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Aankondiging nieuwe rapportagehulpmiddel e-Line DNB

Geachte «geachte»,
Met e-Line DNB introduceert De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw rapportagetool waarmee
de huidige WinRibes applicaties aankomende jaren geleidelijk vervangen zullen worden. Om de
nieuwe tool zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw wensen is de afgelopen maanden intensief
overleg gevoerd met een representatieve afvaardiging uit de bankwereld en de NVB. Dit heeft er
onder andere toe geleid dat de SE-rapportage voor de banken als eerste rapportage in e-Line DNB
zal worden ondergebracht.
Om u te informeren over e-Line DNB en de tijdslijnen voor de introductie zal DNB op woensdag
24 november 2004 een tweetal demonstraties verzorgen.
- Van 09.00 uur tot ongeveer 11.30 uur wordt de demonstratie gehouden voor de banken die de
uitgebreide SE rapportage 9001 insturen.
- Van 14.30 uur tot ongeveer 17.00 uur wordt de demonstratie gegeven voor de banken die SE
kwartaalrapportage formulier 8097 of de SE betalingsbalansrapportage 9010 indienen.
Omdat de demonstraties worden toegespitst op de rapportage die u momenteel indient is het
belangrijk dat u de voor u relevante sessie bijwoont. Wilt u hier om dringende redenen toch van
afwijken, dan kunt u dit aangeven in uw aanmelding. Indien mogelijk zal daarmee rekening
worden gehouden.
Wij vragen u om ons, uiterlijk vrijdag 12 november, te laten weten of u aanwezig zult zijn. U
kunt zich via e-mail aanmelden op het adres secretariaat-si@dnb.nl . U wordt verzocht in uw mail
aan te geven met hoeveel personen u van plan bent te komen en tevens per bezoeker het nummer
van een legitimatiebewijs op te geven. Dit legitimatiebewijs dient u ook bij uw bezoek aan DNB
mee te nemen. Wij attenderen u erop dat het helaas niet mogelijk is te parkeren op het terrein van
DNB. Uw komst met het openbaar vervoer wordt aanbevolen; in de directe omgeving van DNB
zijn slechts in beperkte mate (betaalde) parkeermogelijkheden aanwezig.

De Nederlandsche Bank nv
Handelsregister Amsterdam 3300 3396
e001

De Nederlandsche Bank

Datum

28 oktober 2004
Bladnummer

«instelling»
«postcode» «plaats»

2
Ons kenmerk

SI/2004/03329/ver

Bijgevoegd vindt u een brochure met aanvullende informatie over e-Line DNB. Wij verzoeken u
deze aandachtig te lezen. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met uw rapportagebehandelaar bij DNB of per e-mail via e-line@dnb.nl . Wij
hopen u te mogen ontvangen op 24 november 2004.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank NV

drs. P.C. Hoedjes
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