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Geachte voorzitter, 
Op 23 en 27 september jl. zijn Kamervragen gesteld over de zogenoemde 
Diginotarproblematiek. De vragen van de leden Verhoeven en Hachchi waren 
gericht aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat de vragen overwegend op mijn 
beleidsterrein liggen, heb ik de behandeling ervan overgenomen.  De 
beantwoording vindt plaats mede namens de minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 
 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Financiën, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. drs. F.H.H. Weekers 
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Vragen van de leden Verhoeven (D66) en Hachchi (D66) aan de ministers van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over lastenverhogingen voor ondernemers als gevolg van 
Diginotarproblematiek (ingezonden 27 september 2011, kenmerk 2011Z18679)  
  
1 
Bent u bekend met het feit dat de belastingdienst is overgestapt op een andere 
certificaatleverancier voor hun dienstverlening naar ondernemers, na de 
problemen van DigiNotar? Kunt u toelichten welke leverancier dit is? 
 
2 
Klopt het dat de nieuwe beveiligingscertificaten duurder zijn dan die van DigiNotar 
en dat de prijs voor ondernemers stijgt van € 60 per jaar naar een veelvoud 
hiervan? Wat is hier de reden van? 
 
3 
Is het een terechte conclusie dat de ondernemer nu het slachtoffer is van de 
problemen van de Nederlandse overheid met DigiNotar?  
 
4 
Hoe past dit in het streven van het kabinet om de administratieve lasten voor 
ondernemers juist omlaag te brengen? 
  
 
Antwoord op de vragen 1 tot en met 4 
 
De Diginotarproblematiek heeft ertoe geleid dat een andere certificaatleverancier, 
te weten KPN/Getronics, de desbetreffende certificaten gaat leveren.  De 
Belastingdienst had in het weekend waarin de Diginotarproblematiek zich voordeed 
meteen intensief overleg met software-ontwikkelaars, koepels van fiscale 
dienstverleners, VNO-NCW/MKB-Nederland en ICT-office. Het overleg met de 
sector is de afgelopen weken voortgezet; onderwerp van deze overleggen is de 
operatie waarbij Diginotarcertificaten worden vervangen door 
KPN/Getronicscertificaten.  In een van die overleggen heeft de Belastingdienst 
gegarandeerd dat de prijs van de certificaten van KPN/Getronics niet zal afwijken 
van de tot voor kort door Diginotar gehanteerde prijs.  
Fiscaal dienstverleners, want daarover gaat het vooral in het kader van deze 
vervangingsoperatie, schaffen derhalve voor de “oude” prijs een nieuw certificaat 
aan dat weer voor 4 jaar geldig is. Er is dus geen sprake van verhoging van kosten 
en administratieve lasten. De Diginotarproblematiek maakt duidelijk dat snel 
overstappen naar een andere leverancier eenvoudig mogelijk moet zijn. Met 
beveiligingsoplossingen die voldoen aan eHerkenning voor bedrijven wordt 
overstappen gemakkelijker.  
 
5 
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Bent u bekend met de verschillende wijzen van beveiliging bij het doen van 
aangifte die de belastingdienst biedt als mogelijkheid voor ondernemers, namelijk 
een beveiliging via certificaten en daarnaast een beveiliging door middel van 
kosteloze sms-authenticatie?  
 
6 
Bent u ervan op de hoogte dat de sms-authenticatie binnen afzienbare tijd zal 
worden afgeschaft? Kunt u deze beleidswijziging toelichten, mede gezien het feit 
dat de beveiliging via certificaten fors duurder wordt?  
 
Antwoord op de vragen 5 en 6 
 
Deze vragen moeten op een misverstand berusten: in het ondernemersdomein 
komt momenteel geen sms-authenticatie voor. Deze is alleen bekend bij DigiD, 
niveau midden, maar die voorziening geldt slechts voor burgers. 
Mogelijk wordt gedoeld op de voorgenomen afschaffing van de zogeheten BAPI-
PIN-variant in het ondernemersdomein. Daarvoor verwijs ik naar de gelijktijdige 
beantwoording van de vragen van de leden Omtzigt, Neppérus en Groot.  
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Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD) en Groot (PvdA) aan 
de staatssecretaris van Financiën over het bericht 'E-aangifte ondememers 
veilig ondanks DigiNotar-hack' (ingezonden 23 september 2011)  
 
 
I  
Heeft u kennisgenomen van het artikel "E-aangifte ondernemers veilig ondanks 
DigiNotar-hack"? 1)  
 
Antwoord op vraag 1 
 
Ja. 
 
2  
Klopt het dat "in overleg met de betrokken partijen - softwareleveranciers, 
fiscale intermediairs, VNO-NCW en de Belastingdienst - is vastgesteld dat de 
continuïteit van het netwerk geborgd is"?  
 
3  
Heeft het overleg tussen de betrokken partijen een gedragen conclusies 
opgeleverd? Kunt u die met de Kamer delen?  
 
5  
Klopt het dat "in het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee 
ondememers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie 
kunnen blijven functioneren"?  
 
Antwoord op de vragen 2, 3 en 5 
 
Op 6 september heeft de Belastingdienst de volgende tekst op zijn website 
geplaatst: 

“Elektronische aangifte ondernemers  
Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er 
intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, 
VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT-Office en diverse softwareleveranciers en 
belastingconsulenten. In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee 
ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie 
kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen 
voor een veilige aangifte. Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de 
situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald 
welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen 
voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan. “ 
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Deze tekst is de vastlegging van de gezamenlijke conclusies van de in het bericht 
genoemde partijen. 

4  
Bent u voomemens acties te ondernemen, zoals het verplicht vervangen van 
certificaten, die gevolgen hebben voor de lasten en de administratieve lasten van 
het bedrijfsleven? Zo ja, wilt u aangeven hoe hoog die lasten en administratieve 
lasten zijn en hoe u de lasten compenseert voor het bedrijfsleven?  

Antwoord op vraag 4 

Hiervoor verwijs ik naar hetgeen ik heb geantwoord op de vragen van de leden 
Verhoeven en Hachchi. 
 
6  
Deelt u de mening dat het dus gepast is alle BAPI-kanalen en FOS-kanalen 2) in 
de huidige vorm te handhaven?  
 
Antwoord op vraag 6 
Het Diginotar-incident heeft aanleiding gegeven de verschillende mogelijkheden  
voor berichtenverkeer van ondernemers met de Belastingdienst tegen het licht te 
houden. Het gebruik van het BAPI-kanaal en het FOS-kanalaa blijft in stand. Wel 
is er het voornemen om binnen deze kanalen enkele mogelijkheden uit te faseren: 
- het inzenden van elektronische aangiften met behulp van BAPI-PIN; 
- het inzenden van aangiften afkomstig van verschillende belastingplichtigen met 
één BAPI-certificaat vanuit portaal of softwarepakket (het zogenoemde 
verzamelcertificaat). Een vergelijkbaar gebruik van het zogeheten FOS-kanaal zal 
eveneens worden uitgefaseerd. 
Het voornemen is BAPI-PIN uit te faseren na de vervangingsoperatie van BAPI-
certificaten van Diginotar door certificaten van KPN/Getronics.  
Het voornemen is dat verzamelcertificaten uiterlijk met ingang van 1 januari 2013 
niet meer kunnen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor het bedoelde gebruik van 
het FOS-kanaal. 
Belanghebbenden zijn uitgenodigd om actief bij te dragen in een gezamenlijke 
vervolgaanpak. Het gaat dan om het formuleren van inhoudelijke 
oplossingsrichtingen en alternatieven voor de beide uit te faseren kanalen en om 
het mede inhoud geven van een migratieaanpak. Zowel risico-inschatting van de 
uit te faseren kanalen als alternatieve oplossingen zijn onderwerp van dialoog 
tussen de Belastingdienst en de sector. 
Inmiddels hebben belangstellenden (softwareontwikkelaars en fiscale 
dienstverleners) zich gemeld voor de twee  klankbordgroepen  die hiertoe zijn 
opgericht. 
 
 
 
 
 
 
1) Binnenlands Bestuur, 5 september 2011  
2) De kanalen die kunnen worden gebruikt voor het digitaal verzenden van 
aangiften 
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