
Aanvraag eHerkenning ketenmachtiging 
 

Via een ketenmachtiging geef je Bentacera toestemming om aanvragen en mutaties door te geven. 

Ketenmachtiging is onderdeel van eHerkenning (EH) en is een veilige en betrouwbare manier om in te 

loggen bij steeds meer overheidsinstellingen, pensioenuitvoerders, gemeenten en andere organisaties. 

Eherkenning is vergelijkbaar met DigID. EHerkenning zal de huidige manier van inloggen bij UWV en 

andere organisaties geheel vervangen. 

Zie eherkenning.nl voor meer informatie over de werking en mogelijkheden. 

EH Ketenmachtiging en eigen EH-middel 
Via een ketenmachtiging kun je een intermediair machtigen om namens jouw organisatie in te loggen bij 

een of meerdere organisaties.  Om als bevoegd bestuurder zelf te kunnen inloggen bij verschillende 

instanties is het verstandig (en eventuele andere bevoegd vertegenwoordigers) een eigen EH-middel 

aan te vragen (minimaal niveau 3). Deze handleiding behandelt alleen het aanvragen van een 

ketenmachtiging. Een eigen EH-middel is wel verstandig, maar niet verplicht voor het aanvragen van een 

ketenmachtiging. 

EHerkenning kent meerdere leveranciers 
Alle aanbieders hanteren ongeveer dezelfde tarieven. Bentacera heeft gekozen voor Reconi en KPN. We 

adviseren jou de ketenmachtiging en eventueel je eigen eHerkenningsmiddel ook via Reconi of KPN te 

regelen. Heb je je eigen eHerkenningsmiddel al geregeld bij een andere eHerkenningsleverancier, dan 

kun je alsnog bij Reconi de ketenmachtiging voor Bentacera aanvragen. Wil je de ketenmachtiging voor 

Bentacera via een andere leverancier laten verlopen, dan is dit in veel gevallen wel mogelijk maar vaak 

complexer. Neem in dat geval zelf contact op met jouw huidige leverancier voor de mogelijkheden en de 

kosten.  

TIP: Door de aanvraag via Reconi te laten verlopen en gebruik te maken van onze aanvraaglink, kunnen 

wij jouw aanvraag volgen. 

Kosten en dienstverleners (machtigingen) 
De prijs van de ketenmachtiging is afhankelijk van de gekozen leverancier én de gekozen looptijd van de 

ketenmachtiging. Een ketenmachtiging dient per organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te worden aangevraagd. Kies zorgvuldig de dienstverlener en de diensten waarvoor je Bentacera wil 

machtigen. Denk hierbij al voorbeeld van een dienstverlener aan UWV, Pensioenfonds of 

Belastingdienst. Mocht je achteraf nog zaken willen wijzigen in jouw aanvraag, dan wordt dat gezien als 

een nieuwe aanvraag en brengt dat opnieuw kosten met zich mee.  

Vanuit onze beroepsethiek geven wij er de voorkeur aan dat je ons alleen machtigt voor de voor 

Bentacera specifieke dienstverleners zoals de Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen en/of 

verzekeraars. Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij Bentacera. 

  



 

Zorgvuldigheid 
Het is belangrijk dat je de gegevens in de aanvraag volledig en correct aangeeft. Zorg voor geldige en 

duidelijke kopieën van jouw legitimatiebewijs en een KvK-uittreksel. Vertrouwelijke gegevens op uw 

legitimatiebewijs (zoals uw foto en BSN) dien je onleesbaar te maken. Onvolledige of incorrecte 

gegevens kunnen de aanvraag vertragen. Zolang de aanvraag niet definitief verwerkt is, heeft Bentacera 

geen toegang tot de gewenste portals van de organisaties. 

Stap 1: Open de link die je hebt  ontvangen van Bentacera 
Je hebt een link van ons ontvangen waarmee je het aanvraagproces kunt starten. Om de aanvraag te 

kunnen doen dien je te beschikken over de volgende gegevens: 

• Een KvK-uittreksel van jouw organisatie (max. 14 dagen oud) of via Reconi te regelen  

voor € 7,50 excl. btw. 

• Jouw legitimatiebewijs (minimaal nog 1 maand geldig) 

• Je mobiele telefoon 

• Gegevens van wie tekenbevoegd is voor jouw organisatie 

Stap 2: E-mail validatie 
Vul jouw e-mailadres in en los vervolgens de reCAPCHA op. Klik vervolgens op [Volgende] 

 

  



Stap 3: E-mailadres validatie 
Er is een e-mail verzonden naar het opgegeven emailadres. Open de link in het e-mailbericht om het 

aanvraagproces te vervolgen. 

 

Stap 4: E-mail validatie 
Open het e-mailbericht en klik op het blauwe veld om uw e-mailadres te bevestigen om het 

aanvraagproces te vervolgen. 

 

Let op: voor het opstarten van de aanvraag ketenmachtiging is een e-mailadres nodig dat nog niet 

bekend is bij Reconi.  Dit geldt alleen voor de eerste verificatie e-mail.  



Stap 5: Validatie mobiel nummer 
Vul hier jouw mobiele nummer in en klik op [Volgende] 

 

Stap 6: Validatie mobiel nummer  
Er is zojuist per SMS een eenmalige code verstuurd. Vul de eenmalige code in en druk op [Volgende]. 

 

  



Stap 7: Kies jouw wachtwoord (code) 
Zie de aanwijzingen op onderstaande afbeelding. Druk daarna op [Volgende] 

 

Stap 8: Controleer de intermediairgegevens 
Controleer of de getoonde gegevens overeenstemmen met de gegevens van jouw intermediair 

Bentacera. 

 

Druk op [Volgende]. 

  



Stap 9: Voer het KvK-nummer in van uw eigen organisatie/bedrijf. 

Voer jouw KvK-nummer in waarvoor je Bentacera wilt machtigen en druk op [Volgende]. 

 

Stap 10: Controleer jouw organisatiegegevens 

 
Hier zie je de gegevens van het door jou ingevoerde KvK-nummer. Druk op [Volgende] 

  



Stap 11: Selecteer de gewenste machtigingen 

 

Kies voor ‘Nee’.  

Als geldigheid adviseren wij minimaal 5 jaar.  



 

Selecteer bij niveau minimaal niveau ‘EH3’.  

• Bij ‘Zoek een dienst’ voer je de naam van de dienst in waarvoor je ons wil machtigen. In dit 

voorbeeld zoek je naar ‘stag’. Klik vervolgens op ‘Dienstverlener: STAG’ om alle onderliggende 

diensten in beeld te krijgen. 

 



• Herhaal dit voor bijvoorbeeld het UWV. Zoek naar ‘UWV’ 

 

 

Kik op de geselecteerde regel. Druk daarna op ‘Machtiging toevoegen’. Als je alle gewenste 

dienstverleners en diensten hebt toegevoegd, klik je op [Volgende]. 

Stap 12: Toon bevoegdheid aan 

 

Voor de identificatie is het noodzakelijk dat Reconi beschikt over een recent uittreksel van de Kamer van 

Koophandel. Je kunt zelf een recente kopie uploaden of dit voor € 7,50 exclusief btw, door Reconi laten 

verzorgen. 



Stap 13: Geef de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger van je organisatie 

op 

 

Druk op [Bevoegd vertegenwoordiger toevoegen]. 



Stap 14: Gegevens invoeren van de bevoegd vertegenwoordiger van je organisatie 

 

Voer de gegevens in conform jouw identiteitsbewijs en druk op [Opslaan].  

  



Stap 15: Controleer de gegevens en voeg eventuele extra vertegenwoordigers toe. 
Controleer de ingevoerde gegevens. Indien jouw organisatie meerdere wettelijke vertegenwoordigers 

heeft, dien je deze vertegenwoordigers ook toe te voegen via de knop [‘Bevoegd vertegenwoordiger 

toevoegen’]. 

Druk daarna op [‘Volgende’]. 

 

 



Stap 16: Controleer het factuuradres 

 

Je hebt de mogelijkheid een afwijkend factuuradres op te geven of een referentie toe te voegen. De  

gegevens zijn te corrigeren via het ‘potlood’ icoontje. Als de gegevens volledig en correct zijn, druk je op 

[Volgende]. 

 

  



Stap 17: Controleer uw aanvraag  
Controleer jouw aanvraag zorgvuldig en accepteer de voorwaarden. Als alles correct is, druk je op 

[Bestel]. Als je gegevens wil wijzigen, druk je op [Vorige] totdat je bij de stap bent waarvan je de 

gegevens wil corrigeren.  

 

 

 

  



Stap 18: Vervolgstappen 
Upload de benodigde documenten. 

 

  



Stap 19: Toevoegen bestanden 
Sleep de gewenste bestanden in het vak om deze te uploaden of klik op het vak om een bestand of 

bestanden te selecteren. 

 

 

  



Stap 20: Vervolgstappen 
Nadat alle benodigde documenten zijn toegevoegd klik je op [Afronden] 

 

 

  



Stap 21: Downloaden, printen, ondertekenen en verzenden 
Download het aanvraagformulier, print het uit en stuur het formulier, na ondertekening door de 

opgegeven bevoegd vertegenwoordigers met de handtekening gelijk aan jouw/hun identiteitsbewijs, 

per post naar: 

Reconi 

Postbus 244 

1500 EE  ZAANDAM 

 

 

  



Hieronder tref je een voorbeeld van het aanvraagformulier: 

 


