wie is er verantwoordelijk indien het private authenticatiemiddel op enig moment 
niet functioneert en bedrijven geen aangiftes kunnen doen? 

 
Antwoord 12 
Iedere deelnemer in het private stelsel is verantwoordelijk voor zijn eigen 
handelen en/of nalaten binnen de rol die hij vervult. Dat geldt voor 
inlogmiddelen, maar ook voor andere rollen binnen het stelsel. De minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de werking 
van het stelsel als geheel. Daarbij gelden de algemene regels over 
aansprakelijkheid.  
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Wie in een specifiek geval verantwoordelijk is, hangt af van wat er precies 
gebeurd is, en wie daarin een rol heeft gespeeld. Om te zorgen dat tegemoet 
wordt gekomen aan de strenge eisen die aan veiligheid en betrouwbaarheid 
worden gesteld, is daarom ook onafhankelijk extern toezicht ingeregeld (zie 
hiervoor: 
https://afsprakenstelsel.etoegang.nl/plugins/servlet/mobile?contentId=55808512
#content/view/55808512). 
Toezicht op de naleving is belegd bij de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Daarnaast is de instelling van de besturing van het 
afsprakenstelsel elektronische toegangsdiensten vastgelegd in het 
Instellingsbesluit Besturing Elektronische Toegangsdiensten. Een belangrijke 
reden om te kiezen voor een stelsel is, dat dit de afhankelijkheid van één 
leverancier verkleint, waardoor snel een ander middel kan worden ingezet. Een 
dienstverlener kan, op het moment dat een burger of bedrijf buiten zijn schuld 
geen aangifte of andere handeling kan doen, daarvoor uitstel verlenen. 
 
Vraag 13 
Kunt u aangeven hoe de Belastingdienst de aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het diginotar incident 
heeft uitgevoerd en dan met name het jaarlijkse ‘in control statement voor 
digitale veiligheid’ en de naleving van open standaarden NEN-ISO/IEC 27001 en 
27002?  
 
Antwoord 13 
De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn gericht aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Door het 
ministerie van BZK is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 
ontwikkeld en verplicht gesteld voor de overheid. De BIO is volledig gebaseerd op 
de ISO-norm 27002. De Belastingdienst heeft de inrichting van de 
informatiebeveiliging gebaseerd op de BIO. Jaarlijks wordt door de secretaris-
generaal van het ministerie van financiën een “in control verklaring” afgegeven 
aan de minister van BZK. Naast de interne beveiligingsambtenaar zien de 
Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer toe op de naleving van de BIO. 
 
Vraag 14 
Kunt u het externe onderzoek dat u naar eHerkenning hebt laten uitvoeren door 
Blauw en de onderzoeksopdracht voor het onderzoek dat u naar eHerkenning laat 
uitvoeren door Blauw, aan de Kamer doen toekomen? 
 
Antwoord 14 
Er zijn twee onderzoeken door Blauw uitgevoerd naar eHerkenning. Deze zijn als 
bijlagen aan deze brief toegevoegd. De onderzoeksopdrachten zijn hierin als 
hoofdvraag beschreven. 
 
Vraag 15 
Betekent de verplichte invoering van de eHerkenning nu dat het ene onderdeel 
van de overheid (zeg een ministerie, een gemeente) slechts met een ander deel 
van de overheid (zeg de Belastingdienst) kan communiceren met een privaat 
identificatiemiddel? 
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Antwoord 15 
Voor interne bedrijfsvoeringprocessen geldt dat niet. Die processen verlopen in 
eigen beheer. Voor zover het gaat om processen waarin de overheid niet verschilt 
van bedrijven, zoals het doen van ziektemeldingen, klopt dit wel.  
 
Vraag 16 
Moet de Belastingdienst als werkgever eHerkenning aanschaffen bij een private 
partij om aangifte te kunnen doen bij de Belastingdienst voor loonbelasting en 
VPB?  
 
Antwoord 16 
Nee, de Belastingdienst doet de loonbelasting en aangifte vennootschapsbelasting 
op een andere wijze. 
 
Vraag 17 
Indien u dit allemaal kunt invoeren, wat is dan nog de toegevoegde waarde van 
de Wet digitale overheid en de parlementaire behandeling daarvan? 

 
Antwoord 17 
Overheidsorganisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun gegevens 
adequaat te beveiligen. Gezien het wijzigende dreigingslandschap en steeds 
betere beveiligingsmogelijkheden is het belangrijk om als dat nodig is veiligere 
inlogmethoden in te zetten. Door burgers, bedrijven en overheden meer 
betrouwbare inlogmiddelen te bieden, zijn hun eigen gegevens beter beschermd. 
De Autoriteit Persoonsgegevens hamert om die reden al langere tijd op het 
overheidsbreed inzetten van inlogmiddelen met hogere betrouwbaarheid. 
eHerkenningsmiddelen bieden op dit moment dat hogere niveau. Het is niet 
efficiënt voor de overheid en evenmin handig voor ondernemers als iedere 
overheidsorganisaties zijn eigen inlogmiddelen van een substantieel 
betrouwbaarheidsniveau gaat ontwikkelen. 
De Wet Digitale Overheid beoogt gecoördineerd de beweging naar de inzet van 
veiligere inlogmiddelen overheidsbreed te regelen. De wet dwingt dit af op basis 
van uniforme normen en uitgangspunten en is zo opgezet dat er stapsgewijze 
invoering kan plaatsvinden, waardoor rekening wordt gehouden en handvatten 
worden geboden voor de omgang met praktische aandachtspunten. Daarom is in 
de Wet Digitale Overheid de mogelijkheid opgenomen om – tijdelijk, bijvoorbeeld 
in overgangssituaties - te regelen dat de acceptatieplicht voor bepaalde 
dienstverleners niet geldt indien hier een praktische onmogelijkheid voor bestaat, 
bijvoorbeeld omdat de techniek nog in ontwikkeling is. De omstandigheid dat een 
individuele overheidsorganisatie – zoals de Belastingdienst – ook zelf over de 
bevoegdheden beschikt om eHerkenning in te voeren, doet aan het voorgaande 
streven naar een gecoördineerde aanpak niets af.   
 
Vraag 18 
Heeft u een impact assessment (voor de overheid en voor bedrijven) van het 
gebruik van eHerkenning bij de Belastingdienst? Zo ja, kunt u dat delen? Zo nee, 
waarom is er geen impact assessment voor een operatie die het bedrijfsleven 
tientallen miljoenen zal kosten?  
 
Antwoord 18 
Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft de administratieve lasten in kaart 
gebracht van het rijksbeleid dat veiliger moet worden ingelogd bij de overheid via 
de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te wijzen 
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generieke inlogmiddelen. Voor bedrijven is dit eHerkenning. De gevolgen voor het 
bedrijfsleven zijn beoordeeld en beschreven in de memorie van toelichting van 
het voorstel voor de Wet digitale overheid en de administratieve lasten zijn 
getoetst door het Adviescollege toetsing en regeldruk. 
 
Besloten is dat voor de nieuwe aangiftejaren loonheffing en 
vennootschapsbelasting het portaal van de Belastingdienst in 2020 alleen 
toegankelijk is via DigiD, eHerkenning of authenticatiemiddelen, die gelet op 
Europese regelgeving (de eIDAS-verordening) voldoen aan het beveiligingsniveau 
‘substantieel’ en bij de Europese Commissie zijn genotificeerd. De Algemene 
verordening gegevensverwerking verplicht de Belastingdienst immers om via 
passende maatregelen de veiligheid van gegevens van ondernemers te 
waarborgen, rekening houdend met de aard van de gegevens en de 
voortschrijdende stand van de techniek. Naar aanleiding van het rijksbeleid en 
het feit dat het aantal gegevens en de privacygevoeligheid van de getoonde 
persoonsgegevens op het portaal van de Belastingdienst toeneemt, is beoordeeld 
dat het beveiligingsniveau van de inlogmiddelen verhoogd moet worden om te 
voorkomen dat onbevoegden toegang tot de gegevens krijgen. De effecten zijn 
niet specifiek in kaart gebracht door middel van een impact assessment. 
 
Vraag 19 
Kunt u deze vragen een voor een en voor 10 januari 2020 beantwoorden? 
 
Antwoord 19 
In verband met de zorgvuldigheid van de beantwoording, waarvoor nadere 
afstemming met de minister van BZK noodzakelijk was, is het niet haalbaar 
gebleken om deze vragen voor 10 januari 2020 te beantwoorden. 
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2020Z00807  
 
(ingezonden 21 januari 2020).  
 
Vraag 1 
Wilt u zo spoedig mogelijk alle eerdere vragen over eHerkenning beantwoorden 
aangezien wij ernstige twijfels hebben over de juridische basis onder de 
verplichtstelling?  
 
Antwoord 1 
Uw vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord, maar vergden vanwege de 
diverse aspecten van dit onderwerp en de samenhang met andere Kamervragen 
de nodige voorbereidingstijd.  
 
Vraag 2 
Klopt het dat voor buitenlandse bedrijven/stichtingen/verenigingen de aanvraag 
van eHerkenning onmogelijk is, ook als ze Nederlands personeel hebben 
waarvoor Nederlandse sociale lasten worden ingehouden, aangezien zij niet staan 
ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel?  
 
Antwoord 2 
Een aanvraag voor eHerkenning is binnen het huidige stelsel niet mogelijk als een 
organisatie niet is ingeschreven in het Handelsregister. De meeste buitenlandse 
bedrijven/stichtingen/verenigingen zijn ingeschreven in het Handelsregister of 
zijn in de gelegenheid om zich in te schrijven. Buitenlandse bedrijven en 
organisaties met personeel in Nederland zullen veelal omzet en een vestiging in 
Nederland hebben. Deze categorie kan zich inschrijven in het Handelsregister en 
dus ook eHerkenning aanvragen. De overige buitenlandse 
bedrijven/stichtingen/verenigingen moeten gebruik maken van een fiscaal 
dienstverlener.  
 
Vraag 3 
Klopt het dat in de volgende situatie door de nieuwe regeling de vereniging nu 
genoodzaakt is een duur boekhoudpakket aan te schaffen of een bureau in te 
huren voor een handeling die vroeger slechts vijf minuten per maand in beslag 
nam: «Een Nederlander verricht enige advieswerkzaamheden bij een vereniging 
zonder winstoogmerk, gevestigd te Antwerpen. Daarvoor krijgt hij een bescheiden 
salaris. Hij is bovendien boven de 65, waardoor de maandelijkse afdracht aan 
sociale lasten meestal € 3 bedraagt (tweemaal per jaar € 6). Hij is de enige 
Nederlandse werknemer.»?  
 
Antwoord 3 
Het klopt dat deze vereniging geen gebruik kan maken van Mijn Belastingdienst 
zakelijk. De Belastingdienst heeft gevraagd of gebruik kan worden gemaakt van 
software of een fiscaal dienstverlener. 
 
Vraag 4 
Is de wijze waarop eHerkenning geregeld gaat worden niet strijdig met het 
Europese gelijkheidsbeginsel? Moeten in de EU gevestigde 
ondernemingen/stichtingen/verenigingen door de Nederlandse Belastingdienst 
voor hun Nederlandse werknemers niet op dezelfde wijze behandeld worden als in 
Nederland gevestigde ondernemingen/stichtingen/verenigingen? Kunt u dit 
toelichten?  
 
Antwoord 4 
eHerkenning is een in de Europese Unie erkend eID-middel waarmee Nederlandse 
ondernemers met hun eHerkenningsmiddel binnenkort ook bij Europese 
dienstverleners kunnen inloggen. Ondernemers uit andere lidstaten kunnen ook 
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met een EU-erkend eigen nationaal inlogmiddel bij Nederlandse 
overheidsdienstverleners inloggen. Er is dus een gelijk speelveld en dus geen 
sprake van een schending van het Europese gelijkheidsbeginsel. Een en ander is 
wettelijk geregeld in de eIDAS-Verordening1, die stapsgewijs verder wordt 
geëffectueerd wanneer meer lidstaten hun nationale middel Europees laten 
erkennen. Het ontsluiten van digitale dienstverlening aan ondernemers die in de 
Europese Unie zijn gevestigd is daarnaast aan verordeningen zoals de 
Dienstenrichtlijn2 en de Single Digitale Gateway3 gebonden waarmee het 
opwerpen van extra barrières die ongelijkheid met zich zouden kunnen brengen, 
wordt voorkomen. 
 
Vraag 5 
Kunt u aangeven hoe kerkgenootschappen, wiens bestuurders niet bij de Kamer 
van Koophandel staan ingeschreven, gebruik kunnen maken van eHerkenning?  
 
Antwoord 5 
Er is een procedure samen met de kerkgenootschappen ontwikkeld waarbij 
kerkgenootschappen zonder de identiteit van de bestuurder worden ingeschreven 
in het Handelsregister en de bestuurder op vertrouwelijke wijze wordt 
vastgesteld. Deze blijkt echter niet voor alle kerkgenootschappen even goed 
werkbaar. De procedure wordt daarom in overleg met het Interkerkelijk Contact 
in Overheidszaken (CIO) zo spoedig mogelijk nog aangepast. 
 
Vraag 6 
Welke groep ondernemingen zit in de restcategorie van 60.000 ondernemingen 
die niet in het Handelsregister staan ingeschreven? Kunt u per categorie 
aangeven hoe groot die is en welk handelingsperspectief zij hebben? 
 
Antwoord 6 
Er zijn ongeveer 540 organisaties die geen eHerkenningsmiddel kunnen krijgen 
om de aangifte loonheffingen of vennootschapsbelasting te doen. Deze groep 
heeft daarover in november een brief ontvangen. Hen is gevraagd een 
commercieel administratiepakket aan te schaffen of de aangifte uit te besteden 
aan een fiscaal adviseur. Het aantal van 60.000 omvat de restgroep voor de 
aangifte omzetbelasting voor het geval dat eHerkenning vereist zou worden voor 
de aangifte omzetbelasting. Echter, voor het doen van aangifte omzetbelasting is 
de gangbare inlogmethode beschikbaar (gebruikersnaam en wachtwoord); 
eHerkenning is hiervoor nu niet vereist. 
 
Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken - als stelselverantwoordelijke 
voor eHerkenning - Kamer van Koophandel en de erkende eHerkenning 
leveranciers is gezocht naar oplossingen. Voor een aanzienlijk deel van de 
bekende groepen is een oplossing mogelijk. Zoals ook in onze brief van 29 januari 
jl. geschetst, wordt er gewerkt aan zowel tijdelijke als een structurele oplossing 
voor deze groepen. De minister van BZK en ik informeren uw Kamer op korte 
termijn meer in detail over deze oplossingen en wanneer deze beschikbaar 
komen. 

 
1 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, (PbEU 2014, L 
257). 
2 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt (PbEU 2006, L 376). 
3 Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 
tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor 
ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 
1024/2012 (PbEU 2018, L 295). 
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Vraag 7 
Wat is de logica om eHerkenning verplicht te stellen voor pensioen-bv’s en 
stamrecht-bv’s? Zou het niet veel logischer zijn geweest de eigenaar van zo’n bv 
de mogelijkheid te geven om met tweetrapsauthenticatie bij DigiD in te loggen en 
aangifte te laten doen?  
 
Antwoord 7 
DigiD geldt als een overheidsbreed geaccepteerd inlogmiddel voor natuurlijke 
personen. Daarbij kan het gaan om particulieren die hun aangifte 
inkomstenbelasting doen maar ook om zzp'ers die voor hun eenmanszaak hun 
belastingzaken willen regelen. Rechtspersonen zoals bv's en stichtingen zijn geen 
natuurlijk persoon en kunnen daarom geen gebruik maken van DigiD. Zij kunnen 
gebruik maken van eHerkenning. De Belastingdienst volgt daarmee het 
kabinetsbeleid om voor ondernemers één sleutel te hanteren voor communicatie 
met de overheid: eHerkenning. De Belastingdienst heeft er bewust voor gekozen 
om inloggen met DigiD voor eenmanszaken mogelijk te houden: dit betreft een 
heel grote groep belastingplichtigen die voor geen andere overheidsorganisatie 
dan de Belastingdienst kwalificeert als ondernemer (voor de omzetbelasting). 
Denk hierbij aan particulieren die btw-aangifte moeten doen voor restitutie van 
btw over zonnepanelen of vanwege beperkte verkoop via internet. Voor deze 
kleine ondernemers die alleen voor omzetbelasting aangifte moeten doen, is het 
aanschaffen van eHerkenning een onevenredig geavanceerde en dure oplossing.  
 
In de casus van de pensioen-bv en stamrecht-bv handelt degene die inlogt niet 
als natuurlijke persoon, maar als vertegenwoordigingsbevoegde van een 
rechtspersoon. Die vertegenwoordigingsbevoegdheid moet geverifieerd worden in 
het Handelsregister. Deze check is dan ook een essentieel onderdeel van het 
uitgifteproces van bedrijfsmiddelen zoals eHerkenning. Bij DigiD gebeurt dit niet. 
Per natuurlijke persoon kan er slechts één eenmanszaak geopend worden, 
waardoor per definitie duidelijk is dat de natuurlijk persoon ook bevoegd is te 
handelen namens zijn eenmanszaak. 
   
Vraag 8 
Kunt u aangeven welke professionele administratiesoftware beschikbaar is en wat 
daarvan de kosten zijn voor zeg een kleine onderneming, een kerkgenootschap, 
een al opgeheven bv waarvoor nog een keer aangifte gedaan moet worden, 
gegeven de volgende tekst op de website van de Belastingdienst: eHerkenning 
geldt niet voor werkgevers die hun loonaangifte uitbesteden of gebruikmaken van 
professionele administratiesoftware? 
 
Antwoord 8 
Er zijn veel verschillende aanbieders van administratie- en aangiftesoftware die 
de mogelijkheid bieden om belastingaangifte te doen. De tarieven voor gebruik 
van deze software zijn zeer divers en sterk afhankelijk van dienstenpakket dat 
door de softwareleverancier wordt aangeboden. De Belastingdienst heeft geen 
zicht of invloed op de prijsstelling.  
 
 
Vraag 9 
Heeft u kennisgenomen van het feit dat er in het tactisch en strategisch beraad 
behoorlijke zorgen zijn over het niet beschikbaar zijn van eHerkenning (bij een 
provider of bij meerdere providers) waardoor ondernemers niet kunnen inloggen 
bij de overheid en bijvoorbeeld geen belastingaangifte kunnen doen, niet kunnen 
inschrijven bij een openbare aanbesteding of geen e-Cert kunnen krijgen bij de 
NVWA – waardoor verse producten niet ingevoerd en uitgevoerd kunnen worden?  
 
Antwoord 9 
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De essentie van eHerkenning is juist om zo min mogelijk kwetsbaar te zijn voor 
verstoringen. Het is opgezet als stelsel met meerdere aanbieders, waardoor de 
kans op onbeschikbaarheid van het gehele stelsel erg klein is. Ook kunnen 
overheidsinstanties voor zeer (tijd)kritische diensten kiezen om een back-up 
makelaar te contracteren en kunnen klanten ervoor kiezen een back-up 
inlogmiddel aan te schaffen. Voor ‘normale’ diensten is dit niet nodig.  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Belastingdienst hebben 
in de interbestuurlijke Taskforce eHerkenning aandacht gevraagd voor de 
gevolgen van eventuele momenten van onbeschikbaarheid van eHerkenning en 
de consequenties voor diensten zoals TenderNed en e-Cert. Er is toen besloten 
opdracht te geven tot een onafhankelijk (extern) onderzoek naar de 
(on)beschikbaarheid van eHerkenning en mogelijke oplossingen.  
 
Vraag 10 
Kunt u aangeven wanneer het onderzoek naar de (on)beschikbaarheid van 
eHerkenning, waartoe in juni 2019 bij het strategisch en tactisch beraad is 
besloten, gestart is en wat daarvan de uitkomsten zijn? Kunt u het onderzoek 
met de Kamer delen?  
 
Antwoord 10 
Er is een begeleidingscommissie voor het onderzoek ingericht. Deze heeft de 
onderzoeksvragen recent verder aangescherpt. De opdracht wordt op korte 
termijn gegund. Een eerste (concept)rapportage wordt rond mei 2020 verwacht. 
Ik zal de uitkomsten daarvan met uw Kamer delen.  
 
Vraag 11 
Kunt u de calamiteitentest over het niet beschikbaar zijn van eHerkenning die bij 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gedaan is, aan de Kamer 
doen toekomen? Wat waren de resultaten van die test?  
 
Antwoord 11 
Het stuk dat in de taskforce eHerkenning is behandeld, treft u bijgaand aan. Het 
memo gaat in op de resultaten van een oefening bij RvO. Het gaat in op een 
aantal aandachtspunten en mogelijke oplossingen. Om redundantie in te bouwen, 
wordt ook op de optie van een eigen middel als back-up genoemd.  
 
Vraag 12 
Heeft u ook een calamiteitentest bij de Belastingdienst gedaan naar wat de 
gevolgen zijn als eHerkenning van een provider voor wat langere tijd niet 
beschikbaar is? Kunt u de uitkomsten van de test aan de Kamer doen toekomen? 
Indien zo’n test niet gedaan is, wat is daarvan dan de reden?  
 
Antwoord 12 
Voor de invoering van eHerkenning is door de Belastingdienst geen 
calamiteitentest gedaan. Een oplossing die vanuit het stelsel wordt aangereikt 
voor mogelijke onbeschikbaarheid van een provider is het contracteren van een 
tweede provider als back-up. Deze maatregel heeft de Belastingdienst genomen.  
De Belastingdienst heeft samen met RVO verzocht om een breed onderzoek naar 
de (on)beschikbaarheid van makelaar- en middelen leveranciers. Ook is gevraagd 
om te onderzoeken of en hoe de bestaande afspraken omtrent incident 
management versterkt kunnen worden, zodat iedere partij in de keten invulling 
kan geven aan zijn verantwoordelijkheid op het moment dat dat nodig mocht zijn. 
De Belastingdienst zal op basis van de uitkomsten van het stelsel brede 
onderzoek naar de (on)beschikbaarheid van eHerkenning eventueel aanvullende 
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tests uitvoeren en zo nodig extra maatregelen nemen.   
 
Vraag 13 
Is er een eis om minimaal zeg 99,9% in de lucht te zijn als provider van 
eHerkenning? Zo ja, wat is die eis en wat gebeurt er als daaraan niet voldaan 
wordt? Zo nee, waarom is het dan acceptabel dat de overheid niet bereikbaar is?  
 
Antwoord 13 
In het Afsprakenstelsel eHerkenning is een eis van 99,2 % beschikbaarheid 
opgenomen. Als de toegelaten leveranciers deze normen niet zouden halen, kan 
Agentschap Telecom als toezichthouder handhavend optreden richting de 
desbetreffende leverancier(s). 

Vraag 14 
Deelt u de mening dat gezien het feit dat er geen duidelijke wettelijke basis is 
voor eHerkenning en het feit dat een aantal zaken nog niet is opgelost, het 
wenselijk is om het oude portaal van de Belastingdienst/zakelijk nog in de lucht te 
houden?  
 
Antwoord 14 
Deze mening deel ik niet. Zoals aangegeven in de beantwoording van de vragen 
op 17 december 2019 is er sprake van een wettelijke basis voor het gebruik van 
eHerkenning om gegevens adequaat te beveiligen.4  
 
Het oude portaal van de Belastingdienst blijft open voor btw-aangifte. Er is nog 
geen datum vastgesteld waarop wordt overgegaan naar het nieuwe portaal. Voor 
de groep ondernemers die nog geen eHerkenningsmiddel kan aanvragen, omdat 
zij niet ingeschreven zijn in het Handelsregister, is toegezegd dat de Tweede 
Kamer voor de zomer over de aanpak wordt geïnformeerd met 
tussenrapportages. 
 
Vraag 15 
Kunt u deze vragen een voor een en voor 31 januari beantwoorden (wanneer het 
oudere portaal eruit zou gaan) en in ieder geval ook 24 uur voor de plenaire 
behandeling van het wetsvoorstel Digitale Overheid?  
 
Antwoord 15 
In verband met de zorgvuldigheid van de beantwoording, waarvoor ook nadere 
afstemming met de minister van BZK noodzakelijk was, is het niet haalbaar 
gebleken om deze vragen één voor één en voor 31 januari 2020 te 
beantwoorden.  

 
4 Aanhangsel Handelingen TK, 2019-2020, 1120. 
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2020Z01031  
 
(ingezonden 23 januari 2020) 
 
Vraag 1 
Klopt het dat er intern bij de Belastingdienst weerstand is tegen de 
onduidelijkheid en de hoge kosten die eHerkenning met zich meebrengt?   
Waar is de interne weerstand tegen de implementatie van eHerkenning op 
gebaseerd? 
Wat is er met deze weerstand gedaan?  
Deelt u de mening dat er onvoldoende is geluisterd naar de mensen op de 
werkvloer die tegen de implementatie van eHerkenning zijn? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, waarom wel?  
 
Antwoord 1 
De zorgen over een betaald inlogmiddel zijn meegewogen en geadresseerd in de 
implementatie en tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet 
digitale overheid. De Belastingdienst is nadrukkelijk betrokken bij de Rijksbrede 
implementatie en mediacampagne rond eHerkenning en de implementatie bij het 
UWV. Bij leveranciers is aangedrongen op een passend prijsbeleid.   
 
Vraag 2 
Hoeveel vragen en klachten heeft de Belastingdienst ontvangen? Wat is hiermee 
gedaan?  
 
Antwoord 2 
De Belastingdienst heeft circa 60 klachten ontvangen van ondernemers. Ook zijn 
brieven ontvangen van FNV en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 
(CIO). Met het CIO is zowel de Belastingdienst als het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken in gesprek om spoedig tot een oplossing te komen. De 
Belastingdienst zal alle klachten zo snel mogelijk behandelen. 
 
Vraag 3 
Hoe duidt u de zorgelijke signalen uit het bedrijfsleven? Op welke manier is het 
bedrijfsleven betrokken bij de regelgeving rond eHerkenning? Wat waren hun 
reacties op de voorliggende voorstellen en wat is er met deze reacties gebeurd?  
 
Antwoord 3 
MKB-Nederland en VNO-NCW heeft het idee van eHerkenning, het gemak daarvan 
en de verhoogde betrouwbaarheid van de online identiteit altijd ondersteund. 
VNO-NCW en MKB-Nederland voert ook in nauwe afstemming met BZK/Logius 
campagne voor het gebruik van eHerkenning. Tegelijk maakt zij ook bezwaar 
tegen de verplichtstelling daarvan door de Belastingdienst. 
Zie ook:  
https://www.vno-ncw.nl/meer-informatie/eherkenning-veelgestelde-vragen 
en 
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/eherkenning-niet-verplichten-voor-
belastingaangifte 
 
Bij de consultatie van het wetsvoorstel Generieke Digitale Infrastructuur5 heeft 
VNO-NCW aangegeven voorstander te zijn van de acceptatieplicht voor erkende 
middelen. Het redeneerde dat door de verplichting van bestuursorganen om 
erkende middelen te accepteren ondernemers gebruik kunnen maken van de voor 
hun meest relevante en optimale authenticatieservice. Het betoog daarbij was dat 
deze keuzevrijheid op zichzelf weer marktwerking in de markt van 
authenticatiemiddelen stimuleert, waardoor ook continue innovatie en prijs-

 
5 www.internetconsultatie.nl. Consultatie Wet GDI 2016 - 2017 



Directoraat-Generaal 
Belastingdienst

Ons kenmerk
2020-0000066426

Pagina 18 van 18

optimalisatie plaatsvindt. Dit zou telkens een versnelling in de digitale 
dienstverlening teweeg kunnen brengen. 
 
eHerkenning als inlogmiddel bestaat al sinds 2009. Overheidsbreed is er al ruime 
ervaring opgedaan met het gebruik door ondernemers. De Belastingdienst heeft 
voorafgaand aan de invoering van eHerkenning onderzoek gedaan. Deze 
onderzoeken zijn tegelijk met de beantwoording van deze vragen naar uw Kamer 
gestuurd. Ondernemers geven aan positief te staan tegenover het verhogen van 
de betrouwbaarheid van inlogmiddelen maar blijven kritisch over de kosten. 
 
Vraag 4 
Kunt u verklaren waarom het bedrijfsleven nog steeds kritisch is op eHerkenning 
en dan met name op het feit dat er geen rekening wordt gehouden met de 
negatieve impact ervan op ondernemers en het geen wettelijke grondslag lijkt te 
kennen?  
 
Antwoord 4 
Zoals ook geantwoord op de vragen die 23 december 2019 zijn gesteld door de 
leden Omtzigt en Lodders moeten overheidsinstanties, waaronder de 
Belastingdienst, in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) handelen. Informatiesystemen die 
persoonsgegevens verwerken, behoren aan bepaalde eisen te voldoen ten 
aanzien van toegangsbeveiliging. Op grond van artikel 5, eerste lid, letter f, van 
de AVG moeten passende technische beveiligingsmaatregelen worden genomen. 
De Belastingdienst stelt daarom dat organisaties voor het doen van de aangiftes 
loonheffingen en vennootschapsbelasting via het ondernemersportaal per 1 
januari 2020 een inlogmiddel dienen te gebruiken dat ingevolge Verordening (EU) 
nr. 910/2014 (de zogeheten eIDAS-verordening) voldoet aan het 
beveiligingsniveau ‘substantieel’ en bij de Europese Commissie is genotificeerd. 
Op dit moment is eHerkenning (niveau 3) het enige inlogmiddel dat hieraan 
voldoet. Eenmanszaken kunnen op het Mijn Belastingdienst zakelijk portaal met 
DigiD inloggen. 
 
Het bedrijfsleven lijkt niet zozeer kritisch over eHerkenning in algemene zin– zie 
ook het standpunt van VNO-NCW en MKB NL – maar vooral over de kosten en de 
betrokkenheid van commerciële aanbieders. Onderzoek van de Belastingdienst 
wijst uit dat een deel van de kritische houding voortkomt uit onbekendheid met 
dit inlogmiddel. Daarnaast is in het kabinetsbeleid de overweging gemaakt dat de 
voordelen van een beveiligde communicatie met de overheid deze kosten 
rechtvaardigt.  
Met name ondernemers die aangifte omzetbelasting doen zijn kritisch ten aanzien 
van de kosten van eHerkenning. Voor hen blijft het oude portaal van de 
Belastingdienst beschikbaar en kunnen zij inloggen met de bekende combinatie 
van gebruikersnaam en wachtwoord. 
 
 
Vraag 5 
Hoeveel ondernemers moeten eHerkenning nog aanvragen?  
 
Antwoord 5 
Er is geen exact beeld te geven, omdat een deel van de doelgroep inmiddels al 
over een passend eHerkenningsmiddel beschikt (maar dit nog niet heeft 
gebruikt). Het is ook mogelijk dat een deel besloten heeft om de aangifte 
voortaan uit te besteden of gebruik te maken van een professioneel 
aangiftepakket. In deze gevallen hebben ondernemers geen eHerkenning nodig 
om aangifte te doen.  
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Wel bekend is dat: 
  Begin februari 2020 nog ca. 18.000 ondernemingen (geen 

eenmanszaak) hun laatste loonaangifte via de website van de 
Belastingdienst gedaan. Indien al deze ondernemingen de overstap 
maken naar Mijn Belastingdienst Zakelijk, dan zal deze groep over 
eHerkenning (eH3) moeten beschikken om hun loonaangifte in te 
kunnen indienen via dit nieuwe portaal. Voor deze groep is inmiddels 
besloten tot het bieden van uitstel. 

  Indien al deze ondernemingen de overstap maken naar Mijn 
Belastingdienst Zakelijk (het nieuwe portaal), dan zal deze groep over 
eHerkenning niveau substantieel (eH3) moeten beschikken om hun 
loonaangifte in te kunnen indienen via dit nieuwe portaal. Voor deze 
groep is inmiddels besloten tot het bieden van uitstel. 

  Circa 100.000  ondernemingen in 2019 aangifte 
vennootschapsbelasting deden via de website van de Belastingdienst. 
Indien al deze ondernemingen de overstap maken naar Mijn 
Belastingdienst Zakelijk, dan zal deze groep uiterlijk 1 juni 2020 (met 
mogelijk uitstel tot 1 november 2020) over eHerkenning (eH3) 
moeten beschikken om hun aangifte vennootschapsbelasting in te 
kunnen dienen via het nieuwe portaal. 

  Voor de btw kunnen ondernemers gebruik maken van zowel het oude 
als het nieuwe portaal en hoeven zij dus voor dit jaar geen 
eHerkenning aan te schaffen.    

  Circa 1 miljoen ondernemers maken gebruik van commerciële 
software of een fiscaal dienstverlener. Zij hebben eHerkenning niet 
nodig voor het doen van belastingaangifte. 

 
Vraag 6 
Klopt het dat ondernemers naast de aanschaf van eHerkenning ook nog op extra 
kosten worden gejaagd bijvoorbeeld door een identificatiecheck paspoort door 
een derde?  
 
Antwoord 6 
Nee, dat klopt niet. De Identificatiecheck zit in principe in de prijs inbegrepen. In 
uitzonderlijke gevallen kan extra fysieke identificatie ter plekke nodig zijn. Dan 
rekenen sommige leveranciers wel een meerprijs.  
 
Vraag 7 
Op welke manier kunnen ondernemers uitstel aanvragen bij de Belastingdienst 
voor het doen van aangifte via eHerkenning?  
 
Antwoord 7 
Zoals toegezegd in de brief over de invoering van eHerkenning d.d. 29 januari jl.6 
informeer ik u hierbij nader over de verschillende mogelijkheden die ik heb om 
uitstel te verlenen en zo onterechte boetes te voorkomen. 
 
De Belastingdienst verleent proactief uitstel voor ondernemers die aangifteplichtig 
zijn voor de loonheffingen, rechtspersoon zijn en hun laatst ingediende aangifte 
hebben gedaan via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst. Dit 
geldt voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en 
daarvoor eHerkenning aanschaffen, maar ook voor ondernemers die voortaan een 
fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om aangifte te doen. 
Ondernemers die hun laatst ingediende aangifte hebben gedaan via een fiscaal 

 
6 Kamerstukken 2019-2020, 34972 nr 37 
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dienstverlener of marktsoftware komen niet in aanmerking voor proactief uitstel. 
De groep, die in aanmerking komt voor proactief uitstel, ontvangt van de 
Belastingdienst binnenkort een brief waarin staat dat uitstel tot 1 juli wordt 
verleend voor de loonaangifte 2020 en de betaling daarvan. Deze groep hoeft 
daarvoor niet zelf een verzoek om uitstel te doen. De aangifteplichtige kan ook 
afzien van het proactief verleende uitstel. 
 
Eenmanszaken kunnen inloggen met DigiD en krijgen geen uitstel. Voor overige 
werkgevers geldt dat zij een verzoek tot uitstel voor de aangifte loonheffing 
kunnen indienen voordat de uiterste inleverdatum van de aangifte verstreken is. 
Uitstel aanvragen kan door een schriftelijk verzoek te sturen (aan postbus 8738, 
4820 BA Breda) onder vermelding van het loonheffingsnummer, de aanleiding 
van de aanvraag, de tijdvakken waarvoor uitstel wordt gevraagd en of uitstel 
wordt gevraagd voor het doen van de aangifte en/of de betaling.  
 
Ondernemers kunnen voor 1 juni uitstel voor het doen van de aangifte 
vennootschapsbelasting aanvragen via het ondernemersportaal van de 
Belastingdienst of door op het openbare gedeelte van de website van de 
Belastingdienst het uitstelformulier te downloaden, in te vullen en per post te 
retourneren. Het reguliere uitstel wordt altijd verleend en is vijf maanden. Voor 
langer uitstel moet het verzoek worden onderbouwd. 
 
Vraag 8 
Waarom wordt er gestopt met het oude Belastingdienst-portaal en wat zijn de 
alternatieven?  
 
Antwoord 8 
Het portaal van de Belastingdienst is technisch zeer verouderd. Wijzigingen in de 
omzetbelasting als gevolg van nieuwe wetgeving kunnen hierop niet meer worden 
doorgevoerd. Wijzigingen voor de loonaangifte en Vennootschapsbelasting 
kunnen worden doorgevoerd op het nieuwe portaal. 
 
Het oude portaal voor ondernemers blijft ook in 2020 nog beschikbaar voor de 
omzetbelasting. Vanaf januari 2020 is het echter niet meer mogelijk om nieuwe 
aangiftes Loonheffingen en Vennootschapsbelasting via het oude portaal te doen. 
Dit kan op het nieuwe Mijn Belastingdienst Zakelijk portaal. 
Ondernemers die geen gebruik kunnen of willen maken van het nieuwe portaal 
kunnen gebruik maken van een fiscaal dienstverlener of professionele 
administratie- en aangiftesoftware aan te schaffen om aan hun 
aangifteverplichtingen te voldoen.  
 
Vraag 9 
Klopt het dat er een «Restgroep» van ongeveer 60.000 ondernemingen bestaat 
die niet de mogelijkheid heeft om eHerkenning aan te vragen? Deelt u de mening 
dat er klaarblijkelijk onvoldoende is nagedacht over de gevolgen van eHerkenning 
voor deze groep omdat de gangbare inlogprocessen niet geschikt zijn voor hen 
om de aangifte te kunnen doen? En deelt u de mening dat de overheid met de 
invoering van eHerkenning op deze manier juist meer problemen creëert? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, waarom wel?  
 
Antwoord 9 
Er zijn ongeveer 540 organisaties die geen eHerkenningsmiddel kunnen krijgen 
om de aangifte loonheffingen of vennootschapsbelasting te doen. Het aantal van 
60.000 omvat de restgroep voor de aangifte omzetbelasting voor het geval dat 
eHerkenning vereist zou worden voor de aangifte omzetbelasting. Echter, voor 
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het doen van aangifte omzetbelasting is de gangbare inlogmethode beschikbaar 
(gebruikersnaam en wachtwoord); eHerkenning is hiervoor nu niet vereist. 
Ik ben van mening dat de aanloopproblemen van de implementatie zorgvuldig 
zijn afgewogen tegen het belang dat de toegang tot informatiesystemen, die 
persoonsgegevens verwerken, ingevolge de AVG passend zijn beveiligd zodat 
onbevoegden geen toegang krijgen tot gegevens van ondernemers. 
 
Vraag 10 
Wat gaat u doen om zorg te dragen dat (kleine) ondernemers kosteloos, zoals nu 
ook het geval is, hun belastingaangifte kunnen doen?  
 
Antwoord 10 
De meeste kleine ondernemers (eenmanszaken) kunnen gebruik maken van 
DigiD. Kleine ondernemers met rechtspersoonlijkheid kunnen gebruik maken van 
eHerkenning. Bij de behandeling van de Wet Digitale Overheid op 5 februari 2020 
is toegezegd dat ik samen met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties binnen 4 weken met een nadere brief kom waarin wij ingaan 
op een mogelijke oplossing om tijdelijk tegemoet te komen aan de zorgen van 
kleine bedrijven over de (aanschaf)kosten van een herkennings-middel. 
 
 
 
 
 
 
 
 


