
Berichtenbox voor bedrijven   
Agrarisch ondernemers

Waarom de Berichtenbox?
De Berichtenbox is ontwikkeld door het ministerie van 
Economische Zaken om het digitaal zaken doen met de overheid 
te bevorderen. Het berichtenverkeer tussen ondernemers en 
overheidsorganisaties is extra beveiligd, in tegenstelling tot 
gewone e-mail. U kunt als ondernemer makkelijker en sneller 
procedures afhandelen. Ook heeft u alle berichten op één plek. 
Zo leidt de Berichtenbox tot administratieve lastenverlichting en 
een betere service van de overheid.

 Speciaal voor agrarisch ondernemers 
  RVO.nl is een campagne gestart om agrarisch ondernemers aan 

te sluiten op de Berichtenbox voor bedrijven. Daarom sturen 
we sinds enkele maanden onze brieven niet alleen per post. We 
plaatsen deze ook in de Berichtenboxen die we speciaal voor 
agrarisch ondernemers hebben aangemaakt. Zo kunt u direct 
de voordelen ervaren. We nodigen u uit om uw Berichtenbox te 
gebruiken en te registreren bij de Kamer van Koophandel. Met 
de registratie laat u aan alle overheidsinstanties weten dat u 
digitaal post wilt ontvangen.

Al uw post in de Berichtenbox
De overheid sluit steeds meer aan op de Berichtenbox voor 
bedrijven. Uiteindelijk ontvangt u vrijwel alle berichten die de 
overheid naar uw onderneming stuurt in uw Berichtenbox. Wij 
plaatsen nu de berichten van agrarische regelingen in uw 
Berichtenbox. Deze berichten krijgt u voorlopig ook nog per post. 
Bij elk nieuw bericht ontvangt u een notificatiemelding via 
e-mail. Door in te loggen in de Berichtenbox kunt u uw bericht 
lezen. Zo mist u geen berichten. 

Voordelen op een rij
•  Berichten worden gegarandeerd en snel afgeleverd in de juiste 

Berichtenbox. 
• De uitwisseling van berichten is 100% veilig. 
• Uw post krijgt u op een veilige en centrale plek.
• U krijgt een notificatie per e-mail bij elk nieuw bericht.
• U kunt grote bestandsbijlagen meesturen met uw bericht.
• U bespaart op portokosten, brieven en enveloppen. 
• De Berichtenbox zorgt voor minder papiergebruik.

  De Berichtenbox voor bedrijven is een uniek, extra beveiligd e-mailsysteem tussen u en de overheid. Met de Berichtenbox 
kunt u post digitaal, veilig en gegarandeerd uitwisselen met overheidsinstanties. 

  Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) sluit aan bij de Berichtenbox. We willen zoveel mogelijk post 
digitaal aanbieden via de Berichtenbox voor bedrijven. Daarom is het voor u als agrarisch ondernemer belangrijk om uw 
Berichtenbox te registreren. In deze factsheet leest u meer over voordelen en werking ervan en hoe u uw Berichtenbox 
registreert.



Toegang regelen en registreren
Volg deze stappen om uw Berichtenbox te kunnen gebruiken:

Stap 1: toegang 
U logt in met eHerkenning (minimaal niveau 2+). Waarschijnlijk 
heeft u dit al voor mijn.rvo.nl. Dit is het enige inlogmiddel 
waarmee Nederlandse ondernemers toegang tot hun 
Berichtenbox kunnen krijgen. 
Onderaan de pagina’s op mijn.rvo.nl vindt u de directe link naar 
de inlogpagina van de Berichtenbox 
(www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl). Bij de eerste keer 
inloggen geeft u onder andere uw e-mailadres op. Bij elk nieuw 
bericht in de Berichtenbox ontvangt u een notificatiemelding op 
dit e-mailadres.

Stap 2: registratie 
Wilt u de voordelen van de Berichtenbox voor bedrijven blijven 
ervaren? Registreer dan uw Berichtenbox eenmalig en kosteloos 
in het Nederlands Handelsregister (NHR) van de Kamer van 
Koophandel (KvK). U laat daarmee gelijk weten dat u voortaan 
digitale post wilt ontvangen van de hele overheid. 
Wij hebben het registreren voor u makkelijker gemaakt en alvast 
een ingevuld registratieformulier in uw Berichtenbox geplaatst. 
Controleer, print en vul eventueel aan. Verstuur het ondertekende 
formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar het adres 
op het formulier.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert
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Meer informatie
Meer informatie over de werking van de Berichtenbox en het registreren ervan kunt u vinden op www.ondernemersplein.nl. Heeft u 
specifieke vragen over de diverse agrarische regelingen en de campagne? Neem dan contact op met 088 042 42 42 (lokaal tarief ).
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