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KETENMACHTIGING VERPLICHT VOOR UITBESTEDEN (SUBSIDIE)AANVRAGEN

In 2021 treedt de Wet Digitale Overheid in werking. Ondernemers die hun (subsidie)aanvraag uitbesteden 
aan een intermediair, dienen vanaf 2021 verplicht gebruik te maken van een zogenoemde 
ketenmachtiging. De papieren volmacht zal in 2021 vervangen worden voor deze digitale variant. Om dit 
proces zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben wij alle belangrijke informatie in deze 
whitepaper opgenomen.
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2 WAT IS EEN KETENMACHTIGING?

Het aanvragen en indienen van een (subsidie)aanvraag is een van de (overheids)zaken die je via een 
tussenpartij (zoals De Breed & Partners) regelt en waarbij een ketenmachtiging nodig is. Met een 
ketenmachtiging machtigt een organisatie een andere organisatie om namens hen 
rechtshandelingen bij overheidsinstaties uit te voeren. Met de ketenmachtiging is de tussenpartij 
bevoegd namens jouw bedrijf zaken te doen en kan vervolgens zelf aangeven wie binnen hun eigen 
organisatie zaken voor jouw bedrijf mag regelen.

1 WET DIGITALE OVERHEID

Door de toenemende digitalisering worden steeds meer 
zaken tussen ondernemer en overheid online geregeld. 
Daarom treedt in 2021 de nieuwe Wet Digitale Overheid in 
werking. De Wet Digitale Overheid heeft als doel het veilig en 
betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en 
bedrijven bij de (semi-)overheid. Door de wet is het laten 
regelen van (subsidie)aanvragen door een intermediair middels 
een ketenmachtiging verplicht.

Als bedrijf hoef je niet te beschikken over een 
eHerkenningsmiddel.

Eenvoudig, tijdsbesparend en efficiënt: dankzij de 
ketenmachtiging kun je overheidszaken betrouwbaar laten 
regelen door een tussenpartij.

VOORDELEN KETENMACHTIGING



3 GEVOLGEN VOOR ONDERNEMERS

Wanneer wij jouw (subsidie)aanvraag verzorgen, 
dient er een digitale ketenmachtiging te zijn afgegeven. 
Wanneer je een papieren volmacht hebt afgegeven, is 
deze vanaf het in werking treden van de Wet Digitale 
Overheid niet meer rechtsgeldig voor het indienen van 
subsidieaanvragen. De ketenmachtiging is daarom zeer 
belangrijk voor aanvragen vanaf 2021.

4 ALGEMENE BEVOEGDHEID DB&P

Wanneer je een algemene bevoegdheid voor 5 jaar 
afgeeft aan De Breed & Partners kunnen wij op ieder 
moment bij ieder loket een (subsidie)aanvraag indienen. 
De kosten voor een ketenmachtiging voor algemene 
bevoegdheid nemen wij voor onze rekening.

ALTERNATIEVE KETENMACHTIGING

Wil je geen machtiging afgeven voor 5 jaar voor alle diensten? Dan dien je 
voor iedere aanvraag een aparte ketenmachtiging af te geven. Dit betek-
ent dat je per (subsidie)aanvraag en bijbehorend loket een aparte machtig-
ing nodig hebt. Wanneer je interesse hebt in een regeling en hiervoor geen 
machtiging hebt, kunnen wij deze regeling niet voor je aanvragen. Daarom 
raden wij je ook aan een ketenmachtiging met algemene bevoegdheid af te 
geven. 



6 KETENMACHTIGING REGELEN VIA DB&P

Kies je voor optie 1? Dan regelen wij voor jouw organisatie via gecertificeerde 
leverancier Z login de ketenmachtiging. Wij maken dit proces zo gemakkelijk 
en efficiënt mogelijk. De ketenmachtiging via De Breed & Partners regelen 
betekent:

De Breed & Partners wordt gemachtigd voor alle diensten 
en loketten voor 5 jaar. Wij kunnen bij ieder loket op ieder 
moment een aanvraag voor jouw organisatie indienen. 
Het tussentijds intrekken van deze machtiging is op ieder 
moment mogelijk.

Wij verrichten uitsluitend handelingen die binnen de scope 
van onze dienstverlening vallen.

De bijkomende kosten voor het aanvragen van de 
ketenmachtiging zijn voor onze rekening.

Ketenmachtiging afgifte via gecertificeerde leverancier Z 
login. Z login heeft een overzichtelijke portal waarin we in 
een oogopslag de afgegeven ketenmachtigingen 
makkelijk kunnen monitoren. Daarnaast is de procedure 
van het aanvragen van een ketenmachtiging via Z login 
voor een klant relatief eenvoudig. Z login maakt het 
ketenmachtiging proces zo efficiënt en eenvoudig mogelijk 
maken voor zowel de klant als intermediair.

5 OPTIES KETENMACHTIGING

Er zijn voor jouw organisatie diverse opties voor het afgeven van een ketenmachtiging. Optie 1  is de 
meest eenvoudige en efficiënte optie om de ketenmachtiging af te geven. Deze optie bevelen wij je 
dan ook aan. Indien je kiest voor optie 1, dan betalen wij de kosten voor de ketenmachtiging.

Optie 1: Ketenmachtiging via De Breed & Partners (Z login)
Algemene bevoegdheid (5 jaar, alle diensten en loketten). 
Kosten: € 19,95 per jaar (betaald door DB&P).

Voordelen:
- Op ieder moment subsidie kunnen aanvragen, voor iedere 
regeling zoals je van ons gewend bent.
- Op ieder moment intrekbaar.
- Het proces is eenvoudig doordat de ketenmachtiging wordt 
geregeld vanuit De Breed & Partners geregeld via Z login.

Indien je een wijziging wil aanbrengen in een bestaande 
ketenmachtiging, worden de kosten daarvan in rekening 
gebracht.

Optie 2: Ketenmachtiging per subsidieaanvraag
Voor ieder loket/iedere subsidieaanvraag dient er een aparte 
ketenmachtiging te worden afgegeven. Bijkomende kosten 
hiervoor worden in rekening gebracht.

Optie 3: Ketenmachtiging via jouw eHerkenningsleverancier
Je regelt zelf via jouw eHerkenningsleverancier de 
ketenmachtiging. De mogelijkheden zijn een algemene 
bevoegdheid voor 5 jaar of voor ieder loket/iedere 
subsidieaanvraag een aparte ketenmachtiging per jaar.



8 VRAGEN OVER DE KETENMACHTIGING?

Het regelen van de ketenmachtiging is van zeer groot belang. 
Op deze manier kunnen wij zaken voor je blijven doen zoals je 
van ons gewend bent.

VRAGEN?
Neem vrijblijvend contact op met consultant Mark van Dijk van 
DB&P via mail of telefonisch op 076-5654321. Hij staat je graag 
te woord!

7 STAPPENPLAN KETENMACHTIGING Z LOGIN

De ketenmachtiging via De Breed & Partners regelen? Als ondernemer dien je de volgende stappen 
te doorlopen om de ketenmachtiging actief te maken.

Via Z login ontvang je van ons een e-mail met bijgevoegd 
de ketenmachtiging.

Print het vooringevulde bijgevoegde ketenmachtiging 
formulier en laat dit ondertekenen door de wettelijk 
bevoegde(n) van je organisatie. Een digitale handtekening 
wordt niet geaccepteerd. 

Maak een kopie van je geldige identiteitsbewijs en voeg 
deze bij het ketenmachtiging formulier.

Stuur het getekende formulier per post naar Z login. Het 
adres staat vermeld op het formulier.

Wanneer de controles zijn afgerond, wordt de 
ketenmachtiging actief en kunnen wij online zaken voor je 
blijven doen. Op deze manier kunnen wij je nóg beter 
ontzorgen bij de verschillende aanvragen die wij namens jou 
indienen.
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