
                           
 

Aansluitprocedure voor SBR-Kredietrapportages 

 
Dit document (in combinatie met het document “Aansluitnotitie-voor-intermediairs-Versie-Juli-2015”) ontvangt 
u ter ondersteuning  van uw voorgenomen start van de aansluitprocedure voor het aanleveren van SBR-
Kredietrapportages namens uw cliënten. 
Wij adviseren u beide documenten aandachtig door te nemen zodat u een goed beeld krijgt van de procedure 
die doorlopen zal worden! 
 

     
 
Onderstaand treft u een stapsgewijze uitleg van de procedure voor de aansluitprocedure. 
Het betreft: 
 
Aanbieden van uw PKI-overheidscertificaat voor “whitelisting”   
Het PKI-overheidscertificaat dat uw kantoor in gebruikt/inzet dient ter “whitelisting” voor testaanleveringen 
(proof of providing quality) aangeboden te worden aan de Bancaire Infrastructurele Voorziening (Finan/BIV) 
zodat betreffend certificaat toegevoegd kan worden aan de testomgeving (ook wel aangeduid als 
Acceptatieomgeving) van Finan/BIV. 
 
Alvorens het PKI-overheidscertificaat aan te bieden is het raadzaam contact op te nemen met de servicedesk 
van Finan/BIV (contactpersoon is Jeroen Bokkkers, bereikbaar via telefoonnummer 088 – 7788999 of per e-mail 
via servicedesk@sbrbanken.nl) en met hen afstemmen wat voor uw kantoor de vervolgprocedure (en de 
daaraan verbonden correspondentie en communicatie) zal zijn. 
De servicedesk van Finan/BIV zal namelijk uw testaanleveringen beoordelen en haar bevindingen met 
betrekking tot deze aanleveringen ook rechtstreeks met u communiceren (telefonisch/per e-mail). 
Na aanlevering van de 2 (vereiste) testaanleveringen zal Finan/BIV u ook informeren dat uw certificaat 
toegevoegd wordt aan de productie-omgeving en uw kantoor gemachtigd is tot daadwerkelijke SBR-
Kredietrapportages aan ABN AMRO, ING of Rabobank (via Finan/BIV). 
 
Aanleveren SBR-Kredietrapportages naar testomgeving Finan/BIV  
Wanneer de testprocedure gestart wordt dient dit gemeld te worden aan Pro Management Software, wij zullen 
dan in de webservice van de SBR-Manager aanmerken dat uw kantoor testaanleveringen gaat verzenden naar 
Finan/BIV, bij vrijgave door de BIV van aansluiting op de productie-omgeving vernemen wij dat wederom graag 
zodat wij deze aanmerking weer ongedaan kunnen/zullen maken (moet gebeuren zodat uw kantoor eventuele 
testaanleveringen ook daadwerkelijk aanlevert bij de acceptatie-/testomgeving van de BIV en vervolgens 
daadwerkelijke (productie-)aanleveringen ook aanlevert bij de productie-omgeving van de BIV…) 
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Aanbieden van uw PKI-overheidscertificaat 
Met betrekking tot het aanbieden van het PKI-overheidscertificaat aan Finan/BIV geldt navolgende uitleg: 
 
Het publieke deel van een (nieuw) PKI-overheidscertificaat (services server) dient opgestuurd te worden naar 
Finan/BIV en hiervoor treft u onderstaand de uitleg (in combinatie met de instructie hoe u het publieke deel 
exporteerbaar kunt maken met behulp van uw browser). 
Per internetbrowser heeft onze afdeling een instructie ter beschikking voor het exporteerbaar maken van het 
publieke deel van uw PKI-overheidscertificaat! 

 
Bericht van Finan/BIV): 

Geachte heer Zuijdwegt, 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij de instructies om het publieke deel van het certificaat te exporteren 
vanuit de browser. In de bijlage zijn instructies voor zowel Internet Explorer, Google Chrome als Mozilla Firefox 
opgenomen. Afhankelijk van welke browser wordt gebruikt, kan de juiste instructie worden gekozen. 
Daarnaast het vriendelijke verzoek om dit certificaat te zippen alvorens het naar ons te sturen. Het type extensie 
van certificaten (.crt) wordt namelijk gezien als mogelijk onveilig en kunnen (meestal) niet als bijlage worden 
verstuurd via email. Zodra wij het publieke deel van het certificaat hebben ontvangen, wordt deze toegevoegd 
aan de whitelist van de BIV-acceptatieomgeving.  

Vergeet s.v.p. niet het .crt-bestand dat aangemaakt wordt te ZIPPEN zoals bovenstaand aangegeven 

wordt…  

 
De zip-file kan per e-mail verzonden worden naar servicedesk@sbrbanken.nl (beheerder Bancaire 
Infrastructurele Voorzieningen). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pro Management Software N.V. 
 
 
 
Afdeling Customer Care 
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