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eHerkenning voor rapportage-eenheden e-Line DNB zonder KvKregistratie (informatie voor rapportageplichtigen en eventuele
vertegenwoordigers)
Het inloggen op de rapportagesite van e-Line DNB is veranderd. De
Nederlandsche Bank (DNB) heeft voor dit rapportagetool een nieuwe
inlogmethodiek beschikbaar gesteld: inloggen met eHerkenning.
Hierdoor kunnen we uw en onze gegevens beter beveiligen.
Wij stuurden u eerder een brief hierover. Deze brief is - in algemene
vorm - ook te vinden als nieuwsbrief op
https://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/inloggen-e-line-dnb/index.jsp
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Beschikbaarheid van eHerkenning voor rapportage-entiteiten
zonder Kamer van Koophandel-nummer
Voor eHerkenning is een registratie bij de Kamer van Koophandel
nodig. Zoals in onze eerdere brief aangekondigd, zal voor bepaalde
inlogscenarios e-Line DNB nog geschikt worden gemaakt voor inloggen
met eHerkenning. Het gaat om de volgende situaties:
 Een bedrijf voert het beheer over fondsen die zelf geen KvKnummer hebben OF
 Een bedrijf rapporteert namens een geassocieerd bedrijf dat zelf
geen KvK-nummer heeft OF
 Een bedrijf (één entiteit, één KvK-nummer) rapporteert over
zichzelf onder verschillende e-Line DNB-relatienummers.

Bijlagen
1

Volgens onze informatie is één van deze situaties op uw organisatie
van toepassing. Mogelijk hebben wij hierover zelfs al contact gehad
met de bij ons geregistreerde contactpersoon van uw organisatie.
Na de aanpassing van e-Line DNB kan een ‘hoofdrelatie’ (met KvKnummer) rapporteren over zichzelf en voor alle rapportage-eenheden
waarvoor hij verantwoordelijk is.
De aangepaste versie van e-Line DNB zal 9 april 2018 beschikbaar
zijn. Vanaf dat moment kunnen ook medewerkers van uw organisatie
inloggen in e-Line DNB met eHerkenning.
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In overeenstemming met de eerder gecommuniceerde planning
verzoeken wij u uiterlijk 30 april 2018 de nodige voorbereidingen te
hebben getroffen. Tijdens de overgangsfase tot 1 mei 2018 zullen
eHerkenning en de huidige inlogmethodiek naast elkaar toepasbaar
zijn. Na 30 april 2018 kunt u zonder eHerkenning niet meer
inloggen in e-Line DNB.
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Daarom adviseren wij u om, mocht dat nog niet zijn gebeurd, de
aanvraag of uitbreiding van eHerkenning spoedig te starten, zodat u
tijdig klaar bent. Ook adviseren wij dat gemachtigde medewerkers
tijdig een eerste maal gebruik maken van de nieuwe inlogmethodiek
(als test voor rapporteurs: dit kan ook zonder daadwerkelijk te
rapporteren).
Als u de rapportage over uzelf of over door u beheerde fondsen laat
verzorgen door een ander bedrijf, moet dat bedrijf zijn geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel en moet u dat bedrijf een eHerkenningketenmachtiging geven. Het geketenmachtigde bedrijf kan dan zijn
eigen medewerkers machtigen de rapportage uit te voeren.
Relatiegegevens
De procedures voor het informeren van DNB over de gebruikelijke
relatiegegevens wijzigen niet als gevolg van de invoering van
eHerkenning: rapporteurs moeten ook in de toekomst altijd eerst de
AFM informeren via emailadres: meldingenaifmd@afm.nl en DNB over
wijziging van adres- en contactgegevens.
Wij vragen aan fondsbeheerders nadrukkelijk ook eventuele
overdrachten van fondsen aan andere beheerders eerst tijdig te
melden aan de AFM via emailadres: meldingenaifmd@afm.nl
en DNB via emailadres: aifmd.rap@dnb.nl
Rapporteurs hoeven DNB niet te informeren over het afgeven/intrekken
van eHerkenning-ketenmachtigingen (voor extra uitleg over
ketenmachtigingen: zie de bijlage).
Vragen
Voor vragen over eHerkenning verwijzen we u naar de website van
eHerkenning: https://www.eherkenning.nl/. In de bijlage bij deze brief
vindt u ook de belangrijkste informatie over eHerkenning en de
toepassing daarvan voor e-Line DNB. Als u overige vragen heeft naar
aanleiding van deze brief, dan kunt u daarvoor gebruik maken van de
bij u bekende mailbox of contact opnemen met uw contactpersoon bij
DNB.
Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.
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The unofficial English translation of a newsletter about eHerkenning for
e-Line DNB (‘Introduction of eHerkenning for e-Line DNB (information
for reporting entities and intermediaries)’) can be found on our website
https://www.dnb.nl/en/statistics/eline-dnb/logging-into-e-linednb/index.jsp and the translation of this letter can be found on
https://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/aifmd/index.jsp
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Bijlage 1: eHerkenning voor e-Line DNB
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Wat is eHerkenning?
eHerkenning is een digitaal identificatiemiddel speciaal voor
ondernemers en organisaties. U kunt eHerkenning zien als een soort
DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de
overheid, zo kunnen ondernemers, bedrijven en beroepsgroepen dat
met eHerkenning. Door eHerkenning weten (overheids)organisaties
met welk bedrijf ze te maken hebben. Ook weten ze of medewerkers
gemachtigd zijn om namens dit bedrijf te handelen. Met eHerkenning
wordt het eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. Met 1
inlogmiddel, een eHerkenningsmiddel, kan veilig worden ingelogd bij
alle aangesloten organisaties. Het is dan niet meer nodig voor elke
organisatie een ander inlogmiddel te gebruiken. Om eHerkenning te
kunnen gebruiken, moet een ondernemer of organisatie staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Wat doet eHerkenning?
In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie)
en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen
die online een dienst willen afnemen. Zo krijgen zij toegang tot de
dienst. In principe is eHerkenning gewoon een toegangspoort waar
wordt gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij
is. Maar ook of hij mag doen wat hij wil doen. Door melding van het
Kvk-nummer van de (direct of indirect; zie onder ketenmachtiging)
inloggende organisatie aan de dienst, kan een aan de dienst
gekoppelde applicatie met eigen toegangsbeleid de gegevens van de
inloggende organisatie intern opzoeken en tonen.
Wat is een eHerkenningsmiddel?
Wie wil inloggen op een webdienst heeft een eHerkenningsmiddel
nodig, een persoonlijk inlogmiddel. Met dit inlogmiddel kan veilig en
snel worden ingelogd bij organisaties die zijn aangesloten op
eHerkenning. Gemakkelijk, want het is dus niet nodig voor iedere
organisatie een ander inlogmiddel te onthouden en gebruiken. Een
eHerkenningsmiddel is bijvoorbeeld een gebruikersnaam/wachtwoord,
in combinatie met een uniek gegenereerde code via sms, app of token.
Er zijn eHerkenningsmiddelen verkrijgbaar op 5
betrouwbaarheidsniveaus, oplopend van lage tot zeer hoge
betrouwbaarheid. Een eHerkenningsmiddel is altijd te gebruiken voor
diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau. Om in te
loggen op de webdienst van e-Line DNB is een eHerkenningsmiddel op
minimaal niveau 3 nodig.
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Is een eHerkenning-ketenmachtiging nodig?
Wie als tussenpersoon de administratie uitvoert voor één of meerdere
rapporteurs, kan alleen met behulp van een eHerkenningketenmachtiging de rapportage voor die rapporteur(s) uitvoeren. De
tussenpersoon kan dan inloggen met een eHerkenningsmiddel dat is
gekoppeld is aan het KvK-nummer van de machtigende organisatie.
Een ketenmachtiging is bij een beperkt aantal aanbieders mogelijk. Ga
voor meer gedetailleerde informatie over de ketenmachtiging naar in
bijgaand schema genoemd webadres. Voor rapportage over
rapportage-entiteiten zonder KvK-registratie is een eHerkenningketenmachtiging niet aan de orde.
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Hoe schaft men een eHerkenningsmiddel aan?
DNB geeft geen eHerkenningsmiddelen uit. Een ondernemer of
organisatie schaft één of meerdere eHerkenningsmiddelen aan bij een
zelf te kiezen erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen allemaal
aan dezelfde eisen, maar verschillen o.m. op het gebied van prijs, type
inlogmiddel en aanvraagprocedure. Let bij de keuze daarom ook op het
soort inlogmiddel, het kunnen laten vastleggen van de juiste
(keten)machtigingen, de aanvraagprocedure, de doorlooptijd, de
vervangprocedure en de helpdesk.
Als een ondernemer of organisatie voor een specifieke medewerker al
beschikt over een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau, dan moet
het eHerkenningsmiddel mogelijk nog wel worden gekoppeld aan de
dienst e-Line DNB. Heeft hij nog geen eHerkenningsmiddel (op het
juiste niveau)? Met behulp van het door eHerkenning gepubliceerde
stappenplan en de informatie over de leveranciers op de site van
eHerkenning kan hij bepalen wat voor hem de beste opties zijn.
Wat kost een eHerkenningsmiddel?
Het aanschaffen en het gebruik van een eHerkenningsmiddel is niet
gratis. Deze kosten verschillen per eHerkenningsmiddel en per
betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en
doorlopende kosten berekenen. U kunt uw keuze bepalen aan de hand
van het leveranciersoverzicht erkende aanbieders op de website van
eHerkenning.
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Waar vind ik meer informatie?
Algemene informatie over
inloggen
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https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/

Stappenplan aanvragen
eHerkenningsmiddel

https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/middel-aanvragen/

Algemene informatie over
erkende leveranciers

https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/leveranciers/

Leveranciersoverzicht (prijzen)

https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/

Informatie over machtigen

https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/machtigen/

Informatie over ketenmachtiging

https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/machtigen/ketenmachtiging/

Veelgestelde vragen

https://www.eherkenning.nl/vraagantwoord/algemeen/
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