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Nieuwe login-methode eHerkenning vereist voor  

aangifte omzetbelasting vanaf 1 januari 2022 

 

De Belastingdienst is recent gestart met het sturen 

van brieven naar ondernemers die het oude 

ondernemersportaal van de Belastingdienst 

gebruiken om hun aangifte omzetbelasting in te 

dienen. De Belastingdienst deelt in de betreffende 

brief mee dat de aangiften omzetbelasting vanaf 1 

januari 2022 slechts gedaan kunnen worden via ‘Mijn 

Belastingdienst Zakelijk’. Het hebben van een 

eHerkenning is hiervoor noodzakelijk.  

Wat is eHerkenning? 

eHerkenning is een nieuwe inlogmethode voor 

zakelijke/persoonlijke online omgevingen, zoals Mijn 

Belastingdienst Zakelijk. eHerkenning is onderdeel 

van een Europees project om dergelijke omgevingen 

beter te beveiligen en te vereenvoudigen.  

Voor wie is eHerkenning verplicht? 

eHerkenning niveau 3 is in principe verplicht voor 

elke btw-ondernemer vanaf 1 januari 2022 om 

aangiften omzetbelasting in te dienen via de nieuwe 

portal. Echter, ZZP’ers, natuurlijke personen en 

ondernemers met een eenmanszaak zijn 

uitgezonderd.  

 

 

Deze groep kan inloggen via een DigiD.  

Opgemerkt moet worden dat ondernemers die de 

aangifte omzetbelasting indienen via de software van 

een intermediair of adviseur, geen eHerkenning 

nodig hebben. Echter, indien uw aangifte wordt 

gedaan door de adviseur via Mijn Belastingdienst 

Zakelijk, dan is eHerkenning (machtiging) wel vereist. 

Verder kunnen E.U.-ondernemers buiten Nederland 

ook gebruik maken van een andere Europees 

erkende inlogmethode om in te loggen op Mijn 

Belastingdienst Zakelijk. De nieuwe inlogmethodes 

zijn gebaseerd op de zogenoemde eIDAS 

verordening (nr. 910/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 juli 2014), welke per 

29 september 2018 is ingegaan. De inlogmethodes 

zijn in elke lidstaat bekend onder een andere naam 

en nog niet overal geïmplementeerd. 

OSS 

Daarbij is het sinds 1 juli 2021 niet meer mogelijk om 

de nieuwe OSS aangifte (voorheen MOSS) in te 

dienen via de oude portal.  

 



                                                                                  
 

 

2 

 
 

 

Dit kan per voorgenoemde datum alleen via Mijn 

Belastingdienst Zakelijk, waarvoor (machtiging via) 

eHerkenning vereist is. Dit geldt ook indien u de OSS 

aangifte laat doen door uw adviseur. 

Hoe vraag ik eHerkenning aan? 

» In de eerste plaats dient de onderneming te zijn 

ingeschreven bij de KVK. 

» Een eHerkenning kan aangevraagd worden via 

een leverancier. De leveranciers kunnen hier 

gevonden worden.   

» Wanneer u eHerkenning aanvraagt bij een 

leverancier moet u aangeven wie eHerkenning 

gaat gebruiken en waarvoor eHerkenning 

gebruikt zal worden. De persoon die namens die 

onderneming inlogt, dient namelijk zelf 

eHerkenning aan te vragen. Deze persoon dient 

gemachtigd te zijn. 

» Om gemachtigd te zijn dient u tekenbevoegd te 

zijn voor de betreffende onderneming. Dit kan 

gecontroleerd worden via het Handelsregister. 

Let op: de leverancier mag eisen dat de 

tekenbevoegde persoon in persoon wordt 

geïdentificeerd door de medewerker van de 

leverancier, als voorwaarde voor het verkrijgen van 

eHerkenning. 

 

 

Kosten 

Het verkrijgen van eHerkenning is niet gratis. De 

aanbieders rekenen namelijk een jaarlijkse 

vergoeding. Als u alleen eHerkenning nodig heeft 

voor het doen van aangifte omzetbelasting, dan 

vergoedt de Belastingdienst in principe de kosten 

voor één jaar.  

Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding, 

dan kunt u dit aanvragen via de regeling van de 

Belastingdienst.  

Vragen? 

Mocht u nadere informatie wensen te ontvangen over 

de eHerkenning, of hulp nodig hebben bij de 

aanvraag ervan, neem dan gerust contact met ons 

op. 

 

Contactgegevens 

 
Tijmen Kraaijeveld 

E. tkr@atlas.tax 

M: +31 640 356 727  

 

Laurens van Bunnik 

E. lvb@atlas.tax 

M: +31 610 036 821 

 

Johan Visser 

E. jv@atlas.tax 

M: +31 615 460 427 

https://www.kvk.nl/
https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/veiligzakendoen/is-je-zakenpartner-tekenbevoegd/
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