
1Overzicht subsidies voor Utrechtse sport 2021

Overzicht subsidies
voor Utrechtse sportaanbieders

V
e
rsie

 2
0

2
1



2Overzicht subsidies voor Utrechtse sport 2021

Vernieuwend Sportaanbod (SportUtrecht)

SportUtrecht heeft budget om vernieuwende sportinitiatieven te ondersteunen. Onder  
vernieuwende sportinitiatieven wordt sportaanbod verstaan dat voortbouwt op de traditionele 
verenigingsporten of helemaal nieuw is. Voorbeelden van nieuw geïntroduceerde sporten zijn 
freerunning, beach handbal, padel tennis, netball, zitvolleybal, new age kurling en headis. Ook 
kunnen er aanvragen worden gedaan om faciliteiten voor nieuwe sportinitiatieven te financieren. 
Doel van deze subsidie is om nieuwe en bestaande doelgroepen in contact te brengen met  
nieuwe sporten. In 2021 is het beschikbare budget € 10.000.

Voorwaarden

• Aanvragen via info@sportutrecht.nl voor 31 december 2021;
• Bedragen tot € 2.500;
• Georganiseerd door sportorganisaties;
• Nog niet eerder georganiseerd in Utrecht;
• Een structureel karakter;
• Een projectplan van max. 3 A4 met een begroting en planning.

Koen van Es

koen.vanes@sportutrecht.nl 

mailto:koen.vanes@sportutrecht.nl
mailto:info@sportutrecht.nl
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Sport & Cultuur Mix (SportUtrecht)

De samenwerking tussen SportUtrecht en ZIMIHC levert een Sport & Cultuur Mix stimulerings-
budget voor sport- en cultuuraanbieders. Het doel hiervan is laagdrempelig sporten en cultuur-
aanbod creëren voor kinderen en jongeren waarvan deelname niet vanzelfsprekend is. De focus 
van het project ligt op de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Leidsche Rijn Parkwijk.

Het uitgangspunt bij de inzet van het stimuleringsbudget is dat alle kinderen en jongeren
kunnen meedoen. Belangrijke criteria bij het beoordelen van de aanvragen zijn het betrekken 
van kinderen bij het organiseren van activiteiten, het promoten van het aanbod vanuit de
kinderen zelf, het zoeken van de samenwerking/integratie met cultuur en het structurele karak-
ter. Denk bijvoorbeeld eens aan toneel, muziek of dans op de sportclub of trapveldje in de wijk 
of misschien wel kookactiviteiten of nog wat anders?

• Aanvragen via info@sportutrecht.nl voor 31 december 2021;
• Bedragen tot € 6.000;
• Het projectplan bestaat uit maximaal drie A4’tjes met een begroting en planning.

Heeft u grotere plannen, advies nodig, vragen of misschien wel een maatwerktraject?

Kickoff Cultuur_CruyffCourts 
Foto: Koen Suyk Fotografie

Querian Eijgensteijn

querian.eijgensteijn@sportutrecht.nl 

mailto:querian.eijgensteijn@sportutrecht.nl
mailto:info@sportutrecht.nl
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Sportevenementen (Gemeente Utrecht) 

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van een  
sportevenement. Het kan daarbij gaan om een grootschalig, kleinschalig of 
schoolsportevenement. 

Kleinschalig: in de vorm van een activiteit of wedstrijd. Met open inschrijving. Het richt 
zich op kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname. 
Subsidiebedrag is maximaal 30% van de totale begroting met een maximum van € 5.000.  

Grootschalig: minimaal 5.000 deelnemers of een sportevenement waaraan topatleten 
deelnemen. Subsidiebedrag is maximaal 30% van de totale begroting met een maximum 
€ 30.000.  

Grootschalig schoolsportevenement: een schoolsportevenement of -toernooi met open 
inschrijvingen. Minimaal 1.000 leerlingen uit het basis- en/of speciaal onderwijs nemen 
hieraan deel. Het evenement is gericht op kennismaking met (een) sport en/of het 
bevorderen van sportdeelname. De maximale subsidiebijdrage is € 25.000. 

Subsidierondes kleinschalige sportevenementen

Subsidieaanvragen boven € 750 

Voor kleinschalige sportevenementen 
met een subsidieaanvraag boven de 
€750 zijn er vier subsidierondes per jaar.

Subsidieaanvragen onder de € 750 

Voor subsidieaanvragen tot € 750 en voor 
grootschalige (school)sportevenementen 
gelden bovengenoemde rondes niet:  
aanvraag kan 13 weken voor aanvang van 
het evenement worden ingediend. 

Subsidieronde Datum evenement Indienen voor 

1 1 januari tot en met 31 maart 2021 1 november 2020 

1 februari 2021  

1 mei 2021  

1 augustus 2021  

1 april tot en met 30 juni 2021  

1 juli tot en met 30 september 2021  

1 oktober tot en met 31 december 2021 

2

3

4

Foto: Bart Weerdenburg
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Evenementenfonds Utrecht 

Evenementen die de identiteit van Utrecht versterken, die 
nieuwe (bezoekers)doelgroepen aantrekken, en/of bijdragen 
aan de (inter)nationale naamsbekendheid van Utrecht.

Hoe een aanvraag doen? 
Upload de volgende bijlagen in het aanvraagformulier. 

• activiteitenplan
• planning
• sluitende begroting

Voorwaarden 

Hoe een aanvraag doen?

• Vul het aanvraagformulier van de website in;

• Voeg activiteitenplan toe volgens leidraad subsidieaanvraag sportevenementen. Besteed in dit
plan ook aandacht aan toegankelijkheid van activiteit voor deelnemers en toeschouwers.

• Lever een sluitende begroting aan waaruit blijkt dat de subsidie nodig is voor het evenement,
met per begrotingspost een korte toelichting/onderbouwing.

Evenement in 2021 
Bij de beoordeling van subsidieaanvraag voor 
evenementen vanaf 1 januari 2021 gelden de 
eisen en criteria in de nadere regel subsidie 
Sportevenementen gemeente Utrecht. 

subsidie aanvraag (voor organisaties)

Vraag evenementensubsidie aanFoto: Yannick Speetjens

Subsidie Talentontwikkeling (Gemeente Utrecht)

Voor sportorganisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van sportief talent. 

De subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, stichting of sportbond, gericht op 
talentvolle sporters tussen 11 en 18 jaar uit Utrecht en omgeving en/of talentvolle sporters die 
zijn aangesloten bij een talentprogramma van de bond. De activiteiten uit dit programma zijn 
gericht op het ondersteunen en begeleiden van sporters, naar nationaal topsportniveau of 
hoger. De subsidie talentontwikkeling kan worden aangevraagd voor de periode van 2021 tot 
2024.

Hoe aanvraag doen?

• Aanvragen voor 1 mei 2021;
• Activiteitenplan

Met hierin omschrijving activiteit(en), doelgroep, doelen, verwachte impact, beoogd aantal
deelnemers, samenwerkingspartners, duurzaamheid talentenprogramma inclusief aandacht
voor kaderontwikkeling en veilig sportklimaat;

• Sluitende begroting met duidelijke toelichting.

subsidie aanvraag Talentontwikkeling

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/d827b38aabb218b1c4cb0093b42f24fe
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/Leidraad-voor-het-indienen-van-een-subsidieaanvraag-sportevenementen.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/subsidies/toegankelijkheid-evenementen.pdf
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/1c88aa4a655ec3d0ad92e1f81831951e
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/4346a8616947182981592899033aa2e8
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-164560.html
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Open subsidieaanvraag (Gemeente Utrecht)
De gemeente Utrecht heeft verschillende subsidieregelingen. Indien de activiteit niet 
aansluit bij één van de subsidieregelingen op de website kunt u een aanvraag doen 
onder ‘overige subsidieregeling’.
U kunt tot uiterlijk 1 oktober een subsidieaanvraag indienen voor het volgende jaar. 
Een subsidie voor het project vraagt u uiterlijk 13 weken voor het project start aan. 
De aanvraag voldoet minimaal aan de voorwaarden en verplichtingen in de Al- gemene 
Subsidieverordening (ASV) 2014.

Challenge Sportaanbieders

• Voor 1 van de activiteiten uit het  activiteitenoverzicht.
• Maximaal 1 aanvraag van € 750 per jaar.
• U kunt maar 1 keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen.
• Aanvragen: minstens 4 weken voor start van de activiteiten.
• Meesturen: activiteitenplan van maximaal 1 A4.

Utrechtse sportaanbieders en 
andere organisaties, die zijn 
ingeschreven bij de KvK, kunnen 
subsidie aanvragen voor activiteiten 
die bijdragen aan de speerpunten 
uit het Utrechts Sportakkoord. 

In dit akkoord staan vier thema's 
centraal:

• vitale sportaanbieders
• positieve sportcultuur
• inclusief sporten en bewegen
• topsport en talentontwikkeling.

subsidie aanvragen

Foto: Desiree Meulemans 

https://www.sportakkoordutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/07/Activiteitenoverzicht_challenge_voor_sportaanbieders.pdf
https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1078
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Challenge Alliantie

• Voor activiteiten die bijdragen aan 1 of meer van de thema’s
en speerpunten van het Utrechts Sportakkoord.

• Maximaal 70% van de kosten.
• Minstens 2 samenwerkende partijen (sportaanbieder,

maatschappelijke organisatie of andere partij).
• U kunt maar 1 keer per 2 kalenderjaren subsidie aanvragen

tijdens de periode van het sportakkoord (2019-2021).
• Aanvragen: er zijn 3 subsidierondes per jaar. De sluitingsdatum

van de subsidierondes zijn 15 januari, 15 mei en 15 september.
• Meesturen: activiteitenplan, begroting en advies van  de trekker 
  van het deelthema.

Challenge Buurtsportcoach Sportakkoord

• Bijdrage in de loonkosten van een buurtsportcoach.
• Maximaal 40% van de loonkosten met een maximum van
€20.000 per fte per jaar.

• Aanvragen voor een periode van 1 of 2 jaar.
• Meesturen: activiteitenplan en begroting.

Challenge Aangepast Sporten

• Voor de extra kosten die gemaakt worden bij het aanbieden
van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking.

 Bekijk welke kosten in aanmerking komen.
• Maximaal €2.500.
• Aanvragen voor 15 oktober.
• Meesturen: overzicht van de meerkosten.

Subsidie toegankelijkheid 
(Gemeente Utrecht)

Heeft u een idee waardoor uw bedrijf of organisatie 
toegankelijker wordt? Dan kunt u hiervoor subsidie 
aanvragen. Met toegankelijk bedoelen wij dat inwoners 
met een beperking geen hindernis hebben om mee te doen 
aan activiteiten of gebruik te maken van voorzieningen. 
De subsidie is voor maatregelen die zo’n hindernis 
wegnemen. Dat kan een hin- dernis zijn in uw gebouw. 
Het kan ook een sociale hindernis zijn in bijvoorbeeld de 
dienstverlening of informatievoorziening.

subsidie aanvragen
Utrechts Sportakkoord

subsidie aanvragen
Utrechts Sportakkoord

Zie ook website voor meer 
informatie en inspiratie

www.sportakkoordutrecht.nl

https://www.sportakkoordutrecht.nl/sportakkoord/#trekkers
https://www.sportakkoordutrecht.nl/sportakkoord/#trekkers
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/Overzicht_meerkosten_challenge_aangepast_sporten.pdf
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/0c84a6ce97bb1e39d64a434fb8f2a9cf
www.sportakkoordutrecht.nl
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Wat stuurt u mee?

• Activiteitenplan (maximaal 4 pagina’s);
• Begroting volgens  de leidraad. 

Subsidie aanvragen

U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen.

De aanvraag van de sport- en beweegaanbieder moet gericht zijn op:

1. Het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
2. Het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
3. Het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Klik hier voor verdere criteria voor het Stimuleringsbudget Inclusief 
sporten en bewegen.

Klik hier om alle subsidies omtrent aangepast sporten overzichtelijk 
in een overzicht te zien.

Voor subsidiemogelijkheden betreffende aangepast sporten, en het organiseren en aanbieden van 
sport voor mensen met een functiebeperking kan u contact opnemen met:

subsidie aanvraag

Aangepast Sporten (SportUtrecht)
Organiseer sport voor 

Utrechters met een beperking! 

Gemotiveerd om sporten aan te bieden voor deze 
doelgroep maar nog niet helemaal in beeld hoe je kunt 
beginnen en wie jou daarbij kan helpen? Zie hieronder 
alle subsidies en fondsen die er zijn voor sporters met een 
beperking in Utrecht:

Challenge aangepast sporten  
Zie de toelichting over de challenge aangepast 
sporten uit het Utrecht Sportakkoord hierboven.  

Stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen 
Het stimuleringsbudget kan aangevraagd 
worden door sport- en beweegaanbieders die 
op basis van behoefte aanbod willen versterken, 
verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen.

Meer informatie over aangepast sporten

Femke Cordova Bellido

femke.cordova@sportutrecht.nl 
030- 284 07 70

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/leidraad-bij-aanvraag-subsidie-toegankelijkheid.pdf
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aSrdNopHS0uyX-thf-1ggCQKE5bCHgJKmo7BZufiRw5UQ0M0Rjk2NzRWMlM5N1BMTko2NUJUMk4wVC4u
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aSrdNopHS0uyX-thf-1ggCQKE5bCHgJKmo7BZufiRw5UQ0M0Rjk2NzRWMlM5N1BMTko2NUJUMk4wVC4u
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/Subsidies-en-fondsen-aangepast-sporten-SU-versie-2.pdf
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/Subsidies-en-fondsen-aangepast-sporten-SU-versie-2.pdf
https://pki.utrecht.nl/Loket/product/1baaf0d10f5a241b54fefb981df680e8
WWW.SPORTUTRECHT.NL/AANGEPASTSPORTEN
MAILTO: AANGEPASTSPORTEN@SPORTUTRECHT.NL
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Initiatievenfonds (Gemeente Utrecht)

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. De gemeente 
wil met het geven van een bijdrage meer mensen stimuleren om zich vrijwillig in te zetten 
voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht. Denk hierbij aan het stimuleren van 
ontmoeting, het planten van meer groen of het opknappen van een pleintje.

Aanvraag indienen

Deze subsidie kan het hele jaar door ingediend worden via het  digitale 
aanvraagformulier. Jaarlijks kan er maximaal € 50.000 per initiatief worden aangevraagd. 
Aanvragen hoger dan € 20.000 worden jaarlijks op 3 vaste data in behandeling genomen: 
1 januari, 1 april en 1 september.

Voor het ontwikkelen van een plan kan ook contact opgenomen worden 
met het wijkbureau of een sociaal makelaar.

Het Ondernemersfonds Utrecht (Gemeente Utrecht)

Utrecht heeft een Ondernemersfonds. Dit fonds is een initiatief van ondernemers in de stad 
om collectieve voorzieningen op een collectieve manier te financieren. Daarnaast heeft het 
Ondernemersfonds tot doel om de samenwerking tussen ondernemers te versterken.

Het fonds kan interessant zijn voor sportverenigingen die met partners in de wijk zoals 
winkels, musea, welzijnsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, stadions, zwembaden, 
universiteiten willen samenwerken.

Voorbeelden van projecten zijn: cameratoezicht, promotieactiviteiten, 
masterclasses met goed ondernemerschap als thema en investeringen 
in de aantrekkelijkheid van de directe omgeving. Het fonds bevat in 
2020 circa 6,2 miljoen euro.

Initiatievenfonds

ondernemersfondsutrecht.nl

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/a854d2b01a2827fee7db5125ca19c191
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld/initiatievenfonds/
https://ondernemersfondsutrecht.nl/
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Utrechtse fondsenzoeker (Gemeente Utrecht)
De Utrechtse Fondsenzoeker is een initiatief van 22 individuele Utrechtse fondsen die 
gevestigd en actief zijn in de regio Utrecht. Het zijn zowel regionale als landelijke fondsen.

Deze website is ontwikkeld om het voor aanvragers zo overzichtelijk mogelijk te maken 
welke fondsen het beste passen bij hun aanvraag. Hierdoor kunnen organisaties, 
initiatiefnemers of hulpverleners beter hun weg vinden in Utrechts fondsenland en 
ontvangen fondsen aanvragen die goed bij het fonds passen.

Door verschillende kenmerken in te vullen geeft de fondsenzoeker een overzicht van de 
fondsen die het beste bij de aanvraag passen. Hoe meer kenmerken worden ingevuld, 
hoe preciezer het overzicht met fondsen dat wordt weergegeven. Het overzicht is geen 
garantie dat een subsidie of gift ook toegezegd wordt door de fondsen die in het 
resultatenoverzicht getoond worden. Daarvoor moet altijd een aanvraag ingediend 
worden bij het fonds zelf.

Stimulering bouw en onderhoud van 
sportaccommodaties BOSA (Rijksoverheid)

fondsenutrecht.nl

Sportverenigingen en sportstichtingen 
zonder winstoogmerk kunnen sinds 1 januari 
2020 een subsidie krijgen van 20% op met 
BTW belaste uitgaven aan investering- of 
onderhoudsuitgaven voor accommodatie of 
sportmaterialen. Wordt er geïnvesteerd in 
energiebesparing en/of toegankelijkheid, dan 
wordt een aanvullende subsidie verstrekt.

Het minimale drempelbedrag is een subsidie 
van €5.000 euro, dit betekent dus een 
investering van minimaal €25.000. Subsidie 
tussen de €5.000 en €25.000 euro kan 
alleen m.b.v. facturen en een 
betalingsbewijs, na afloop van de 
verbouwing/aanschaf worden aangevraagd.

Een subsidiebedrag van meer dan €25.000 
euro, kan met een offerte aangevraagd 
worden. Dit gaat dus om een investering van 
circa €100.000 euro of meer. Na realisatie 
wordt getoetst of het bedrag terecht is 
toegekend.

aanvraag BOSA

https://fondsenutrecht.nl/
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
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Maatregelen Duurzaamheid & Toegankelijkheid

Voor energiemaatregelen en aanpassingen ten behoeve van toegankelijkheid voor mensen 
met een lichamelijke beperking, is bovenop de 20% nog 10% extra beschikbaar. De 
energiemaatregelen omvatten o.m. isolatie, ledsport- verlichting, zonnepanelen, 
warmtepompen voor warm water en of verwarming. Maatregelen voor toegankelijkheid 
omvatten onder meer een automatisch te openen toegangsdeur, aangepast toilet, lift, 
toegankelijkheid kleedkamers ect.

Voor meer informatie en ondersteuning, neem contact op met:

Duurzaamheid (Rijksoverheid & Gemeente Utrecht)

Er zijn voor sportverenigingen verschillende mogelijkheden om de accommodatie te 
verduurzamen en daarmee op energie uitgaven te besparen.

Subsidie
De SDE+ subsidie is een landelijke stimuleringsmaatregel voor de opwekking van duurzame 
elektriciteit. Voor sportverenigingen met een grootverbruiker aansluiting is deze subsidie 
interessant met het oog op zonnepanelen.
Per opgewekte eenheid energie wordt namelijk – gedurende 15 jaar – een vastgesteld 
bedrag uitgekeerd. De energierekening daalt en je financiële positie wordt versterkt. 
SportUtrecht kan de subsidieaanvraag laten verzorgen.

ISDE subsidie
De ISDE subsidie is een bijdrage ineens voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen, 
pellet kachels of biomassaketels. Let wel op dat het toestel dat wordt aangeschaft op de lijst 
van RVO moet staan en/of in elk geval aan bepaalde kenmerken moet voldoen.

Groene daken
De subsidie voor groene daken en gevels is in het leven geroepen om het dak of de gevel 
van je accommodatie te laten bedekken met planten. Het is mogelijk om op één dak zowel 
groen aan te leggen als zonnepanelen te plaatsen. Groene daken en zonnepanelen 
versterken zelfs elkaars werking. Minimale oppervlakte bedraagt 10m2.

Irene Mobach

irene.mobach@sportutrecht.nl
06-22050528

SDE++ ISDE Groene Daken

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/6807ac5ede8ddc3ed97ee3a82789bdfc
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde
mailto:irene.mobach@sportutrecht.nl
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Subsidiedatabase (Kenniscentrum Sport)
Nog geen geschikte subsidie kunnen vinden? Kenniscentrum Sport heeft een 
Subsidiedatabase gemaakt die kan helpen bij het vinden van de juiste subsidies op het 
gebied van sport en bewegen. In de Subsidiedatabase zijn momenteel meer dan duizend 
provinciale, landelijke en internationale subsidies en fondsen voor sportgerelateerde 
initiatieven opgenomen.

Overige informatie of hulp nodig?
Voor alle subsidiemogelijkheden geldt dat SportUtrecht kan ondersteunen bij het indienen 
van de aanvraag. Dit overzicht kan aangevuld worden met nieuwe/ andere mogelijkheden 
die nog niet in beeld zijn.

Registreer

Meer informatie

Noodfonds Corona (Gemeente Utrecht)
Sportverenigingen en sportbedrijven die het moeilijk hebben door de coronamaatregelen 
kunnen een beroep doen op het noodfonds van de Gemeente Utrecht. De hoogte van de 
subsidie hangt af van het tekort in de begroting en/of liquide middelen. Bekijk alle 
voorwaarden en hoe je een aanvraag kan doen op de website van de Gemeente Utrecht.

Noodfonds Corona

Landelijke compensatieregelingen COVID-19
Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties. Dit 
pakket bestaat onder andere uit huurkwijtscheldingsregeling (TVS) voor verhuurders die 
een accommodatie verhuren aan een sportvereniging, een regeling tegemoetkoming in 
de vaste lasten voor verenigingen met accommodatie in eigendom of beheer (TASO), 
een tegemoetkoming voor de loonkosten (NOW) en borgstelling voor noodkrediet via  
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). 

Bekijk op de website van NOC*NSF het overzicht met alle regelingen. 

Overzicht NOC*NSF

Neem contact op

https://pki.utrecht.nl/Loket/product/67f85d65a67c559f340352559f5ad1aa
https://www.sportutrecht.nl/financien/
https://ptd.digitaal-magazine.nl/coronavirusensportcompensatiesportverenigingen/pag1
mailto:info@sportutrecht.nl
https://zoeken.vindsubsidies.nl/sks


Eén manier van inloggen
Met één inlogmiddel van 
eHerkenning kunt u inloggen bij 
ruim 400 organisaties, zoals de 
Rijksoverheid, gemeentes, water-
schappen maar ook private orga-
nisaties Dat betekent dus minder 
wachtwoorden onthouden.

Zelf kiezen hoe u inlogt
Wilt u inloggen met een extra 
controle via SMS? Of met een 
token of app? U kiest zelf hoe u 
het liefst wilt inloggen. De er-
kende eHerkenningleveranciers 
bieden diverse typen inlogmid-
delen aan.

Bij steeds meer organisaties, zoals UWV, gemeentes en de Belastingdienst, kunt u als ondernemer 
nu of binnenkort alleen nog inloggen met eHerkenning. Bijvoorbeeld voor het ziek melden van 
een werknemer, het aanvragen van een vergunning of het indienen van uw btw-aangifte. 
eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, 
speciaal voor bedrijven. Als ondernemer of medewerker van een organisatie identificeert u zich 
met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online bij ruim 400 organisaties.

Wat is eHerkenning?

De voordelen van eHerkenning

De verschillende betrouwbaarheidsniveaus
eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus (oplopend van EH1 tot en met EH4). Hoe hoger het 
betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid dienstverleners hebben over uw online identiteit en hoe gevoeliger 
de gegevens die u kunt uitwisselen. De dienstverlener bij wie u met eHerkenning inlogt, bepaalt het betrouwbaar-
heidsniveau. Voor het aanvragen van een vergunning heeft u bijvoorbeeld niveau EH2 nodig; voor het ziek en beter 
melden van medewerkers heeft u niveau EH3 nodig. Niveau EH3 wordt steeds vaker vereist voor online identificatie. 
Met een middel op een hoger niveau kunt u altijd inloggen bij een dienst die een lager niveau vereist. U moet dan 
wel gemachtigd zijn om namens uw bedrijf deze dienst af te nemen.

Veilig inloggen
Doet u online zaken met de 
overheid? En wisselt u daarbij 
gevoelige informatie uit, zoals 
medische, financiële of persoon-
lijke gegevens? Met eHerken-
ning logt u veilig in om deze 
zaken online te regelen.



eHerkenning aanvragen
Een inlogmiddel van eHerkenning is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan of 
te delen met anderen. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan bij één van de zes 
erkende leveranciers. Zij zijn erkend door de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning 
leveren. Deze leveranciers voldoen allemaal aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op 
het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. 
Op www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht vindt u alle leveranciers en de middelen die zij 
aanbieden. Daarnaast kunt u op de website een stappenplan volgen dat u door de belangrijk-
ste aspecten in het aanvraagproces leidt.

eHerkenning upgraden
Steeds vaker heeft u minimaal niveau EH3 nodig om zich online te identificeren bij de overheid. 
Heeft u al een eHerkenningsmiddel, maar op een lager niveau? Dan moet u deze upgraden en 
daarbij de noodzakelijke machtigingen regelen. Neem hiervoor contact op met uw leverancier. 

Machtigen
Als u met eHerkenning een online dienst wilt afnemen namens uw organisatie, moet u daar-
voor gemachtigd zijn. Met een machtiging weten dienstverleners zeker dat alleen geautoriseer-
de medewerkers bepaalde zaken online kunnen en mogen regelen. Vanaf niveau EH2 moet u 
zo een machtiging aanvragen; zonder werkt een eHerkenningsmiddel niet. Een machtiging is 
persoonsgebonden en kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie die tekenbe-
voegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als er meerdere personen 
tekenbevoegd zijn, moeten zij mogelijk ook tekenen. Daarnaast kan de tekenbevoegde een 
machtigingenbeheerder aanstellen die de machtigingen beheert. Ga daarom eerst na wie er 
bij uw organisatie tekenbevoegd is en of er al een machtigingenbeheerder is. Meer informatie 
vindt u op www.eherkenning.nl/machtigen.

Ketenmachtigingen
In sommige gevallen handelt uw bedrijf niet zelf om online zaken te regelen, maar schakelt het 
een tussenpartij in (zoals een extern bureau of intermediair). Uw bedrijf kan deze tussenpartij 
machtigen middels een ketenmachtiging, zodat het diensten kan afnemen met eHerkenning. 
Uw bedrijf hoeft in dit geval zelf geen eHerkenningsmiddel aan te vragen, maar moet wel de 
tussenpartij toestemming geven voor deze ketenmachtiging. Ga bij de dienstverlener na of u 
voor hun diensten gebruik kunt maken van ketenmachtiging. Volg de checklist op www.eher-
kenning.nl/ketenmachtiging.

Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar

http://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht
http://www.eherkenning.nl/machtigen
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