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Nieuw rapportagemodel voor de macro-
economische statistiek per 1 januari 2022 
 

1. Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2022 voert De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw 

rapportagemodel in voor de macro-economische statistiek: de Macro-Economische 

Rapportage, kortweg MESRAP. De MESRAP komt in de plaats van huidige DRA-

rapportage en - afhankelijk van de financiële sector van de rapporteur - soms ook 

andere rapportages.  

MESRAP treedt in werking voor te rapporteren gegevens vanaf het eerste kwartaal 

van 2022. 

DNB heeft financiële instellingen die dit betreft eind april 2021 door middel van een 

brief hierover geïnformeerd. De betreffende generieke informatie daaruit is in dit 

nieuwsbericht weergegeven. 

2. Doel van MESRAP 

De rapportage dient voor de opstelling van diverse macro-economische statistieken. 

De benodigde data daarvoor zijn in deze rapportage geïntegreerd. Dit betreft 

statistieken als de sectorrekeningen, betalingsbalans, internationale 

investeringspositie en diverse sectorstatistieken. De sectorrekeningen worden 

gezamenlijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De 

Nederlandsche Bank (DNB) opgesteld, waarbij is bepaald dat DNB de daarvoor 

benodigde gegevens van financiële instellingen verzamelt. 

3. Wettelijk kader 

Het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken is 

één van de wettelijke taken van DNB, zoals is vastgelegd in de Bankwet 1998. In 

diverse wet- en regelgeving is dit nader vastgelegd. Het wettelijk kader voor deze 

rapportage wordt gevormd door: 

- het Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016 ex Wet op het Centraal 

bureau voor de statistiek (CBS-wet) jo. het Besluit gegevensverwerving CBS; 

- de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) en de toekomstige 

wijziging van de Rapportage Voorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 

2003). 

 

Daarnaast gelden er specifieke ECB-verordeningen voor verschillende financiële 

(sub)sectoren. 

4. Redenen voor nieuw rapportagemodel 

De nu door DNB gehanteerde DRA-rapportagemodellen zijn merendeels al langere 

tijd in gebruik. Door nieuwe internationale databehoeften en een nieuwe 

taakverdeling tussen DNB en het CBS is de noodzaak ontstaan om de rapportage 

aan te passen. Daarnaast wordt met het nieuwe rapportagemodel aangesloten op 

de vernieuwde rapportagesystemen van DNB die al in gebruik zijn voor andere 

rapportages, zoals het rapportageportaal Digitaal Loket Rapportages en rapportage 

in XBRL-formaat. 
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5. Rapportage via het DLR  

MESRAP wordt ingestuurd via het Digitaal Loket Rapportages (DLR) van DNB. 

Inloggen in het DLR doet een rapporteur met eHerkenning. Daartoe dient de 

rapporterende instelling te beschikken over de dienst ‘DNB rapportages’ die bij een 

provider van eHerkenning kan worden aangevraagd, indien de rapporterende 

instelling nog niet daarover beschikt. 

Instellingen met een rapportageverplichting kunnen desgewenst via een 

ketenmachtiging een andere organisatie machtigen om te rapporteren met 

eHerkenning. Voor meer informatie over eHerkenning wordt verwezen naar de 

internetsite https://www.eherkenning.nl/. 

Het is belangrijk dat rapporterende instellingen de benodigde aanvragen voor 

eHerkenning tijdig in gang te zetten en de juiste medewerkers te machtigen.  

Wanneer een rapporteur is ingelogd, ziet deze de voor de instelling relevante 

rapportageverplichtingen gereed staan. De eerste daadwerkelijke 

rapportageverplichting voor MESRAP zal de rapportage over het eerste kwartaal van 

2022 betreffen en zichtbaar zijn vanaf 1 april 2022. 

 

Overigens is DNB voornemens om binnen afzienbare tijd het DLR onderdeel te 

maken van een algemeen portaal voor relaties van DNB, genaamd mijnDNB. 

Wanneer de planning hiervoor bekend is, worden rapporterende instellingen 

hierover apart geïnformeerd. 

6. Rapportageformaat 

Voor MESRAP wordt het ‘XBRL’-formaat gehanteerd; dit is een internationale 

standaard voor gegevensuitwisseling. De XBRL-specificaties inclusief de 

validatieregels (‘assertions’), de zogeheten taxonomie, zijn beschikbaar op de DNB-

website. U vindt deze op de MESRAP-webpagina. 

 

Voor rapporteurs die de rapportage niet via XBRL willen insturen, is een Excel-

invoerfunctionaliteit beschikbaar. Bij het insturen van de Excelformulieren wordt 

deze in het DLR omgezet naar XBRL.  

Verdere uitleg over de inzending via het DLR, met XBRL of de invoerfunctionaliteit, 

staat op de DNB-website en ook in de algemene handleiding op de MESRAP-pagina.  

7. Profiel (‘entrypoint’) en ‘identifier’ 

Het is van belang dat de rapporterende instelling het voor haar van toepassing 

zijnde profiel gebruikt, waaraan een specifieke set van rapportageformulieren is 

gekoppeld. Dit profiel wordt ook wel ‘entrypoint’ genoemd, die aan de 

rapporterende instelling is gecommuniceerd per brief. Dit geldt ook voor de in de 

rapportage te gebruiken ‘identifier’ en corresponderend ‘scheme’. 

8. Eerste rapportage via nieuw model 

Het nieuwe rapportagemodel gaat van start over het eerste kwartaal van 2022. De 

uiterste inzenddatum van de kwartaalrapportages is afhankelijk van de 

sector/profiel die voor de rapporterende instelling van toepassing is, zoals vermeld 

in de door DNB toegestuurde brief en in de handleiding voor MESRAP. 

https://www.eherkenning.nl/
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9. Inhoudelijke veranderingen 

- De belangrijkste inhoudelijke verandering ten opzichte van de meeste huidige 

DRA-rapportages is dat MESRAP een kwartaalrapportage betreft. Er zijn dus 

geen maand- en/of jaarrapportages meer.  

- Daarnaast zijn er wijzigingen in de classificaties van instrumenten en dimensies. 

Bovendien zijn niet meer alle dimensies van toepassing op alle instrumenten. 

- In de huidige DRA-rapportage zijn de effectenformulieren over beursgenoteerde 

aandelen, schuldpapier en participaties in beleggingsinstellingen per juli 2020 

komen te vervallen in verband met de introductie van de Maand Effecten 

Rapportage (MER). In het nieuwe rapportagemodel dienen geaggregeerde cijfers 

over bovengenoemde effecten te worden gerapporteerd ten behoeve van een 

volledige en sluitende kwartaalrapportage. 

- Verder is in MESRAP een volledige winst- en verliesrekening opgenomen.  

- Tot slot bevat het nieuwe model een overview-formulier met een totaaloverzicht 

op hoofdpostniveau waarbij de boekwaarden uit uw eigen administratie dienen 

te worden vermeld.  

10. Testmogelijkheid 

DNB biedt rapporterende instellingen de mogelijkheid om het inzenden van 

rapportages te testen met ondersteuning vanuit DNB. Vanaf 1 juni 2021 zal in het 

DLR een testrapportage voor de rapporterende instellingen klaar staan.  

Eventuele bevindingen die op basis van de testrapportage uiterlijk 30 september 

2021 aan DNB worden teruggekoppeld, kunnen worden meegenomen bij 

aanpassingen van de taxonomie later dit jaar. De testrapportage blijft in het DLR 

beschikbaar tot 1 april 2022.  

DNB wijst op het belang van het insturen van een testrapportage, omdat daarmee 

onverwachte problemen bij uw eerste inzending kunnen worden voorkomen.  

11. Update van model/taxonomie eind 2021 

Op basis van bevindingen uit de testrapportages en mogelijke andere 

ontwikkelingen zal eind 2021 nog een actualisatie van de taxonomie plaatsvinden. 

Deze zal dan op de website van DNB worden gepubliceerd met daarbij een overzicht 

van de wijzigingen. Tussentijds zal ook een overzicht worden gepubliceerd van 

verwachte veranderingen die zullen worden aangebracht. 

12. Informatiesessie 

DNB verzorgt eind april en begin mei 2021 online informatiesessies over het nieuwe 

rapportagemodel via web- en videoconferentiefaciliteit Webex. Rapporterende 

instellingen zijn daarover met de brief over de invoering van MESRAP geïnformeerd. 

13. Helpdesks 

- Als rapporterende instellingen inhoudelijke vragen hebben over dit nieuwsbericht 

of over het nieuwe rapportagemodel, dan kan contact worden opgenomen 

opnemen met de betreffende relatiebeheerder via het bij het bij de instelling 

bekende e-mailadres of telefoonnummer. 

- In geval van specifieke vragen over het DLR kan contact worden opgenomen 

met de DIT-servicedesk via telefoon 020-524 6111 of e-mail aan  

dit-servicedesk@dnb.nl. 
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