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Veilig en snel zakendoen 

De samenleving verandert in hoog tempo. Burgers, bedrijven en overheden communiceren steeds vaker met elkaar via de digitale snelweg. 
De digitale dienstverlening heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen en is nog steeds in ontwikkeling. Zij blijkt betrouwbaar, efficiënt, 
transparant en praktisch. Zakendoen met mobiel of tablet is dan ook niet voor niets de normaalste zaak van de wereld geworden. 

Ook de provincie Noord-Brabant heeft haar digitale dienstverlening geoptimaliseerd waardoor regeldruk voor Brabantse gemeenten, burgers 
en bedrijven aanzienlijk wordt verminderd.

Om snel en veilig zaken te doen met de provincie Noord-Brabant hoeft u slechts:
• Het digitaal formulier in te vullen
• Te tekenen met e-Herkenning
• Documenten te versturen of te ontvangen via de Berichtenbox voor Bedrijven

Provincie Noord -Brabant

Home Actueel Onderwerpen Politiek en Bestuur Loket Contact

Brabant.nl

Producten en diensten



Digitaal Formulier

Steeds meer formulieren van de provincie Noord-Brabant worden als e-formulieren beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij onder andere om: 
subsidies, vergunningen, meldingen en verzoeken. Per 1 december 2017 is de provincie verplicht om alle formulieren digitaal beschikbaar te 
stellen.

Wat voor voordeel levert dit voor u op?
• U kunt online uw formulier invullen en meteen versturen. U hoeft niet meer te printen, met de pen invullen en scannen.
• Uw aanvraag komt meteen bij ons terecht bij de juiste afdeling/ambtenaar, daardoor kunnen we nog sneller uw aanvraag verwerken.
• U ontvangt direct een ontvangstbevestiging met afhandelingsinformatie zodat u weet dat uw aanvraag is aangekomen.
• U kunt 24/7 plaats- en tijdonafhankelijk uw aanvraag bij ons indienen.
• Minder administratieve rompslomp, omdat alleen noodzakelijke informatie wordt gevraagd en daarmee de aanvraag compleet is.
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e-Herkenning

eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met 
DigiD inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers 
en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Bedrijven kunnen hun 
medewerkers machtigen om namens het bedrijf te handelen en te 
ondertekenen met eHerkenning. 

Wat voor voordeel levert dit voor u op?
• U hoeft hier niet meer fysiek te ondertekenen en dan weer 

inscannen om uw aanvraag te tekenen.
• U heeft voortaan maar één digitale sleutelbos (er kunnen 

meerdere machtigingen voor gebruik van diensten op één middel 
eHerkenning staan). Bekijk dit filmpje. 

• Uw ondertekening is veilig, uw organisatie en medewerkers zijn 
maximaal beschermd als het gaat om privacy en security

• Uw ondertekening is rechtsgeldig
• Op termijn ook te gebruiken in interactie met het Rijk en 

gemeenten. 

Stappenplan aanschaf eHerkenningsmiddel
• Alleen ondernemers of organisaties die staan ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel kunnen eHerkenning aanvragen.
• U betaalt voor de aanschaf en het gebruik van een 

eHerkenningsmiddel. De kosten verschillen per aanbieder.
• Ga naar de website eHerkenning en bepaal bij welke aanbieder 

u eHerkenning wilt aanvragen. U vindt hier meer informatie over 
waar u op moet letten bij de aanschaf.

• Voor het ondertekenen van aanvragen zoals subsidies, 
vergunningen, ontheffingen of meldingen heeft u eHerkenning met 
betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.

• Met eHerkenning kunt u, met de juiste machtigingen, inloggen bij 
diverse overheidsorganisaties.

https://www.youtube.com/watch?v=oKFs-wnAGpA
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/
http://www.ondernemersplein.nl/regel/handelsregister/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/
http://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/


Berichtenbox voor bedrijven

De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd berichtensysteem tussen u als ondernemer en de overheid. Met de Berichtenbox kunt u 
informatie veilig uitwisselen met overheidsinstanties. In het e-formulier geeft u aan of u gebruik wilt maken van de berichtenbox. U voert dan 
uw berichtenboxnaam in.

Hoe maakt u een Berichtenbox voor bedrijven aan?

Stap 1: Vraag een eHerkenningsmiddel aan
Voordat u een Berichtenbox aanmaakt, moet u in het bezit zijn van een eHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. 

Stap 2: Log in en maak een Berichtenbox aan
Log in met uw eHerkenningsmiddel en kies de optie ‘Nieuwe Berichtenbox aanmaken’. Let op: uw eHerkenningsmiddel moet wel gemachtigd 
zijn voor de Berichtenbox voor bedrijven.

Tip: voeg zo mogelijk meteen machtigingen toe voor ondertekenen van digitale aanvragen bij de provincie Noord-Brabant.

Stap 3: Registreer uw Berichtenbox bij de KvK
Met een wijzigingsformulier kunt u uw Berichtenbox registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Lees meer.
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BERICHTENBOX

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/
https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/
https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijzigen/
https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijzigen/
http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/

