Veel gestelde vragen DiginBFT
Notarissen en gerechtsdeurwaarden moeten financiële verantwoordingsdocumenten
indienen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het BFT maakt daarbij onderscheid in:
- Privéjaargegevens;
- Kantoorjaargegevens;
- Tussentijdse kantoorgegevens. Dit betreffen meestal kwartaalgegevens maar dit kan
ook een andere frequentie hebben;
- Bewaringspositie (uitsluitend voor gerechtsdeurwaarderskantoren).
Het BFT vindt het van belang dat de kantoorstukken en de privéstukken veilig en volgens de
voorgeschreven modelstaten worden ingediend. Om dit mogelijk te maken is DiginBFT
ontwikkeld. Het gebruik van DiginBFT is verplicht gesteld in wet- en regelgeving.
Om gebruik te maken van DiginBFT heeft u een gebruikersaccount nodig. Deze moet u zelf
aanvragen. Een gebruikersaccount bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. U
kunt ook iemand anders machtigen om namens u de gegevens in te dienen. Daarvoor heeft
u een authenticatiecode nodig. De authenticatiecode wordt toegezonden bij de aanvraag
voor een gebruikersaccount. Het BFT dringt er op aan om de inloggegevens en
authenticatiecode zorgvuldig te bewaren.
Gebruikersaccounts worden afgegeven aan notarissen, gerechtsdeurwaarders,
accountantskantoren en medewerkers van notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren die de
indiening van financiële verantwoordingsdocumenten verzorgen.
Het DiginBFT portaal kunt u benaderen via de volgende link:
https://login.diginbft.nl/account/signin
DiginBFT werkt niet optimaal in alle browser(versies). Wij verzoeken u gebruik te maken van
Internet Explorer of Google Chrome.
Als u drie keer een fout wachtwoord heeft ingevuld wordt u gebruikersaccount geblokkeerd.
In het portaal is geen mogelijkheid ingebouwd om een tussentijdse afdruk te maken. Indien u
een tussentijdse afdruk wilt maken kunt u gebruik maken van de printfunctie van uw browser.
Nadat de gegevens zijn ingediend heeft u eenmaal de mogelijkheid om de ingediende
verslagstaten in PDF format op te slaan en/of af te drukken.
U kunt de gegevens pas indienen als alle onderdelen van de verslagstaat zijn ingevuld en
alle verplichte bijlagen zijn geüpload.
-

Wilt u een gebruikersaccount aanvragen?
Stuur een mail naar diginbft@bureauft.nl. Vermeld daarbij uw NAW-gegevens en
telefoonnummer en die van uw kantoor.

-

Wilt u een nieuw wachtwoord aanvragen?
Stuur een mail naar diginbft@bureauft.nl. Om het verzoek in behandeling te nemen
hebben wij de authenticatiecode van de notaris of gerechtsdeurwaarder nodig.

-

Bent u geblokkeerd?
Stuur een mail naar diginbft@bureauft.nl. Om het verzoek in behandeling te nemen
hebben wij de authenticatiecode van de notaris of gerechtsdeurwaarder nodig.

-

Kunt u niet opslaan?
Het kan zijn dat u niet over voldoende rechten beschikt om op te slaan. In dat geval
verschijnt onder in het scherm, als u naar beneden bent gescrold, niet de knop
opslaan (rechts onderaan).

-

Kunt u niet indienen?
Bekijkt u alstublieft alle tabbladen nogmaals om er zeker van te zijn dat alle velden
zijn ingevuld en niet meer rood omrand zijn. Daarnaast kunt u niet indienen als de
balans niet in evenwicht is en niet alle verplichte bijlagen zijn toegevoegd
Het kan zijn dat u niet over voldoende rechten beschikt om op te slaan. In dat geval
verschijnt onder in het scherm, als u naar beneden bent gescrold, niet de knop
indienen (links onderaan).

-

Wilt u een accountant of administrateur machtigen?
Stuur een mail naar diginbft@bureauft.nl. Geef hierbij aan wie gemachtigd moet
worden en voor welke gegevens (privé, kantoor, jaar, tussentijds, bewaringspositie).
Om het verzoek in behandeling te nemen hebben wij de authenticatiecode van de
notaris of gerechtsdeurwaarder nodig.

-

Kunt u niet meer dan 5 of 6 posities kwijt in de velden?
Waarschijnlijk gebruikt u een browser(versie) waarin het portaal niet optimaal werkt.
Wij verzoeken u gebruik te maken van Internet Explorer of Google Chrome.

-

Wilt u tussentijds printen?
In het portaal is geen mogelijkheid ingebouwd om een tussentijdse afdruk te maken.
Indien u een tussentijdse afdruk wilt maken kunt u gebruik maken van de printfunctie
van uw browser. Nadat de gegevens zijn ingediend heeft u eenmaal de mogelijkheid
om de ingediende verslagstaten in PDF format op te slaan en/of af te drukken.

