
Hoe regel ik toegang tot het werkgeversportaal?

Ketenmachtiging* eHerkenning (EH) aanvragen

• Via een EH-leverancier* vraagt u eHerkenning niveau 3 aan voor al uw medewerkers die dat nodig hebben

Let op: koppel de “Dienst voor toegang tot klantportalen voor pensioenadviseurs” aan uw EH3 middel

• Via uw EH-leverancier vraagt u ketenmachtiging aan voor KVK van een werkgever:

• Via uw EH-leverancier stelt u in welke medewerkers toegang moeten krijgen tot deze werkgever

De leverancier stuurt een overeenkomst voor 

ondertekening naar de werkgever

De werkgever tekent de overeenkomst en 

stuurt deze terug naar e-Herkenning

De leverancier verwerkt de machtiging in het 

machtigingenregister
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Machtiging* eHerkenning aanvragen

• Via een EH-leverancier vraagt u eHerkenning niveau 3  aan voor al uw medewerkers die dat nodig hebben; 

en u vraagt een machtiging aan voor een dienst bij BeFrank

Let op: koppel de “Dienst voor toegang tot klantportalen voor pensioenadviseurs” aan uw EH3 middel

Toegang werkgeversportaal bij de werkgever aanvragen

• U heeft met de werkgever een machtigingsovereenkomst* getekend 

• U verstrekt uw KVK-nummer aan de werkgever

• De werkgever vraagt via zijn werkgeversportaal van BeFrank toegang voor u aan op uw KVK-nummer

Inloggen werkgeversportaal BeFrank

Via eHerkenning logt u in bij BeFrank en selecteert evt. de betreffende werkgever

B

Als u bovenstaande heeft geregeld kunt u inloggen:

Dit kan via 2 verschillende routes:

adviseur
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U regelt een EH-inlogmiddel inclusief toegang op het werkgeversportaal van de werkgever

U regelt een EH-inlogmiddel met een dienst voor BeFrank

Vervolgens vraagt u via de werkgever toegang tot het werkgeversportaal aan

* Uitleg begrippen zie achterzijde

met 

eHerkenning



Meer informatie
Online kunt u verdere informatie vinden over het regelen van eHerkenning:

Website BeFrank

https://www.befrank.nl/adviseur/ketenmachtiging

Website eHerkenning

Informatie over ketenmachtiging

https://www.eherkenning.nl/ketenmachtiging

Algemene informatie eHerkenning

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning

Waarom inloggen met eHerkenning?

Het is belangrijk dat alleen de juiste personen bij uw gegevens kunnen. eHerkenning (EH) zorgt hiervoor. Daarnaast wordt het 

gebruik van EH straks wettelijk verplicht omdat BeFrank een pensioenuitvoerder is in de zin van de Pensioenwet. Daarmee 

zijn wij een zogenoemde ‘aangewezen organisatie’ volgens de Wet Digitale Overheid (WDO). 

De WDO gaat ons in de nabije toekomst verplichten om bij onze elektronische dienstverlening gebruik te maken van EH. U 

kunt straks bij veel instanties alleen nog met EH inloggen, zoals bijvoorbeeld bij UWV en de Belastingdienst.

Wat betekent dit voor mij als adviseur?

Heeft u toegang tot het werkgeversportaal van een werkgever? Na de overstap kunt u alleen nog maar inloggen met  EH. En 

de werkgever moet u toegang verlenen tot het portaal. Dit kan op 2 manieren. Op de andere pagina van dit document leest u 

welke manieren dit zijn en hoe u dit samen met de werkgever kunt regelen.

Uitleg begrippen

EH-leverancier

Er zijn verschillende leveranciers bij wie u eHerkenning kunt aanvragen. U heeft altijd een van deze leveranciers nodig om 

een EH-middel aan te vragen. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen maar bieden wel verschillen in type inlogmiddelen 

(zoals app, sms of token). Belangrijk: zijn er medewerkers in het buitenland die eHerkenning gaan gebruiken? Let er 

dan op dat u een leverancier kiest die online verificatie ondersteunt.

Voor meer informatie zie https://www.eherkenning.nl/leveranciers

Ketenmachtiging (via EH)

Met een ketenmachtiging kan de werkgever u als adviseur machtigen om via uw eigen EH-middel in te loggen op het 

werkgeversportaal. Een aanvraag ketenmachtiging gaat via een EH-leverancier. Meer info: 

https://www.eherkenning.nl/ketenmachtiging

Machtiging eHerkenning

Machtiging eHerkenning verschaft u een basis inlogmiddel voor BeFrank. U kunt dan nog niet inloggen op het 

werkgeversportaal, daarvoor moet u bij uw werkgever toegang aanvragen. 

Machtigingsovereenkomst

Schriftelijke overeenkomst waarbij de werkgever verklaart dat u als adviseur bevoegd bent om namens de werkgever in te 

loggen op het werkgeversportaal en daar handelingen mag uitvoeren zoals onderling vastgelegd. Dit regelt u onderling met de 

werkgever, opsturen naar BeFrank is niet nodig.
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