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Begin dit jaar hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het programma 'Andere 
Overheid'. Eén van de projecten die nog op de planning stond, is eHerkenning. De eerste stap in dit project is 
inmiddels afgerond: eHerkenning is nu beschikbaar op het belasting-portaal op de gemeentelijke website. 
Inwoners konden hier al inloggen met hun DigiD; bedrijven kunnen dat nu met behulp van eHerkenning ook doen.  
 
Bijlage: Persbericht 



 

Digitaal zaken doen met de gemeente Goirle, nu ook voor ondernemers 
 
Zoals inwoners digitaal producten en diensten kunnen afnemen van de gemeente Goirle met DigiD, zo 
is er nu ook de mogelijkheid voor ondernemers door middel van eHerkenning. eHerkenning regelt dat 
ondernemers zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken regelen met de gemeente. Dit 
is een eerste stap in de verbetering en vereenvoudiging van de digitale dienstverlening aan Goirlese 
ondernemers.  
 
Woz gegevens (Wet waardering onroerende zaken) inzien 
De gemeente Goirle is een van de weinige gemeenten in Nederland waar ondernemers hun woz-gegevens 
digitaal kunnen opvragen. Dit kan door in te loggen met eHerkenning op het belasting-portaal van 
www.goirle.nl. Ondernemers kunnen hier het taxatieverslag van hun pand raadplegen, digitaal een 
bezwaarschrift indienen tegen de woz-waarde of aanslag, de woz-waarde vergelijken met voorgaande jaren en 
de hoogte van de aanslag OZB (onroerende zaakbelasting) berekenen en vergelijken.  
 
Voordelen 
Ondernemers kunnen op elk gewenst tijdstip en plaats een aantal zaken digitaal regelen met de gemeente. Als 
ondernemingen met eHerkenning zijn ingelogd, weten overheden direct dat ze met bevoegde bedrijven en 
medewerkers te maken hebben. Voor de gemeente is dit een efficiencyverbetering. Ze hoeft een aantal 
controles niet meer uit te voeren dat wel nodig is wanneer iemand persoonlijk langs komt of via de post zaken 
regelt. 
 
eHerkenning aanvragen 
Ondernemers kunnen eHerkenning eenvoudig aanvragen via het belasting-portaal van www.goirle.nl of via 
www.eherkenning.nl.  
 
De e-Herkenning in het belasting-portaal is mede mogelijk gemaakt door Tog Nederland Zuid bv. 
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