SIVI presenteert Monitor migratie eHerkenning
Implementatie eHerkenning bij aanbieders van online diensten is gestart
Utrecht, 10 november – Minimaal 60% van alle gebruikers van Digitale Paspoorten beschikt
inmiddels over eHerkenning. Waar kunnen deze gebruikers met eHerkenning inloggen? SIVI
publiceert vanaf begin november een Monitor die de voortgang bij de dienstverleners laat zien.
Nu de rook rond het noodzakelijke vervangen van de Digitale Paspoorten is opgetrokken – 90% heeft
de Digitale Paspoorten vervangen – verschuift de aandacht naar de dienstverleners in de
verzekeringssector die eHerkenning implementeren. Immers, de nieuwe branchestandaard voor online
authenticatie is eHerkenning, als opvolger van het Digitaal Paspoort.
Uiterlijk eind december 2021 zullen alle gebruikers en alle aanbieders met eHerkenning werken, en zal
het Digitaal Paspoort definitief tot het verleden behoren. SIVI komt nu met een Monitor die de
voortgang inzake gebruik en adoptie van eHerkenning op periodieke basis laat zien. De eerste versie is
gepubliceerd op https://www.sivi.org/monitor-migratie-digitaal-paspoort-naar-eherkenning/ en laat
zien wie voor welke toepassing eHerkenning heeft geïmplementeerd. Dit zijn niet alleen verzekeraars,
maar ook serviceproviders en andere dienstverleners als Solera en CIS. Dienstverleners kunnen
toevoegingen/wijzigingen via een email aan support@sivi.org melden.
Minimaal 60% van alle gebruikers van Digitale Paspoorten (bij intermediairs, verzekeraars etc.)
beschikt inmiddels over eHerkenning. SIVI zal de voortgang hier monitoren en zal ook de mate van
gebruik van eHerkenning voor inloggen bij dienstverleners – die klaar zijn voor eHerkenning – in kaart
brengen.
Peter Mols: ‘’Het voordeel van de recente opgelegde omruilactie is dat een relatief groot deel van de
gebruikers al direct over eHerkenning beschikt. Samen met de separaat aangeschafte middelen bij de
aanbieders, verhoogt dit de druk op dienstverleners om vaart te maken met de implementatie van
eHerkenning. De keuze voor eHerkenning is immers niet zomaar gemaakt. eHerkenning is veel veiliger
dan een Digitaal Paspoort.’’

Over SIVI:
Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening.
De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er
nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale
economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat
wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?
SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening,
met extra aandacht voor de verzekeringsindustrie, verzuimsector en de pensioenbranche.
Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen.
Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact
van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat
krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers uit de hele
keten, zoals aanbieders, intermediaire partijen en leveranciers. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas
waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.
SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de klant (consument en
ondernemer) te laten werken. De klant, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en
veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de
digitale klant vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden.
SIVI helpt de financiële dienstverlening om beide te bieden.
SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.
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