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1

Inleiding

1.1

Algemeen

Om gebruik te kunnen maken van alle diensten die via het VPI-platform worden aangeboden is het
noodzakelijk om voor iedere medewerker, eenmalig, een account aan te maken.
Een account heeft tot doel dat gebruikers zich kunnen identificeren op het VPI-platvorm waarmee
ze toegang krijgen tot de VPI-diensten. Zonder dat de gebruiker hier iets van merkt of waarneemt,
vindt bij het opstarten van de communicatie het identificatieproces plaats tussen enerzijds het
volmachtpakket (bijvoorbeeld Anva-5, CCS Level-7, DIAS of een eigen applicatie) en, via het VPIplatform, de aangesloten partijen (bijvoorbeeld de maatschappijen). Naast beveiligingscertificaten
zoals het digitaal paspoort is identificatie een noodzakelijk onderdeel van de
beveiligingssystematiek van het VPI-platform.
Voor het vastleggen van het digitale paspoort en aanvullende gegevens gebruikt het VPI-platform
een aparte identificatiedienst.
Hier worden, op basis van het digitaal paspoort, de bedrijfsnaam en emailadres overgenomen en
vastgelegd. Hiermee wordt gegarandeerd dat een account uniek is en dat de gegevens zijn
gevalideerd door de uitgever van het digitaal paspoort.

1.2

Doel van dit document

Dit document is bedoeld voor de medewerkers van de volmachtbedrijven, maatschappijen en
overige bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de registratie en beheer van VPI-accounts.

1.3

Revisies

Versie
1.0

Datum
2011

2.0

2011

3.0
3.1
3.2

2011
9 februari 2011
2 maart 2017

1.4

Disclaimer

Productaanpassing
Basisversie
Aanpassing wijze van registratie digitale paspoorten/bedrijfscertificaten
(CCS)
Geautomatiseerde koppeling digitale paspoorten.
Anva met bedrijfscertificaat
Aanpassing teksten

De informatie en het materiaal van deze handleiding dient alleen ter algemene informatie en is niet
ter vervanging van ander of officieel advies. Zonder verificatie of nader advies van de aangeboden
informatie en/of van de geboden informatie gebruik maken is voor eigen rekening en risico. Aan de
binnen deze handleiding geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
VolmachtBeheer spant zich in om uiterst nauwkeurige en actuele informatie in deze handleiding op
te nemen. VolmachtBeheer staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de
geboden informatie. VolmachtBeheer aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te
actualiseren of om mogelijke fouten te verbeteren. VolmachtBeheer wijst iedere aansprakelijkheid
ter zake van de hand. Aan de in deze handleiding geboden informatie kunnen geen rechten worden
ontleend. VolmachtBeheer staat er tevens niet voor in dat deze handleiding foutloos is.
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Hoe exporteer ik een certificaat?

Kies de plaats waarop u het reservebestand van uw certificaat wilt opslaan zorgvuldig, bij voorkeur
op een andere schijf dan de vaste schijf van uw computer. In ieder geval een schijf waarvan een
back-up wordt gemaakt.
Kies in uw browser (‘Internet Explorer’) in de menubalk het menu: ‘Extra’ en dan ‘Internetopties’,
kies vervolgens voor het tabblad `Inhoud’.

Klik op `Certificaten’, waarna u een certificaat kunt selecteren om te exporteren.
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Kies nadat u een certificaat heeft geselecteerd (eenmaal aanklikken) voor de optie ‘Exporteren’. U
komt vervolgens in de wizard Certificaat exporteren, volg de onderstaande schermen door na
iedere stap op ‘Volgende’ te klikken om tot een export van het geselecteerde certificaat te komen.
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Kies voor ‘Ja, de persoonlijke sleutel exporteren’ en klik op ‘Volgende’.

Het volgende scherm verschijnt:

Klik het vinkje aan voor de optie ‘Indien mogelijk met alle certificaten in het certificeringspad‘.
Klik op ‘Volgende’, het volgende scherm verschijnt:
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In het eerste vakje tikt u een wachtwoord in waarmee u het reservebestand van uw digitaal
paspoort beveiligt. Dit wachtwoord moet u goed onthouden. Indien u het certificaat gaat koppelen
aan een VPI-account dan heeft u dit wachtwoord nodig. Het is overigens niet noodzakelijk dat het
wachtwoord gelijk is aan het wachtwoord dat oorspronkelijk door Abz is verstrekt.
Als de wachtwoorden correct zijn ingevuld, ziet u het volgende scherm:
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In het vakje (Bestandsnaam) tikt u een naam in zoals u het certificaat wilt opslaan zodat u het
straks weer herkent bij het koppelen aan een VPI-account. U kunt hiervoor zelf een naam
bedenken. Met behulp van de knop 'Bladeren' kiest u vervolgens de plaats waar het reservebestand
moet worden opgeslagen.

Als u de bestandsnaam heeft ingevuld kiest u voor Volgende en verschijnen de laatste twee
schermen waar u kiest voor respectievelijk ‘Voltooien‘ en ‘OK’.
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Aanmaken VPI-account.

Indien u nog geen account heeft op VolmachtBeheer, kan deze door de beheerder binnen uw
bedrijf worden toegevoegd door te klikken op de knop nieuw.
Voor het aanmaken/wijzigen van gebruikers verwijzen wij u naar de Handleiding GA Beheerders
of Handleiding Mij Beheerders. Deze kunt u inzien via tabblad VolmachtBeheer, help/instructies,
Handleidingen of door middel van de link
https://www.volmachtbeheer.nl/VolmachtBeheer/Help/instructies/Handleidingen.aspx

3.1

Registreren digitaal paspoort.

Het registreren van een VPI-account verloopt via https://www.volmachtbeheer.nl .
Na het inloggen selecteert u het tabblad Gevolmachtigden of Maatschappijen en vervolgens
Bedrijfsgegevens, Gebruikers.
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Kies voor de gebruiker en klik op bladeren… bij Digitaal paspoort.

Wanneer u kiest voor ‘Bladeren…’ gaat u op zoek naar de locatie waar u het certificaat (=‘.pfx’)
heeft opgeslagen en selecteert u het juiste certificaat.
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Na het digitaal paspoort te hebben geselecteerd kiest u voor ‘Openen’

Een voorwaarde is dat het digitaal paspoort is beveiligd met een wachtwoord, dus dit vult u in bij
‘Wachtwoord’. Vervolgens klikt u op ‘certificaat inlezen’ om het certificaat te installeren.

Klik vervolgens op de knop ‘Opslaan’.
Het VPI-account is nu gekoppeld.
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3.2

Verwijderen Digitaal paspoort

Indien u niet het juiste paspoort heeft geselecteerd of een oud certificaat staat geregistreerd, kunt
u deze met behulp van de knop ‘Verwijderen’ het digitaal paspoort verwijderen.

3.3

Registreren bedrijfscertificaat.

Op dit moment is het uitsluitend met CCS & ANVA mogelijk om met bedrijfscertificaten te werken.
Het aanvragen van een account voor een bedrijfscertificaat gaat door in te loggen op
https://www.volmachtbeheer.nl en te kiezen voor gevolmachtigden, bedrijfsgegevens.

Wanneer u kiest voor ‘Bladeren’ gaat u op zoek naar de locatie waar u het certificaat (=‘.pfx’) heeft
opgeslagen en selecteert u het juiste certificaat. Een voorwaarde is dat het bedrijfscertificaat is
beveiligd met een wachtwoord, dus dit vult u in bij ‘Wachtwoord’.
Vervolgens klikt u op ‘certificaat inlezen’ om het certificaat te installeren.
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Mocht u niet meer weten waar u uw certificaten heeft opgeslagen dan kunt u het certificaat, mits u
het in gebruik heeft uiteraard, ook exporteren vanuit uw browser.
In 2 Hoe exporteer ik een certificaat? treft u een beschrijving aan hoe u een certificaat
exporteert zodat u deze uiteindelijk kunt installeren zoals bovenstaand beschreven.
Klik vervolgens op de knop Opslaan. Zodra de gegevens zijn verwerkt ontvangt u daarvan via mail
een bevestiging waarna u van de VPI-koppelingen gebruik kunt maken.

4

Verlenging digitaal paspoort of bedrijfscertificaat.

Het digitale paspoort en bedrijfscertificaat is 1 jaar na afgifte door Abz geldig, deze dient dus
jaarlijks verlengd te worden. U ontvangt hiervoor tijdig een bericht van ABZ. Na installatie van het
verlengde paspoort in de browser van uw PC kunt u gewoon gebruik blijven maken van de VPIkoppeling(en).
Het VPI platform controleert aan de hand van de datum of een digitaal paspoort geldig is (dit is een
eis van de volmachtgevers), indien het digitale paspoort/certificaat is verlopen kan er bijvoorbeeld
geen premieberekening meer worden uitgevoerd.
Het is dus niet nodig om elk jaar opnieuw de gegevens van het digitale paspoort of
bedrijfscertificaat op de site van VolmachtBeheer in te lezen. Dit is alleen nodig indien de volgende
gegevens veranderen:



Het veld E bij Onderwerp, Zie schermprint 1
Het veld CN & O bij Verlener, Zie schermprint 2

Inzage kunt u krijgen via uw browser (‘Internet Explorer’) in de menubalk het menu: ‘Extra’ en dan
‘Internetopties’, kies vervolgens voor het tabblad `Inhoud’.
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Klik op `Certificaten’, waarna u een certificaat kunt selecteren om in te zien.
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Kies nadat u een certificaat heeft geselecteerd (eenmaal aanklikken) voor de optie ‘weergeven’. U
kiest vervolgens voor ‘Details’
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Klik de optie ‘Onderwerp’ aan

Beheer VPI accounts v3.2

Pagina 17 van 20

Schermprint 1

Beheer VPI accounts v3.2

Pagina 18 van 20

Schermprint 2
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Ondersteuning

Mocht u ondanks deze handleiding nog vragen en of opmerkingen hebben neem dan contact op
met de servicedesk van VolmachtBeheer:

servicedesk@volmachtbeheer.nl

035 – 5 433 433
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