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Datum 

 xx juli 2012 

 

Uw kenmerk 

  

 

Kenmerk/Kenteken 

  

Betreft: 

aangifte / opgaaf met BAPI-certificaat van DigiNotar na 1 juli jl.  

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 

U heeft na 1 juli jl. nog één of meer aangiften of opgaven ingestuurd met een BAPI -certificaat van DigiNotar. 

Deze bevinding is gedaan voor de volgende postbus: 

 

Datum: <<Datum>> 

Postbus: <<Postbus>> 
 
Zoals wij de afgelopen maanden meerdere malen hebben aangekondigd (recentelijk in een brief van 29 mei jl.), 
worden deze berichten met ingang van 1 juli niet meer geaccepteerd. Volledigheidshalve verwijzen wij u ook naar 
de Actueel berichten van 28 juni en 14 mei jl. op de website van de Belastingdienst. 
 
Wij hebben de door u na 1 juli ingezonden berichten toch nog verwerkt. Vanaf 1 augustus is dit echter ook 
technisch onmogelijk. De Belastingdienst kan ze dan niet meer in ontvangst nemen; de berichten worden 
geweigerd en niet verwerkt. Als u geen geactiveerd KPN BAPI-certificaat hebt, kunt u dus na 1 augustus via 
het BAPI-kanaal geen aangiften, opgaven en andere berichten meer inzenden. We wijzen u er op dat bij het 
niet (tijdig) doen van aangifte de gebruikelijke sancties gelden (verzuim, boete, sancties bij niet nakomen 
van de uitstelregeling). We adviseren u dan ook dringend per omgaande de noodzakelijke acties te 
ondernemen. 
 
In uw geval is sprake van de volgende situatie(s): 

Situatie: <<Situatie>> 

 

Hieronder kunt u per mogelijk geconstateerde situatie lezen welke acties er moeten worden ondernomen. 

 

Situatie 1: 

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat u nog aangiften instuurt, die zijn ondertekend met uw DigiNot ar-

certificaat. 

 

Om te zorgen dat uw aangiften worden ondertekend met uw KPN-certificaat, zult u zelf actie moeten 

ondernemen. Welke acties dat precies zijn hangt af van de acties die u al heeft ondernomen:  
- U moet beschikken over een aangepaste applicatie, waarin u de meest recente upgrades heeft geïnstalleerd, 

die kan werken met KPN-certificaten. Als u daarover nog niet beschikt (of dit niet weet) neemt u contact op 
met uw softwareleverancier. 

- Als u nog geen KPN-certificaat hebt aangevraagd en/of verkregen, dient u zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met KPN. 

- Als u al wel beschikt over KPN-certificaten maar nog niet heeft geactiveerd, moet u deze nog activeren in uw 
applicatie(s). Als u daarbij hulp nodig heeft neemt u contact op met uw softwareleverancier. 
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- Als de Dname van uw certificaten is gewijzigd, dan moet u de gegevens van het nieuwe KPN-certificaat 

doorgeven aan de Belastingdienst. Als u dat nog niet heeft gedaan, moet u een aanmeldingsformulier in 
papieren vorm, ingevuld en ondertekend, opsturen naar de Belastingdienst. Vaak is dit aanmeldingsformulier 
af te drukken vanuit het gebruikte softwarepakket. U kunt dit aanmeldingsformulier ook ophalen en afdrukken 
via de link 
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanmeldform_elektronisch_bericht_bel_al1021z2fd.pdf 

 

 

Situatie 2: 

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat u nog aangiften instuurt, die zijn versleuteld met het DigiNotar -

certificaat van de Belastingdienst. 

 

Om te zorgen dat uw aangiften worden versleuteld met het KPN-certificaat van de Belastingdienst zal er iets 

moeten worden gewijzigd in uw applicatie(s). Zorgt u er in ieder geval voor dat u de meest recente software 

upgrades heeft geïnstalleerd. Voor verdere informatie wat er eventueel moet wijzigen neemt u contact op 

met uw softwareleverancier. 

 

 

Situatie 3: 

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat u nog aangiften instuurt, die zijn ondertekend met een PIN, 

waarbij de PIN is versleuteld met het DigiNotar-certificaat van de Belastingdienst. 

 

Om te zorgen dat in uw aangiften de PIN wordt versleuteld met het KPN-certificaat van de Belastingdienst 

zal er iets moeten worden gewijzigd in uw applicatie(s). Zorgt u er in ieder geval voor dat u de meest 

recente software upgrades heeft geïnstalleerd. Voor verdere informatie wat er eventueel moet wijzigen 

neemt u contact op met uw softwareleverancier.  

 
 
We adviseren u nogmaals dringend per omgaande de noodzakelijke acties voor uw situatie te ondernemen. 
 
Meer informatie?  
Op https://kpnbapi.managedpki.com vindt u informatie over de wijze waarop u de overstap naar KPN BAPI-
certificaten kunt regelen. Meer informatie over de ondertekening met een digitaal certificaat vindt u op 
www.belastingdienst.nl. Kies hierbij voor Zakelijk > Aangifte, betalen en toezicht > Aangifte doen > Digitaal 
Aangeven > Veiligheidsmaatregelen. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon (0800 - 0543). 
 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Hans Blokpoel  

Algemeen Directeur Belastingregio's 

https://kpnbapi.managedpki.com/
http://www.belastingdienst.nl/

