Brancheorganisaties positief over voortgang implementatie
eHerkenning
Utrecht, 31 maart 2021
De verzekeringssector gaat als eerste private sector over op eHerkenning als veilig inlogmiddel. De
meerderheid (ruim 60%) van de intermediairs ging in 2020 al over. Bijna 60 procent van de
verzekeraars en serviceproviders/volmachten maken binnenkort de overstap naar eHerkenning.
Deze partijen vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de verzekeringsmarkt.
Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA én SIVI sloegen in 2020 de handen ineen om hun
leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar een nieuw en veilig inlogmiddel:
eHerkenning. Om veiligheidsredenen vervalt het Digitaal Paspoort eind 2021. Online dienstverleners
(zoals verzekeraars en serviceproviders) en gebruikers (zoals financieel adviseurs) van het huidige
Digitaal Paspoort kunnen tot en met december 2021 overstappen naar eHerkenning.
Nog werk te verrichten
eHerkenning is dé Nederlandse standaard voor B2B-authenticatie, ook buiten de verzekeringssector.
Hoewel de branche vooroploopt onder private sectoren, is er voor een groot aantal partijen nog werk
aan de winkel voor eind 2021 om een overstap mogelijk te maken voordat het huidige Digitaal
Paspoort vervalt.
Meer info en cijfers rond voortgang
De brancheorganisaties en SIVI ontwikkelden samen een centrale informatiepagina:
www.sivi.org/eherkenning. Op een speciale pagina wordt de voortgang van implementatie zichtbaar
gemaakt: https://www.sivi.org/monitor-migratie-digitaal-paspoort-naar-eherkenning/
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars:
‘’Veilig digitaal zakendoen is uitermate belangrijk, daarom roep ik alle verzekeraars nogmaals op om
eHerkenning te implementeren, het liefst zo snel mogelijk, in ieder geval voor eind 2021.”

Enno Wiertsema (Adfiz)
‘’Veilig inloggen vraagt om eHerkenning. Mijn leden willen graag met één veilig middel overal kunnen
inloggen. Wat dat betreft gaat het niet snel, maar wel de goede kant op.’’
Ron Gardenier (NVGA)
‘’Wij dragen eHerkenning als moderne vorm van authenticatie uit naar onze leden. We ervaren hier
een mooie samenwerking tussen de brancheorganisaties en SIVI.’’
Peter Mols (SIVI)
‘’Een mooie tussenstand en nu door! De komende periode gaan we in een-op-een gesprekken de
weifelaars inspireren om eHerkenning te implementeren.’’

Over SIVI:
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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