Ketenmachtigingen - Intermediairs

Meer zekerheid over online identiteit
Veilig online inloggen bij overheden en bedrijven

Inloggen met eHerkenning niveau 3 verplicht per 1 november 2019

Organisaties die ingeschreven staan in de KVK en die willen inloggen op de
diensten van het UWV kunnen dit na 1 november 2019 alleen nog maar met
eHerkenning. Hiervoor zijn 2 opties:

1.

Een medewerkers van een organisatie logt met een eigen eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3 in.

2.

Een medewerker van een intermediair logt met een eigen middel in namens
een relatie van intermediair. Het middel moet dan gekoppeld zijn aan een

ketenmachtiging van deze relatie, anders werkt deze niet.

Ketenmachtiging: wat is het?

• In het geval van een ketenmachtiging machtigt organisatie A een andere
organisatie B (Intermediair) om namens organisatie A online diensten te
verrichten bij bijvoorbeeld het UWV of Belastingdienst.
• Een ‘normale’ eHerkenning-machtiging is een machtiging van organisatie naar
een persoon die namens deze organisatie online diensten gaat afnemen.

Rollen binnen eHerkenning
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Aandachtspunten:
• Wettelijk Vertegenwoordiger hoeft geen middel te
hebben;
• Eén persoon kan meerdere rollen hebben;
• Beheerder is ook altijd gebruiker.
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Kenmerken ketenmachtiging

1.

Een ketenmachtiging kan bij eHerkenning leverancier A worden vastgelegd terwijl
intermediair klant is bij eHerkenning leverancier B

2.

Ketenmachtigingen UWV werken alleen voor hoofdvestigingen (RSIN nr. = 8 cijferig
KvK nr.)

3.

Let op: ketenmachtigingen kunnen generiek (algemene bevoegdheid) of specifiek
(slecht voor bepaalde diensten of dienstverleners) zijn

4.

Ketenmachtigingen kunnen voor bepaalde perioden worden afgegeven. Maximaal 5
jaar (geldt voor alle machtigingen binnen eHerkenning).

Kenmerken ketenmachtiging

5. Middelen hebben een levensduur van maximaal 10 jaar.
6. Een relatie kan een ketenmachtiging niet aan een persoon bij een
intermediair afgeven. Dit kan alleen aan de organisatie (8 cijferig KvK)
7. Alleen de intermediair (beheerder) kan het ’recht tot inloggen met een
ketenmachtiging’ koppelen aan personen intern.

Aanvragen ketenmachtigingen



De ketenmachtiginggever (relatie intermediair) moet via de wettelijke vertegenwoordiger
tekenen voor de ketenmachtiging



Advies: intermediair neemt het initiatief voor de ketenmachtiging en niet zijn relatie. Waarom?
1.

De intermediair weet als eerste dat er een ketenmachtiging nodig is.

2.

De intermediair heeft het grootste belang dat het op tijd goed geregeld is.

3.

Omdat de relatie niet precies weet voor welke diensten de intermediair gemachtigd moet
worden is het risico dat de relatie van de intermediair een foute aanvraag indient zonder
begeleiding groot.

Advies aan intermediair inzake ketenmachtigingen

1.

Inventariseer eerst!
 Voor welke relaties heb ik een ketenmachtiging voor het UWV nodig?
 Voor welke diensten van het UWV heb ik ketenmachtigingen nodig?
 Welke gebruikers bij mij intern moeten eH3 middelen krijgen?

2.

Vraag offerte aan bij een leverancier voor ketenmachtigingen.

3.

Maak plan met je eHerkenning leverancier over hoe de relaties benaderd kunnen gaan
worden.

4.

Begin op tijd want 1 okt 2019 is snel dichtbij en aanvragen en verwerken van middelen en
machtigingen kost tijd.

Bedankt voor uw
aandacht!

