INFOBLAD

FAQ eHerkenningsmiddel niveau 3

Aanleiding
Door het in werking treden (vanaf 1 juli 2020) van de Wet Digitale Overheid, en daarmee de overheid
nog veel meer via digitale technieken met haar burgers gaat delen en communiceren is het ook nodig
dat de toegang tot al die technieken een nieuw veiligheidsjasje krijgen. Dat houdt in dat bestaande
technieken en veiligheidsmaatregelen om met de overheid in contact te komen en te blijven naar een
hoger beveiligingsniveau worden getild.
Een van de maatregelen is dat inloggen met een eHerkenningsmiddel niveau 1, geheel komt te
vervallen.
Met deze FAQ willen wij je vooraf en op tijd informeren, zodat voor jouw groep/regio een nieuwe
eherkenningsmiddel op niveau 3 op tijd is geregeld.

Klopt het dat we een brief hebben gehad dat EH1 vervangen moet worden door EH3?
Ja. Afgelopen februari is de Wet Digitale Overheid (WDO) aangenomen die op uiterlijk 1 juli a.s. in
werking treedt. Deze wet regelt o.a. de manier waarop de overheid toestaat dat je digitaal zaken regelt
met die overheid. Omdat er veel meer digitaal gaat, heeft de overheid de regels aangescherpt.
Kunnen we niet beter wachten tot vlak voor de datum dat de nieuwe wet in werking treedt?
Nee, want voor iedereen die nu nog gebruik maakt van EH1 en over moet op minimaal EH3 zullen er
wachttijden ontstaan waardoor je wellicht een periode krijgt dat je helemaal geen EH hebt of kunt
gebruiken.
Mijn huidige eHerkenningsprovider zegt dat het nog niet nodig is om voor een VOG EH3 aan te
vragen?
Als op 1 juli de Wet Digitale Overheid (WDO) in werking treedt dan zijn automatisch alle EH1 middelen
niet meer bruikbaar. Het ministerie is daar heel duidelijk over en heeft naar aanleiding van onze
vragen op 12 maart jl. nogmaals bevestigd dat ook voor het aanvragen van een VOG, vanaf 1 juli
2020 EH3 nodig is.

Wie betaalt de (extra) kosten voor de overstap naar EH3?
De aanvragende organisatie, dus jouw groep of regio. Deze kosten zijn NIET te declareren; dat kon bij
EH1 ook niet. Kijk dus goed naar de prijzen van de verschillende aanbieders en wat het voordeligst is,
een jaarovereenkomst of een meerjarige overeenkomst.
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Hebben jullie een voorkeur voor een bepaalde eHerkenningsprovider?
Nee. Scouting Nederland heeft Qua Vadis als eHerkenningsprovider, maar het staat je vrij om zelf een
keuze te maken. Het hangt ook heel erg van hoe tevreden je bent met je huidige
eHerkenningsprovider.
Let op! Kies je toch voor een andere dan je huidige, zorg dan dat je de overeenkomst met je huidige
op tijd en netjes beëindigt.
Waarom regelt Scouting Nederland niet een korting?
De verscheidenheid van groepen en de keuzes die door hen gemaakt zijn bij de eerste aanvraag van
eHerkenning, maken dat het centraal regelen en inkopen een onbegonnen taak is en er te veel risico’s
aan kleven. 1.100 Groepen/Regio’s allemaal bij 1 eHerkennningsprovider onderbrengen en daarmee
een groot gedeelte van hun huidige eHerkenningsprovider loskoppelen is een proces wat veel langer
duurt en meer geld kost dan in redelijkheid van de vereniging gevraagd mag en kan worden.
Waar moet ik rekening mee houden als ik EH1 wil upgraden naar EH3?
EH3 verlangt dat iedere functionaris die VOG’s zou mogen aanvragen, formeel een eigen inlog heeft.
Vraag je dus af of je kunt volstaan met 1 inlog. Kijk ook goed wat voor jouw organisatie slim is. Ben je
de enige? Dan kun je kiezen voor 1 eHerkenningsmiddel? Op de website eHerkenning.nl is een
stappenplan beschikbaar voor het kiezen van de bij jouw situatie best passende eHerkenningsmiddel (
Is dit een mooi moment om Scouting Nederland alle VOG’s te laten regelen?
Nee, simpel gezegd staat ons huishoudelijk reglement dat niet toe en is het ook niet wenselijk. Het
uitgangspunt is nog steeds dat ieder niveau met al haar vrijwilligers gesprekken heeft over hoe men
op dat niveau omgaat met sociale veiligheid, waar de VOG een onderdeel van is en geen op zich zelf
staand middel. Daarnaast is het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij het aanvragende niveau,
voor alle betrokkenen directer en eerlijker. Kaderleden hebben over het algemeen geen directe
binding met het Landelijk servicecentrum.
Heeft de upgrade naar EH3 een opschortende werking voor nieuwe aanvragen?
Nee, natuurlijk niet. Dat zou ook een beetje vreemd zijn, want je kunt momenteel nog steeds met EH1
een VOG voor kaderleden van je groep/regio aanvragen. Wellicht is upgraden naar EH3 juist een
extra stimulans om nu de VOG’s met spoed te regelen.
Waar kan ik met vragen terecht?
Mail de landelijk coördinator VOG via vog@scouting.nl. Op maandag en donderdag worden je vragen
beantwoord.
Wij hebben al EH1, dus welke stappen nemen we voor een upgrade naar EH3?
De belangrijkste stappen die je nu zet zijn:
1. Bepaal of de EH3 door 1 of meerdere personen gebruikt gaat worden; Gaan meerdere
personen EH3 gebruiken, dan dient er per gebruiker een inlog/toegang aangevraagd te
worden.
2. eHerkenningsprovider selecteren op basis van gebruiksgemak en kosten
3. Intern zorgen dat de juiste formulieren en handtekeningen verzameld zijn (check bij je
gekozen provider wat je moet aanleveren)
4. Bestel / upgrade je EH1 naar EH3
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Waar vind ik nog meer informatie:
Meer informatie over eHerkenning upgraden vindt je hier:
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/upgraden
Welke eHerkenningsproviders kun je uit kiezen:
https://www.eherkenning.nl/leveranciers
Meer informatie over VOG’s binnen Scouting
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/3195-verklaringomtrent-het-gedrag-vog-najaar-2018?lightbox=true&width=&height=
Deze FAQ is zeker niet compleet en zal zoveel als mogelijk worden bijgewerkt op het moment dat er
nieuwe zaken te melden zijn.

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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