
 
Weigering aangiften met BAPI-certificaat van Diginotar 
 
Er zijn twee methoden voor het doen van aangiften via het BAPI-kanaal. De verschillen liggen in de wijze 
van ondertekenen én in het zogenaamde versleutelen van de aangifte. 

1. Ondertekent u uw aangifte met een pincode? Dan maakt uw software gebruik van de BAPI-PIN 
methode.  

Deze methode wordt veel gebruikt door ondernemingen die zelf hun aangifte verzorgen. Maar ook sommige 
(kleinere) fiscale dienstverleners maken gebruik van deze methode.  

Voor de versleuteling van deze aangiften moet uw software gebruik maken van een KPN-certificaat bij de 
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft softwareleveranciers eind vorig jaar deze gegevens aangeleverd 
voor opname in hun aangiftesoftware. 

Wanneer wordt een aangifte die met een pincode is ondertekend, geweigerd? 

Deze wordt geweigerd: 

• als de pincode is versleuteld met het DigiNotar-certificaat bij de Belastingdienst 

• als de aangifte zélf is versleuteld met het DigiNotar-certificaat bij de Belastingdienst 

• of als beiden zijn versleuteld met dit DigiNotar-certificaat. 

De foutmelding die uw softwarepakket geeft, zal meestal duidelijk maken waarom uw aangifte is geweigerd. 
Is deze foutmelding niet duidelijk? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. 

Wat kunt u het beste doen? 

Om uw aangifte en/of pincode te versleutelen met het KPN-certificaat bij de Belastingdienst, moet uw 
aangiftesoftware up-to-date zijn. Zorg er in ieder geval voor dat u de meest recente software update heeft 
geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met uw softwareleverancier. 

Binnen enkele dagen na de eerste digitale foutmelding, stuurt de Belastingdienst u ook nog een brief, waarin 
staat dat uw aangifte is geweigerd en dat u deze opnieuw moet doen. 

2. Ondertekent u uw aangifte met een BAPI-beveiligingscertificaat? Dan maakt uw software gebruik 
van de BAPI-PKI-methode.  

Voor het ondertekenen van aangifteberichten via deze methode moet u een certificaat hebben dat afkomstig 
is van KPN. Daarnaast moet, voor het versleutelen van berichten, het KPN-certificaat bij de Belastingdienst 
worden gebruikt. De Belastingdienst heeft de softwareleveranciers eind vorig jaar de gegevens van dit 
laatste certificaat aangeleverd voor opname in hun software. 

Wanneer wordt een aangifte die is ondertekend via een BAPI-certificaat, geweigerd? 

Deze wordt geweigerd: 

• als de aangifte nog is versleuteld met het DigiNotar-certificaat van de Belastingdienst 

• als de aangifte wel is versleuteld met het KPN-certificaat van de Belastingdienst, maar nog is 
ondertekend met uw (eigen) DigiNotar-certificaat 

• of als zowel de versleuteling als ondertekening nog met DigiNotar plaatsvinden  

De foutmelding die uw softwarepakket geeft, zal meestal duidelijk maken waarom uw aangifte is geweigerd. 
Als dat niet duidelijk is, neem dan contact op met uw softwareleverancier. 

Wat moet u doen als uw aangifte is ondertekend en/of versleuteld met een DigiNotar-certificaat? 

Installeer in elk geval de meest recente update van uw software. Neem zo nodig contact op met uw 
softwareleverancier. 



• Hebt u nog geen KPN-certificaat aangevraagd? Doe dit dan zo spoedig mogelijk via 
https://kpnbapi.managedpki.com/overstappen/ 

• Beschikt u wel over een KPN-certificaat, maar heeft u deze nog niet geactiveerd? Activeer deze dan in 
uw applicatie. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw softwareleverancier. 

• Is de DName (Distinguished Name) van uw certificaat gewijzigd? Geef dan de nieuwe naam van het 
KPN-certificaat door aan de Belastingdienst. Dit kan via een formulier dat u meestal kunt afdrukken 
vanuit uw software of via dit formulier op de site van de Belastingdienst. Deze DName bevat onder 
andere de handelsnaam van de organisatie, het KvK nummer, het dossiernummer en de 
vestigingsplaats. Neem zonodig contact op met uw softwareleverancier.  

Meer informatie over digitaal aangeven vindt u op de site van de Belastingdienst.  

U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon (0800-0543).  

https://kpnbapi.managedpki.com/overstappen/
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanmeldform_elektronisch_bericht_bel_al1021z2fd.pdf
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aangifte_doen/digitaal_aangeven/

