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Bijlage e-Line DNB
Momenteel gebruikt u WinRibes-applicaties om rapportages aan De Nederlandsche Bank
(DNB) in te vullen. U installeert de software die u van de Nederlandsche Bank ontvangt op uw
computer. Vervolgens vult u de rapportages in en verstuurt u de versleutelde gegevens
per diskette of X-400 naar DNB.
De Nederlandsche Bank komt binnenkort met een nieuw systeem waarmee het rapporteren
snel, veilig en eenvoudig is: e-Line DNB. E-Line DNB zorgt ervoor dat de gegevens veilig over
het Internet verstuurd worden. Daardoor is het niet langer nodig om software te installeren en
diskettes te versturen.
HOOFDSTUK 1: Een nieuw rapportagesysteem
Wat gaat er veranderen en wanneer?
De manier waarop u de rapportages verstuurt naar DNB wijzigt. Die wordt namelijk sneller en
eenvoudiger. De inhoud van de rapportages wijzigt niet door de komst van e-Line DNB. Het
nieuwe systeem:
•
•
•
•
•

maakt het mogelijk te rapporteren via internet;
maakt het mogelijk in het Engels of in het Nederlands te rapporteren;
versleutelt gegevens automatisch: u verstuurt ze over het internet en het systeem zorgt er
zelf voor dat alle gegevens optimaal beveiligd zijn;
is vanaf medio 2004 operationeel voor de rapportages van de elektronische
geldinstellingen en de geldtransactiekantoren;
wordt om november 2004 aan de banken beschikbaar gesteld voor de SE rapportage (na
een proefperiode van ruim 6 maanden zal in nader overleg met de banken en de NVB de
datum van in productie name worden bepaald).

Waarom gaat het veranderen?
Rapporteren via internet heeft een groot aantal voordelen:
•
•
•
•
•
•

u hoeft zelf geen software te installeren;
u hoeft geen updates van software te installeren;
u heeft alle rapportages en inzendtermijnen overzichtelijk bij elkaar;
u kunt uw rapportages snel en eenvoudig versturen;
er wordt een automatische back-up gemaakt van uw gegevens;
uw gegevens zijn automatisch beveiligd.

Wat betekent het voor u?
Binnenkort krijgt u toegang tot de simulatieomgeving e-Line DNB. U ontvangt een uitgebreide
handleiding en kunt daarna uw rapportages via dit nieuwe systeem invullen. Maar voordat het
zover is, willen we u in deze bijlage alvast wat meer vertellen over e-Line DNB, hoe het werkt en
wat u nu alvast kunt doen ter voorbereiding op het rapporteren met dit nieuwe systeem.

Datum

Afdeling Monetaire en toezichtstatistiek

29 oktober 2004
Bladnummer

2
Kenmerk

SI/2004/03330/ver

HOOFDSTUK 2: De werking van e-Line DNB
Wat is e-Line DNB en hoe werkt het?
Internetapplicatie
E-Line DNB is een internetapplicatie. Dat wil zeggen dat u op een speciale website uw
rapportages kunt invullen. U logt in op de website met de door DNB toegestuurde gegevens.
Vervolgens verschijnt er een overzicht waarin al uw actuele rapportageverplichtingen opgesomd
staan van die rapportages die via e-Line DNB worden ingestuurd.
Gegevens invoeren, importeren en controleren
In e-Line DNB kunt u data handmatig invoeren of gegevens importeren in XML- of het bekende
WinRibes formaat. De rapportages worden opgeslagen in een database binnen het DNB-domein.
Van die database wordt dagelijks een back-up gemaakt. De kans dat gegevens verloren gaan is
daardoor minimaal. Voordat u een rapportage verstuurt, is er een aantal mogelijkheden om de
gegevens te controleren.
Rapportages versturen naar de Nederlandsche Bank
Momenteel gebruikt u de WinRibes-applicatie om DNB-rapportages in te vullen. U verstuurt de
rapportages per X-400 of op diskette per post.
Wanneer u straks gebruik maakt van e-Line DNB, wordt het versturen van rapportages
eenvoudiger. E-Line DNB zorgt ervoor dat de gegevens veilig over het internet verstuurd worden.
Daardoor is het niet la nger nodig om gegevens via X-400 of diskette te versturen.
Cyclus
Elke rapportage doorloopt een bepaalde cyclus in e-Line DNB. Die cyclus kunt u in het
rapportageoverzicht op de voet volgen.
U heeft een rapportage altijd eerst in eigen beheer. Nadat de gegevens zijn ingevuld, verstuurt u
de rapportage naar DNB. Pas nadat u de rapportage heeft ingezonden, kan deze door uw
rapportagebehandelaar bij DNB worden ingezien. Het moment dat u de rapportages verzendt,
wordt door DNB vastgelegd als het moment van ontvangst van de rapportages. U kunt op dat
moment de gegevens niet meer wijzigen. Mocht u of de rapportagebehandelaar het nodig vinden,
dan kan DNB de rapportage weer voor u openstellen, zodat u mutaties door kunt voeren. Als dat
niet nodig is, heeft u aan uw rapportageverplichtingen voldaan.
Communicatie met de Nederlandsche Bank
U werkt met e-Line DNB in hetzelfde systeem als de rapportagebehandelaar. Dit maakt de
communicatie tussen u en uw rapportagebehandelaar een stuk gemakkelijker. U beschikt immers
beiden over dezelfde informatie.
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Gegevens versturen via internet: is dat wel veilig?
DNB heeft een aantal maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de
gegevens te garanderen. Daardoor kunt u er op vertrouwen dat rapportages niet ingezien of
gewijzigd kunnen worden door onbevoegden.
Zo ontvangt u per aangetekende of separate post een unieke gebruikersnaam en een aanmeldcode.
Daarmee kunt u in e-Line DNB aanloggen en een eigen wachtwoord aanmaken. Wanneer u
vervolgens naar de e-Line DNB website gaat, wordt er tussen uw browser en de webserver van
DNB een SSL-tunnel (Secured Socket Layer) opgebouwd. Deze beveiligde tunnel is te herkennen
aan het gesloten slotje onder in uw browser. Door hierop te dubbelklikken kunt u controleren of
daadwerkelijk verbinding is gemaakt met e-Line DNB website, of dat iemand anders zich
voordoet als de Nederlandsche Bank.
Wanneer u inlogt worden uw persoonlijke sleutels en certificaat binnen de browseromgeving
gebracht. Daarmee is het mogelijk om een rapportage digitaal te ondertekenen. Bij DNB wordt
elke digitale handtekening gecontroleerd.
De SSL-tunnel zorgt er ook voor, dat alle datacommunicatie tussen uw browser en de DNBwebserver versleuteld worden. Dit voorkomt dat de rapportagegegevens die via internet worden
verstuurd, door derden kunnen worden ingezien.
HOOFDSTUK 3: Voorbereidingen en vragen
Welke voorbereidingen kunt u treffen om straks goed met e -Line DNB te kunnen werken?
Zoals hiervoor al is vermeld krijgt u binnenkort toegang tot de simula tieomgeving van e-Line
DNB. U bent hierdoor in de gelegenheid om tot aan de in productie name van e-Line DNB
testactiviteiten te verrichten en ervaring op te doen met deze nieuwe wijze van rapporteren.
Het is verstandig om uw netwerkbeheerder op de hoogte te brengen van ons systeemadvies:
Internetverbinding: ISDN, ADSL of kabel.
Inbellen met een analoog modem wordt afgeraden.
Besturingssysteem: Windows XP.
Windows 98 is oudste versie van Windows waar e-Line DNB nog op werkt.
Intern geheugen: ten minste 256 Mb.
Let er op dat ook het besturingssysteem het benodigde werkgeheugen beïnvloedt.
Processor: Intel Pentium 4 of een vergelijkbare AMD Athlon processor.
Browser: Microsoft Internet Explorer
Vragen over e -Line DNB?
Vragen? Laat het ons weten. U kunt al uw vragen over e-Line DNB per e-mail richten aan:
e-Line@dnb.nl.
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