INFOBLAD

Aanvragen E-herkenning

Voor het aanvragen van een digitale VOG moet de organisatie gebruik maken van eHerkenning.
Hiermee kan de organisatie zich digitaal identificeren als ze elektronisch zaken regelt met de
overheid. De organisatie moet wel een rechtspersoon (vereniging of stichting) zijn. Voor de VOGaanvraag is vanaf 1 juli 2020 een betrouwbaarheidsniveau 3 voor eHerkenning verplicht en is
eHerkenning niveau 1 niet meer te gebruiken.
Je kunt kiezen uit verschillende aanbieders op https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/ . De kosten voor het aanvragen van
eHerkenningsniveau 3 liggen tussen de € 0,- en € 85,- per jaar, afhankelijk van de aanbieder. Deze
kosten kunnen niet gedeclareerd worden en komen ten laste van de aanvragende organisatie. Het
aanvragen van eHerkenning duurt twee werkdagen. Scouting Nederland maakt voor haar aanvragen
gebruik van QuoVadis.
Hoe kies ik de juiste leverancier
Je bepaalt bij welke leverancier je een eHerkenningsmiddel koopt. Alle leveranciers zijn erkend door
de Rijksoverheid en voldoen allemaal aan beveiligings- en functionele eisen. Let bij het maken van
een keuze voor een leverancier in ieder geval op onderstaande factoren:
Kosten: je betaalt per eHerkenningsmiddel aanschafkosten. Voor sommige middelen betaal je ook
gebruikskosten (bijvoorbeeld voor sms’jes). Deze kosten variëren per leverancier en per
eHerkenningsmiddel.
Aanvraagprocedure: houd er rekening mee dat de tijd tussen registratie bij de leverancier en de
ontvangst van het middel per leverancier verschilt. Daarnaast verschilt de wijze van registratie en
uitgifte per eHerkenningsmiddel en leverancier. Bij hogere betrouwbaarheidsniveaus moet je
bijvoorbeeld misschien zelf langskomen voor een identiteitscontrole.
Gebruik het leveranciersoverzicht waarin alle aangeboden eHerkenningsmiddelen en leveranciers op
een rijtje staan. Zo kun je per betrouwbaarheidsniveau de verschillende leveranciers vergelijken op
basis van de inlogmethode van het middel, de prijs per middel, de aanvraagprocedure en de
leveringstermijn.
Let op:
Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet je enkele belangrijke stappen doorlopen. De
verwerkingstijd van je aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister (KvK) is opgenomen
over je Scoutinggroep:
Ben je bestuurder van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te
handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel enkele dagen.
Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen. Zo
moet je organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning
aan te kunnen schaffen.
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Bij het verwerken van aanvragen EH3 moeten de leveranciers van eHerkenning verplicht allerlei
controles doen op deze gegevens, zoals identificatie en het vaststellen van de bevoegdheid. De
verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is
opgenomen over uw organisatie.
Kortom, verdiep je op tijd in eHerkenning en vraag je persoonsgebonden eHerkenningsmiddel tijdig
aan. Kijk goed naar het stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en
neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de
leverancier.

Meer informatie?
Gratis VOG
Verklaring Omtrent het Gedrag:
Huishoudelijk Reglement:
Aanvraag eHerkenning:
FAQ eHerkenning
Website digitale aanvraag:
DigiD:
Informatie over preventieve
maatregelen:
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www.gratisvog.nl
www.justis.nl/producten/vog/
www.scouting.nl
https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/
https://www.scouting.nl/joomlatools-files/docmanimages/generated/ce11641e056f7b59aef8e9a42eaeb65b.jpg
mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm
www.digid.nl
www.scouting.nl en www.inveiligehanden.nl
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