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1 Inleiding 
Via het Selfservice Portaal kunt u zelf snel en eenvoudig Digitale Paspoorten aanvragen, autoriseren 

en overzichten opvragen. Ook kunt u Digitale Paspoorten intrekken en opzeggen. Deze handleiding 

beschrijft de beschikbare functies binnen het Selfservice Portaal.  

Heeft u na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem dan contact op met de ABZ servicedesk 

op 0800 - 225 52 29 (gratis), via e-mail support@abz.nl, of door het raadplegen van de website 

www.abz.nl/digitaalpaspoort. Wij helpen u graag verder. 

De schermafdrukken in deze handleiding zijn gemaakt in een testomgeving en de informatie die in de 

schermafdrukken wordt getoond is testinformatie. 

mailto:support@abz.nl
http://www.abz.nl/digitaalpaspoort
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2 Het Selfservice Portaal 
Het Selfservice Portaal als getoond in deze handleiding is beschikbaar voor organisaties die de dienst 

Digitaal Paspoort Xtra afnemen. Via het Selfservice Portaal beheert u de digitale paspoorten van uw 

organisatie. Indien uw organisatie uit meerdere entiteiten bestaat, beheert u deze per entiteit door 

een eigen beheerder. Het Selfservice Portaal is te bereiken via de url:  

https://abz-security.digidentity.eu  

De tekenbevoegde binnen uw organisatie heeft een beheerder benoemd voor het Selfservice Portaal. 

Met de autorisatie functie is het voor de Selfservice Portaalbeheerder mogelijk andere collega’s ook 

als beheerder te machtigen.  

Binnen het Selfservice Portaal worden de volgende rollen onderscheiden: 

 

Rol Functies 

Selfservice 
Portaalbeheerder 

 Autorisaties van gebruikers voor ABZ diensten beheren; 

 Digitale Paspoorten aanvragen; 

 Digitale Paspoorten intrekken; 

 Opvragen PPC voor Digitaal Paspoort houder 

 Wijzigen telefoonnummer Digitaal Paspoort houder 

 Wijzigen beheerder bedrijfscertificaat 

 Opvragen BCC bedrijfscertificaat voor beheerder 

 Opvragen wachtwoord postbus 

 Overzichten (inclusief audit trail) opvragen. 

Digitaal Paspoort 
houder 

Gebruiker van het Digitaal Paspoort.  

 

Als Selfservice Portaalbeheerder logt u in op het Selfservice Portaal met uw eigen Digitale Paspoort. 

In de volgende paragrafen worden de bijbehorende functies getoond. 

https://abz-security.digidentity.eu/
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2.1 Digitale Paspoorten 
Het kopje ‘Digitale Paspoorten’ biedt een overzicht van alle Digitale Paspoorten binnen de 

organisatie. 

 

 

a. Per gebruiker wordt de naam, het e-mail adres, mobiel nummer en de verloopdatum 
van het Digitale Paspoort getoond. Met de print functie kan een overzicht op papier 
worden afgedrukt en met de csv functie kan een overzicht in csv-formaat gemaakt 
worden. 

b. Door een gebruiker te selecteren kunnen autorisaties per dienst en per rol binnen 
een dienst worden beheerd. 

c. Indien bij de verloopdatum ‘Onbekend’ staat heeft de gebruiker het Digitaal 
Paspoort nog niet opgehaald, of is het Digitaal Paspoort ingetrokken. 

d. U kunt het mobiele nummer behorende bij de gebruiker aanpassen middels de knop 
‘telefoonnummer wijzigen’.  

e. U kunt deel 2 van de PPC altijd opzoeken middels de knop ‘PPC deel 2 bekijken’.  

f. U kunt de PPC code altijd opnieuw versturen naar de gebruiker middels de knop ‘PPC 
opnieuw versturen’. Deel 1 wordt vervolgens per mail naar de gebruiker gestuurd, 
deel 2 wordt aan u in het portaal getoond. Als het mobiele nummer van de gebruiker 
bekend is, ontvangt de gebruiker deel 2 per SMS. 
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2.2 Bedrijfscertificaten 
Het kopje ‘Bedrijfscertificaten’ biedt een overzicht van alle binnen de organisatie gebruikte 

Bedrijfscertificaten. 

a. Door het bedrijfscertificaat te selecteren ziet u welke autorisaties op het 

bedrijfscertificaat staan. 

 

b. Met de Download functie kan een overzicht als CSV worden opgeslagen. Met de Print 

functie kan een overzicht worden afgedrukt. 

c. U kunt een bedrijfscertificaat selecteren om de autorisaties op het certificaat te 

tonen. 

d. Het is niet mogelijk om autorisaties toe te kennen op bedrijfscertificaten. Dit kunt u 

doen middels het volgende formulier: 

http://www.abz.nl/component/content/article/30-diensten/283  

e. Het is mogelijk om de beheerder van het bedrijfscertificaat te wijzigen. Dit doet u 

middels de knop ‘Beheerder wijzigen’. U geeft vervolgens de gegevens van de 

beheerder op. De beheerder ontvangt hierna een e-mail met het verzoek de 

gegevens te bevestigen. Na de bevestiging is de wijziging definitief. 

f. Als de beheerder van het bedrijfscertificaat bekend is, kunt u de BCC opnieuw 

versturen. Dit doet u middels de knop ‘BCC opnieuw versturen’. Als het mobiele 

nummer van de beheerder bekend is, wordt deel 2 BCC ook per SMS verzonden. 

Houd er rekening mee dat de beheerder van een bedrijfscertificaat de 

verlengingsmail ontvangt. 

http://www.abz.nl/component/content/article/30-diensten/283
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2.3 Postbussen 
Het kopje ‘postbussen’ biedt een overzicht van alle binnen de organisatie gebruikte postbussen. 

a. Door de postbus te selecteren ziet u welke autorisaties op de postbus staan. 

 

 

b. Met de Download functie kan een overzicht als CSV worden opgeslagen. Met de Print 

functie kan een overzicht worden afgedrukt. 

c. U kunt een postbus selecteren om de autorisaties op de postbus te tonen. 

d. U kunt het wachtwoord van de postbus opnieuw versturen door de knop 

‘Wachtwoord opnieuw versturen’ te selecteren. De beheerder van de postbus 

ontvangt vervolgens het wachtwoord. 

a. Het is mogelijk om de beheerder van de postbus te wijzigen. Dit doet u middels de 

knop ‘Beheerder/postbus wijzigen’. U geeft vervolgens de gegevens van de 

beheerder op. De beheerder ontvangt hierna een e-mail met het verzoek de 

gegevens te bevestigen. Na de bevestiging is de wijziging definitief. 

e. Als de beheerder van de postbus bekend is kunt u het wachtwoord van de postbus 

resetten door de knop ‘Wachtwoord resetten’ te selecteren. De beheerder ontvangt 

deel 2 van het woord per SMS als zijn mobiele nummer bekend is. 

f. Het is niet mogelijk om autorisaties toe te kennen op postbussen. Dit kunt u doen 

middels het volgende formulier: http://www.abz.nl/component/content/article/30-

diensten/283  

 

http://www.abz.nl/component/content/article/30-diensten/283
http://www.abz.nl/component/content/article/30-diensten/283
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2.4 Diensten 
Diensten biedt een overzicht van alle door de organisatie afgenomen ABZ diensten en de daarbij 

beschikbare rollen. 

 

 

a. Per dienst kan een overzicht worden gemaakt van de actieve gebruikers per 

beschikbare rol (de resultaten verschijnen onderin het scherm). 

b. Met de print functie kan een overzicht op papier worden afgedrukt. 
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2.5  Audit trail 
Het kopje ‘Audit trail’ geeft een overzicht van alle door de beheerder(s) van het Selfservice Portaal 

uitgevoerde mutaties. 

a. Met de print functie kan een overzicht op papier worden afgedrukt. 

b. Met selecties kan een overzicht naar wens worden gemaakt. 
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2.6 Het wijzigen van rollen (autoriseren) 
Het wijzigen van rollen vindt plaats binnen de functie Gebruikers. 

In het wijzigingsproces kunnen de volgende stappen worden doorlopen: 
 
Wijzigen rollen van bestaande gebruiker gaat als volgt: 

1) Selecteer gebruiker (zie screenshot) 
 

 
2) Vink per dienst rol(len) aan of uit; 

 
3) Scroll naar beneden en klik op “Rollen opslaan” (zie screenshot). 
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2.7 Kopiëren rollen van bestaande gebruikers 
Het kopiëren van rollen vindt plaats binnen de functie Gebruikers. 

1) Selecteer de gebruiker met de te kopiëren rollen; 
 

 
 
 

2) Kopieer rollen 
a. Selecteer gebruiker(s) waar rollen naar moeten worden gekopieerd 
b. Klik op “Kopieer rollen naar geselecteerde gebruikers”. 

 

 
 

3) De geselecteerde gebruikers hebben nu precies dezelfde rollen als de oorspronkelijke 
gebruiker. Let op: het is mogelijk dat bestaande rollen hierdoor vervallen, omdat de 
gekopieerde (bron) gebruiker deze rollen niet heeft! 
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2.8 Aanvragen Digitaal Paspoort  
Het aanvragen van een Digitaal Paspoort vindt plaats binnen de functie Aanvragen. 

Klik hier op “Nieuw Digitaal Paspoort”. 

 

In het aanvraag proces worden de volgende stappen doorlopen: 
 

 Selfservice Portaal Beheerder Digitaal Paspoort houder Automatisch proces 

1 Vul de gegevens in van de collega voor 
wie een Digitaal Paspoort wordt 
aangevraagd. 

  

2  Ontvangt een e-mail met de 
ingevulde gegevens. 

 

3  Accordeert de ingevulde 
gegevens. 

 

4   Controle Kamer van 
Koophandel gegevens. 

5   Versturen Persoonlijke 
Paspoort Codes in twee delen. 

6  Ontvangt eerste helft PPC per 
e-mail. 

 

7 Ziet tweede helft PPC in het Selfservice 
Portaal door bij aanvragen op de 
gebruiker te klikken. 

Ontvangt deel 2 PPC per SMS 
als het mobiele nummer is 
opgegeven bij de aanvraag 

 

 

Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt de PPC in opgesplitst in twee delen. In het Selfservice Portaal 
wordt de PPC deel 2 bij de gebruiker getoond. De Selfservice Portaalbeheerder moet deze persoon 
vervolgens in bezit laten komen van het tweede deel van de PPC. 
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Onder het kopje ‘Status’ wordt getoond in welke fase van het proces deze zit. Deze statussen kunnen 
zijn: 
 

Status Toelichting 

In afwachting Aanvraag proces is gestart. 
Wacht op bevestiging Digitaal Paspoort houder heeft een e-mail ontvangen met 

de vraag om zijn gegevens te bevestigen. Deze bevestiging 
heeft hij nog niet uitgevoerd 

Niet geaccordeerd door DP houder De nieuwe Digitaal Paspoort houder heeft de gegevens 
afgekeurd. 

Wacht op KvK controle De automatische Kamer van Koophandel controle is nog 
niet uitgevoerd. De controle wordt door ABZ binnen 2 
werkdagen afgerond. Na de controle loopt het proces 
automatisch verder. 

KvK controle bevestigd De KvK controle is afgerond en de gegevens worden 
verwerkt. Het proces loopt automatisch verder. 

Wacht op doorgeven tweede deel Het aanvraagproces is gereed. Het tweede deel van de PPC 
kan door de Selfservice Portaalbeheerder worden 
doorgegeven aan de Digitaal Paspoorthouder. Als het 
mobiele nummer is opgegeven bij de aanvraag heeft de 
gebruiker deel 2 van de PPC ook per SMS ontvangen. 

Voltooid De Selfservice Portaalbeheerder heeft op de knop PPC 
doorgegeven geklikt. Deze knop kan worden gebruikt als 
reminder voor de Selfservice Portaalbeheerder om bij te 
houden wij hij al wel en niet deel twee van de PPC heeft 
doorgegeven. Achter de knop zit geen verdere 
functionaliteit.  

Geannuleerd De aanvraag is door de Selfservice Portaal Beheerder 
geannuleerd. 

Mislukt Het proces is gestopt omdat het verwerken van de Digitaal 
Paspoort gegevens niet lukt. Neem contact op met ABZ. 

 
 

Nadat de aanvraag is voltooid kan de Digitaal Paspoort houder zijn nieuwe Digitaal Paspoort ophalen 
op de ABZ site https://dp.abz.nl 

 

 

https://dp.abz.nl/
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2.9 Intrekken Digitaal Paspoort 
 
Met de functie ‘Certificaat intrekken’ wordt het gebruik van een Digitaal Paspoort geblokkeerd. Deze 
functie kunt u bijvoorbeeld gebruiken in het geval een gebruiker een Digitaal Paspoort is kwijt 
geraakt als gevolg van een computercrash.  
 
Let op: Na het intrekken van een Digitaal Paspoort blijft het abonnement voor Digitaal Paspoort Xtra 
geldig. Het abonnement voor dit certificaat wordt pas stopgezet nadat u het certificaat hebt 
opgezegd. 
  
Intrekken van een certificaat gaat als volgt. Via de functie Gebruikers selecteert u de betreffende 
Digitaal Paspoort houder en kiest voor de optie Certificaat intrekken. 
 
 

   
 

Na de keuze Certificaat Intrekken wordt u gevraagd het intrekken te bevestigen. 
 
 

 
 

U ziet het resultaat van het intrekken in uw scherm. 
 

 
 
 

ABZ verzorgt vervolgens de benodigde activiteiten om het Digitaal Paspoort te blokkeren.  
In het gebruikersoverzicht ziet u een status wijziging; u ziet de Digitaal Paspoort houder in het 
gebruikersoverzicht zonder Verloopdatum. 
 

 



  

Gebruikershandleiding ABZ Selfservice Portaal  versie 2   15 

2.10 Opzeggen Digitaal Paspoort 
Met de functie ‘Certificaat opzeggen’ kunt u een Digitaal Paspoort certificaat opzeggen en het 
certificaat definitief door ABZ laten verwijderen. Met de functie certificaat opzeggen wordt een 
certificaat ingetrokken en verwijderd uit de administratie van ABZ. Deze functie kunt u bijvoorbeeld 
gebruiken indien een medewerker uit dienst gaat. 
 
Via de functie Gebruikers selecteert u de betreffende Digitaal Paspoort houder en kiest voor de optie 
Certificaat opzeggen. 

 
 
Na de keuze Certificaat opzeggen wordt u gevraagd het opzeggen te bevestigen. 
 
 

 
 
U ziet het resultaat van het opzeggen in uw scherm. 
 

 
 

Na het opzeggen van het certificaat wordt deze niet meer getoond in het overzicht ‘Digitale 
Paspoorten’. Ook het abonnement voor dit certificaat is stopgezet. 
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2.11 Wijzigingen 
Het kopje ‘Wijzigingen’ toont alle wijzigingen die zijn uitgevoerd. Ook de status van lopende 

wijzigingen worden hier getoond 
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Contact 

 

Wilt u meer weten over de voordelen van Digitaal Paspoort Xtra, kijk dan op: 

http://www.abz.nl/digitaalpaspoort  

Wilt u meer weten over de kostenstructuur of heeft u andere inhoudelijke vragen, kijk dan op: 

http://www.abz.nl/component/content/article/30-diensten/289 

Heeft u technisch georiënteerde vragen over certificaten, kijk dan op: 

https://dp.abz.nl/support/veel-gestelde-vragen.html  

Heeft u nog verdere vragen, dan kunt u contact met onze Servicedesk opnemen via 0800 – 225 52 29 

of support@abz.nl  

http://www.abz.nl/digitaalpaspoort
http://www.abz.nl/component/content/article/30-diensten/289
https://dp.abz.nl/support/veel-gestelde-vragen.html
mailto:support@abz.nl

