
Account Controle: zo werkt het 

Om de veiligheid van de gegevens van u en uw klanten te waarborgen, is het belangrijk dat de 

informatie in het DP Portaal actueel is én blijft. Daarom vindt er twee keer per jaar, in maart en in 

september, een Account Controle plaats. Tijdens deze periode vragen we u om de 

gebruikersaccounts van uw agentschap te controleren. Zo voorkomt u dat medewerkers die uit 

dienst zijn, nog toegang hebben tot uw gegevens. 

Melding en start Account Controle 

Tijdens de Account Controle-periode (in maart en in september) ziet u onderstaande melding. Deze 

blijft staan totdat u de controle heeft uitgevoerd. U voert de controle uit binnen het onderdeel 

‘Gebruikers’. Klik hier op de knop ‘Account Controle’ om de controle te starten.  

 

 

 

 

 

 

 

Account Controle pagina 

Op de Account Controle pagina ziet u onder ‘Nog niet gecontroleerd’ alle gebruikers van uw 

agentschap die op dit moment toegang hebben tot het DP Portaal. In de kolom ‘Laatst ingelogd’ ziet 

u wanneer zij voor het laatst hebben ingelogd. Staat hier niets, dan heeft deze gebruiker nog nooit 

ingelogd. Gebruikers met de status ‘Niet gecontroleerd’, moet u controleren.  

 

 



Account Controle uitvoeren en indienen 

U heeft de keuze uit ‘Bevestigen’ of ‘Verwijderen’. Via ‘Bevestigen’ behoudt de betreffende gebruiker 

de toegang tot het DP Portaal en via ‘Verwijderen’ wordt de gebruiker verwijderd. Om uw keuze 

definitief te maken, klikt u op de knop ‘Indienen’ en bevestigt u met uw wachtwoord. Daarna worden 

de gebruikers onder ‘Gecontroleerd’ geplaatst.  

LET OP: Nadat u uw keuze heeft ingediend, kunt u dit niet meer terugdraaien. 

 

 

 

 

 

Heeft u alle gebruikers gecontroleerd en bevestigd? Dan bent u klaar met de Account Controle. Over 

een half jaar ontvangt u weer bericht van ons om de controle opnieuw uit te voeren.  

 



Verlopen Account Controle 

U heeft de hele maand (maart of september) de tijd voor de Account Controle. Bent u te laat, dan 

kunnen uw gebruikers uit veiligheidsoverwegingen niet meer met het DP Portaal werken tot u de 

controle heeft uitgevoerd. U en andere gebruikersbeheerders kunnen dan alleen nog de 

provisienota's en het portefeuilleoverzicht inzien en natuurlijk de Account Controle uitvoeren.  

Zorg er dus voor dat u op tijd bent met de Account Controle. Zo waarborgen we met elkaar de 

veiligheid van de gegevens van u en van uw klanten.  


