
Gebruiksvoorwaarden 
Digitaal Loket Rapportages (DLR)

De Nederlandsche Bank N.V., (hierna ‘DNB’), verzamelt gegevens die rapportageplichtige 
ondernemingen op grond van diverse wettelijke bepalingen en afspraken aan DNB dienen 
te verstrekken. DNB stelt via internet hiertoe het Digitaal Loket Rapportages, (hierna ‘DLR’), 
beschikbaar. De rapportageplichtige onderneming (hierna ‘Gebruiker’) verbindt zich aan de 
volgende gebruiksvoorwaarden.

1  De DLR programmatuur kan tijdens een bezoek van 

Gebruiker aan de daartoe aangewezen website van DNB 

actief worden gemaakt. DNB garandeert dat het DLR door 

haar alleen zal worden gebruikt voor de uitvoering van de 

rapportages op grond van de diverse wettelijke bepalingen 

en overeengekomen afspraken. DNB is niet aansprakelijk 

voor schade - waaronder begrepen maar niet beperkt tot 

inbreuken op de vertrouwelijkheid - die wordt geleden 

door Gebruiker ten gevolge van het gebruik van het DLR, 

tenzij DNB opzet of grove schuld kan worden verweten. 

Het gebruik van het DLR komt geheel voor rekening en 

risico van de Gebruiker.

2  Voor de communicatie tussen DNB en Gebruiker wordt 

gebruik gemaakt van een beveiligde (geëncrypteerde) 

verbinding. Gebruiker dient voor verificatie van het 

certificaat van DNB zorg te dragen. 

3  Het in gebruik nemen van het DLR impliceert dat deze 

gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De rapportage-

software is geactiveerd zodra Gebruiker door middel van 

eHerkenning is aangelogd aan het systeem. Gebruiker 

is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruiken en 

bewaren van de authenticatiemiddelen.

4  De Gebruiker kan bestanden uploaden in het DLR met 

rapportagegegevens of andere relevante informatie. Het 

uploaden van bestanden komt volledig voor rekening en 

risico van de Gebruiker.

5  De rapportage dient naar waarheid en volledig te 

geschieden. Gebruiker staat hiervoor in bij het definitief 

aanleveren van de rapportage.

6  DNB biedt voor enkele XBRL rapportageverplichtingen 

de faciliteit om door middel van een Excel bestand te 

rapporteren. Via deze faciliteit wordt het Excel bestand 

omgevormd naar een XBRL bestand, dat in het DLR wordt 

teruggekoppeld aan de Gebruiker. Dit XBRL bestand geldt 

als de waarheid. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor 

de inhoud van het XBRL bestand. Dit bestand dient ook te 

worden gebruikt bij eventuele certificering.

7  Auteursrechten van DNB op de DLR programmatuur 

blijven bij DNB.


