Vertrouwelijkheid
en integriteit
Digitaal Loket Toezicht (DLT)

In dit document wordt de werking van het Digitaal Loket Toezicht (DLT) toegelicht en worden
de maatregelen besproken die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft getroffen om van het DLT
een veilige en betrouwbare omgeving voor aanvragen te maken.
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het DLT-systeem verder te verhogen. Slechts een beperkt
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dat wat gisteren veilig was dat morgen niet meer hoeft te

heid en integriteit van het aanvragensysteem te waarborgen.

zijn. Daarom toetst en evalueert zij periodiek alle hierboven

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige

genoemde maatregelen.

beveiligingsmaatregelen op de cliënt te nemen.

