Alles geregeld met één inlog
e-Herkenning
Als ondernemer regelt u nu nog al uw administratieve zaken via verschillende
digitale loketten. Bijvoorbeeld als het gaat om uw BTW-aangifte, ziekmelding van
een medewerker of een vergunningaanvraag. In de Wet Digitale Overheid staat dat
burgers en bedrijven alles moeten regelen met één identificatie - eHerkenning.

Dé nieuwe manier van zakendoen met de overheid

te kunnen communiceren met de aangesloten organisaties.

Met één inlogmiddel logt u op één manier veilig in bij meer

Omdat u zich maar één keer hoeft te identificeren, kunt u

dan 400 (semi) overheidsorganisaties. Met eHerkenning heeft

veel sneller al uw digitale zaken regelen. Dankzij deze sleutel

uw bedrijf een digitale sleutel in handen om efficiënt en veilig

weten ze met wie ze communiceren en wat u mag doen.

Alles geregeld met één inlog
e-Herkenning
Hoe werkt eHerkenning?



Het lukt mij niet om in te loggen, wat moet ik doen?

eHerkenning wordt gekoppeld aan één communicatiemiddel,



Flynth helpt u met het aanvraagproces en met advies en

meestal een mobiele telefoon, zodat er met dubbele berichten

beleidsvragen, zoals:

(authenticatie) de identiteit van de gebruiker kan worden



Hoe werkt de beheermodule nu precies?

vastgesteld. U koopt dus (tenminste) één digitale sleutel voor



Wie kan ik wanneer het beste machtigen?

het communiceren met (semi-)overheden, bedrijven en andere



Als een gemachtigde uit dienst gaat, of er komt een andere
tekenbevoegde, hoe trek ik deze machtiging dan in?

ook overheid gerelateerde dienstverleners.

De voordelen van eHerkenning:




Wie heeft nu welke bevoegdheid in mijn organisatie?



Hoe formuleer ik een bedrijfsbeleid als het gaat om
eHerkenning en bijbehorende bevoegdheden?

Inloggen met eHerkenning is veiliger dan de
gebruikelijke methode, met enkel een naam en
Met één middel kunt u op veel websites inloggen.

Wat krijgt u als u eHerkenning aanschaft
via Flynth?

Dus hoeft u niet meer de inloggegevens te



wachtwoord.


Uw eHerkenningsmiddel via Reconi B.V. een
officieel erkende eherkenningsleverancier

onthouden van deze verschillende sites.


5 jaar betrouwbaarheidsniveau EH3



Een eenvoudig aanvraagproces: Flynth regelt alle

Leveranciers – Flynth & Reconi B.V.

wettelijk verplichte checks en administratieve

De overheid werkt voor eHerkenning samen met zes ICT-

stappen voor omgerekend minder dan €50

partijen. U mag zelf weten via welke partij u eHerkenning

per jaar, in éénmaal vooraf gefactureerd na

aanschaft. U kunt er ook voor kiezen om Flynth de aanvraag
voor u te laten regelen. Als vertrouwde partner doen wij dat

goedkeuring aanvraag


Ondersteuning bij vragen en advies.

graag voor u. Daarvoor werken wij samen met één van de zes
officiële aanbieders: Reconi B.V. Eenmaal aangemeld, kunt u
zelf gebruikmaken van de ICT-structuur, klantenservice en het

Een goed beveiligingsniveau

portaal van Reconi. Met uw specifiekere adviesvragen kunt u

Er zijn eHerkenningsmiddelen op 5 betrouwbaarheidsniveaus

terecht bij eherkenning@Flynth.nl.

(EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4). De communicatie met de
meeste overheidsinstanties zal verlopen via veiligheidsniveau

Wie doet wat?

EH3.

Reconi en Flynth zorgen er samen voor dat uw eHerkenning
optimaal functioneert.

Afhankelijk van de soort informatie die u met de overheid
deelt, gelden er verschillende beveiligingsniveaus. Hoe hoger

Reconi is daarbij de backoffice: zij beheren de ICT, leveren

het betrouwbaarheidsniveau, des te meer zekerheid de

de eHerkenning en registreren deze. Ook leveren ze

dienstverlener krijgt over uw online identiteit.

laagdrempelige service via hun portaal en ondersteuning bij
uw technische vragen als:

Doet u zaken met een instantie die niveau EH4 van u vraagt?



Mijn eHerkenning werkt niet, wat nu?

Laat het ons gerust weten, wij zorgen dat u verder kunt



Wat is de status van mijn aanvraag?

ondernemen.
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AANVRAGEN e-HERKENNING

Stap 1

Introductie formulier

eH3 specificaties:

Stap 2

Bedrijfsgegevens en gegevens van bevoegde vertegenwoordiger(s)

Betrouwbaarheidsniveau
Substantieel

Stap 3

Gegevens van de gebruiker van het eHerkenningsmiddel

Inlogmethode
Gebruikersnaam, 5-cijferige PIN en sms-code

Stap 4

Vragen m.b.t. het uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Stap 5

Afronden en afdrukken

Upgraden

Fysieke identificatie vereist
Persoonsgebonden
Looptijd 5 jaar

Natuurlijk helpen wij u graag als u hierover nog vragen heeft.

Het kan zijn dat u – of uw adviseur – al een middel gebruikt
dat vergelijkbaar is aan eHerkenning. Met name in de

Waar kunt u met eHerkenning terecht?

agrarische sector is eHerkenning al een tijd een gangbaar

Met eHerkenning op beveiligingsniveau EH3 kunt u in

middel voor mestregistratie.

principe bij bijna alle overheidsinstanties en overheidgerelateerde diensten terecht. U kunt dan bijvoorbeeld

Veel van deze eHerkenningsmiddelen hebben echter een

denken aan:

lager beveiligingsniveau – vaak EH2 en 2 – dan de meeste



UWV

aangesloten overheidsorganisaties vragen. In dat geval is het



Belastingdienst

slim om uw huidige eHerkenning te upgraden. Deze upgrade



Kamer van Koophandel

kunt u aanvragen.



Douane

Belangrijk: vergeet niet bij het invullen van het

Naar verwachting zullen ook lokale overheden zoals

upgradeformulier uw huidige gebruikersnaam als e-mailadres

provincies, waterschappen en gemeenten geleidelijk

op te geven. Bij het upgraden ontvangt u een korting van 10%

overstappen op deze wijze van communiceren via hun

ten opzichte van de prijs van een nieuw eHerkenningsmiddel.

portalen met eHerkenning.
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Machtiging aan derden

Bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel krijgt u

Heeft u op dit moment (delen van) uw bedrijfsvoering

standaard een aantal machtigingen meegeleverd. Omdat

uitbesteed? Dan kunt u ervoor zorgen dat deze partij namens

de meeste bedrijven slechts delen van de bedrijfsvoering

u met de overheid communiceert. Denkt u bijvoorbeeld

hebben uitbesteed, raden wij onze klanten aan een

aan uw accountant, uw arbodienst of een externe

eigen eHerkenningsmiddel af te nemen. De bijbehorende

loonadministrateur.

machtigingen kunt u dan samen met uw servicepartners
inzetten.

U kunt een machtiging voor deze dienstverlener aanvragen
bij Flynth. Deze machtiging wordt gekoppeld aan uw KvKmiddel. Zo geeft u uw adviseur digitaal toestemming om

De voordelen van de beheermodule

namens uw organisatie mutaties bij de overheid te doen,



Online overzicht van alle middelen en
machtigingen voor uw organisatie

bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten, et cetera.
Vanzelfsprekend kunt u deze machtiging ieder moment weer



Gratis beheerportaal

intrekken.



Online mogelijkheden voor wijzigen en verlengen
van middelen en machtigingen

Machtigingen beheren



Natuurlijk wilt u zelf de touwtjes in handen hebben als het
gaat om machtigingen. De beheerdermodule van Reconi

Eenmalig aantonen van bevoegdheid van bevoegd
vertegenwoordiger



24/7 beschikbaar

geeft u een online totaaloverzicht van alle verstrekte
middelen en machtigingen binnen de organisatie(s) waarvoor
u gemachtigd bent. In de beheermodule kunt u:


Zelf extra machtigingen voor gebruikers aanvragen



Bestaande machtigingen van gebruikers verlengen



Machtigingen van gebruikers intrekken

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze diensten? Kijk op www.flynth.nl, neem contact op met eherkenning@flynth.nl
of bel (088) 236 77 77.
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