
Overige Financiële Instellingen en SPV’s

Maandeffectenrapportage (MER)



Voorlichting MER: Overige Financiële Instellingen

Overzicht
• Inleiding (Eric Klaaijsen)
• Inhoud MER-rapportage (Jurriaan Eggelte/Patrick Meijers)
• Wijze van insturen MER (Frank van der Willigen)
• Testfase (Patrick Meijers)
• Vragen?
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Doel van MER

Verzamelen van effectgegevens om beleidsrelevante statistieken te kunnen opstellen. De gegevens van de MER worden 
nationaal en internationaal gebruikt.

Nationaal gebruik effectendata uit MER
• DNB stelt betalingsbalans en sectorstatistieken op, en krijgt inzicht in financiële stabiliteit.
• CBS gebruikt DNB-gegevens voor nationaal inkomen en vermogen.

Internationaal gebruik effectendata uit MER
• ECB heeft statistieken voor verschillende type financiële instellingen. 
• Onderzoek bij ECB naar doorwerking monetair beleid.
• IMF brengt internationale kapitaalverkeer in kaart
• Europese resolutie autoriteit kent exposures op probleembanken
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Juridische basis en populatie

Nationale wetgeving
• Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb)
• Rapportagevoorschriften Betalingsbalansrapportages

Europese wetgeving
• EU verordening over aangehouden effecten.
• Specifieke EU-regulering pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.
• Financiële instellingen

o Banken
o Geldmarktfondsen
o Beleggingsinstellingen
o Pensioenfondsen
o Verzekeraars
o Overige financiële instellingen

• Niet-financiële instellingen; 
o Grote bedrijven
o Agentschap van Financiën
o Huishoudens (bewaarbedrijven)

/ 4



Modernisering effectenrapportage

Gebruik van Digitaal Loket Rapportages
• Uitvraag via het nieuwe rapportageloket DLR net als veel andere rapportages (CRD-IV, AIFMD). 

MER opvolger effectendeel DRA
• Inhoudelijk zijn dezelfde definities van kracht.
• Meer gedetailleerde uitvraag van effecten op maandbasis
• Geen dubbele rapportage

MER is eerste stap in modernisering
• Versterkte samenwerking CBS-DNB.
• Herziening rapportage voor betalingsbalans.
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Informatie over MER op DNB-website
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Effecten die in MER worden uitgevraagd

MER is een maandelijkse uitvraag van:
• Het bezit aan effecten (activa)
• De uitgifte van effecten (passiva)
• Eigen houderschap en deelnemingen in concernverband (in de vorm van beursgenoteerde effecten)

In de MER worden gerapporteerd:
• Beursgenoteerde aandelen
• Participaties in beleggings-/geldmarktfondsen
• Geldmarktpapier
• Kapitaalmarktpapier

Alle effecten worden effect-per-effect gerapporteerd

Disclaimer: de XBRL-documentatie en de handleiding Maandeffectenrapportage, die op de website van DNB zijn gepubliceerd, 
zijn altijd leidend!
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Afbakening MER en DRA
Geen dubbele rapportage
Alle effecten in de MER hoeven niet meer in DRA te worden gerapporteerd.
Uiteraard blijven alle instrumenten die buiten de MER vallen, wel in DRA. 

Onderstaande formulieren hoeven niet meer in DRA te worden ingevuld na invoering van de MER
Kwartaalprofiel OFK
AEN-K/G/AI/KGI
AEB-K/G/AI/KGI 
PEN-K/G/AI/KGI

Maandprofiel BFS (voor SPV’s)
AENL-K/G/AI/KGI
AEB - K/G/AI/KGI
PENL-K/G/AI/KGI

Voor het jaarprofiel van BFS zijn er geen veranderingen

In DRA moet nog wel gerapporteerd worden:
Het houderschap en de uitgifte van niet-beursgenoteerde aandelen, zowel met als zonder ISIN-code. De opgave kan voor 
profiel OFK geaggregeerd worden aangeleverd op de formulieren AEB-A, AEN-A en/of PEN-A en voor profiel BFS op AENL-A, 
AEB-A en/of PENL-A
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Verschillen tussen MER en DRA
Andere techniek
• Niet meer via e-Line BB maar via Digitaal Loket Rapportages (DLR).
• XML wordt vervangen door XBRL. 
• Beginstanden worden niet meer automatisch gevuld.

Bredere scope
• Land bewaring/deponering speelt, anders dan in DRA, in de MER geen rol
• Alle aangehouden effecten dienen te worden gerapporteerd ongeacht of ze in het binnen- of buitenland worden bewaard. 
• Alle uitgegeven effecten moeten worden gerapporteerd, ongeacht of ze in het binnen- of het buitenland zijn gedeponeerd.

Meer detail in de uitvraag
• Voor het rapporteren van niet-ISIN-effecten: altijd een andere identifier verplicht (bijv. SEDOL), op sommige formulieren 

emissiedatum, vervaldatum, valuta, LEI-code, etc.
• Extra attributen voor ISIN-effecten aan passivakant zoals uitgiftebedragen, emissieprijs, couponfrequentie, etc. Voor 

SPV’s ook ‘retained/non-retained’
• Informatie over effecten die in concernverband worden aangehouden, zoals eigen houderschap en deelnemingen (belang 

>= 10%) in de vorm van buitenlandse beursgenoteerde effecten in moeder-, zuster- en dochterondernemingen.
• Een opgave van de eindstand in marktwaarden (verplicht voor uitgifte van SPV’s, vrijwillig voor ISIN formulieren )

Bedragen in MER zijn in hele EUR (DRA is in EUR 1.000)
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Relevante MER-formulieren voor Overige Financiële Instellingen

Profiel/entrypoint: MSR-SHSI (Securities Holdings and Securities Issued)

Activa-formulieren 
• T01.01 Houderschap beursgenoteerde aandelen en/of participaties in beleggingsfondsen 
• T01.02 Houderschap in schuldpapier
• T01.03 Houderschap in schuldpapier dat noteert in stuks maar wel rente uitbetaalt 
• T02.01 Houderschap in schuldpapier (niet-ISIN)
• T02.02 Houderschap in participaties in beleggingsfondsen (niet-ISIN)

Passiva formulieren
• T03.01 Uitgegeven beursgenoteerde aandelen en/of participaties in beleggingsinstellingen
• T03.02 Uitgegeven schuldpapier
• T04.01 Uitgegeven schuldpapier (niet-ISIN)
• [T04.03 Uitgegeven participaties in beleggingsfondsen met LEI-code (niet-ISIN)]
• [T04.04 Uitgegeven participaties in beleggingsfondsen zonder LEI-code (niet-ISIN)]

Deelnemingen en eigen houderschap (beursgenoteerde effecten)
• T05.01/T05.03 Activa/passiva, aandelen
• T05.02/T05.04 Activa/passiva, schuldpapier
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Specifieke MER-formulieren voor SPV’s

Profiel/entrypoint: MSR-SV (Securitisation Vehicle)

Activa-formulieren 
• T01.01 Houderschap beursgenoteerde aandelen en/of participaties in beleggingsfondsen 
• T01.02 Houderschap in schuldpapier
• T01.03 Houderschap in schuldpapier dat noteert in stuks maar wel rente uitbetaalt 
• T02.01 Houderschap in schuldpapier (niet-ISIN)
• T02.02 Houderschap in participaties in beleggingsfondsen (niet-ISIN)

Passiva formulieren
• T 03.03 - Issued securities by securitisation vehicles (ISIN)
• T 04.02 - Issued securities by securitisation vehicles (NON ISIN) 
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MER via het DLR vanaf juli 2020

Start MER
• Vanaf rapportagemaand juli 2020. 
• Uiterste inzenddatum is vijftien werkdagen na ultimo rapportagemaand. 
• Rapportage voor juli 2020 moet 21 augustus 2020 binnen zijn.

Aanlevering via Digitaal Loket Rapportages
• Aanloggen in het DLR met eHerkenning via dienst ‘DNB rapportages’ 
• MER staat klaar in het DLR

Aanlevering via XBRL
• Moet voldoen aan taxonomie zoals gepubliceerd op website.
• XBRL bestand, eventueel ‘indirect’ via een XLS-invoerfunctionaliteit.
• Identificatie in de MER vindt voor OFI’s (incl. SPV’s) plaats via de KvK-code van de instelling
• Kies het entrypoint wat op uw instelling van toepassing is. 

Voorbeeld Excel template
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Vraag aan de zaal (i)

Een rapporteur heeft een 5%-kapitaalbelang in de vorm van buitenlandse beursgenoteerde 
aandelen. Waar moet die worden gerapporteerd?
a. MER, onder houderschap beursgenoteerde aandelen
b. MER, onder deelnemingen aandelen
c. DRA, onder deelnemingen

Goede antwoord: a 

(bij >= 10% in MER onder deelnemingen aandelen)
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Vraag aan de zaal (ii)

Een rapporteur heeft een 20%-aandelenbelang in de vorm van buitenlandse niet-
beursgenoteerde aandelen. Waar moet die worden gerapporteerd?
a. MER, onder deelnemingen aandelen
b. DRA, onder niet-beursgenoteerde aandelen
c. DRA, onder deelnemingen

Goede antwoord: c

(bij < 10% in DRA, op formulier AEB-A) 
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Rapportage van eindstanden van effecten tegen marktwaarde is
a. voor alle rapporteurs vrijwillig.
b. voor sommige sectoren/instellingen verplicht.
c. voor alle rapporteurs verplicht.

Goede antwoord: b 
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Vraag aan de zaal (iii)



Gebruik Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Onderwerpen
1. Waar staat informatie over MER/MSR
2. Gebruik Digitaal Loket Rapportages (DLR)
3. Gebruik Excel invoertemplates
4. Gebruik validatierapporten
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Informatie over MER/MSR via www.dnb.nl
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Kies voor: Statistische rapportages
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Kies voor: Maand Effecten Rapportage
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Informatie: Maand Effecten Rapportage (MER)

/ 20



Gebruik DLR: inloggen via: www.dnb.nl
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Kies: Inloggen (bij DNB Rapportages e-Herkenning)
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Selecteer uw e-Herkenning service provider
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Via service provider: gebruikersnaam en wachtwoord invullen

/ 24

Voorbeelden inlogschermen:



Bij correcte inloggegevens worden machtigingen getoond
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Hierna worden diensten getoond die beschikbaar zijn

Markeer “DNB Rapportages” en klik op “Verder”



DLR toont: Rapportageverplichtingen van rapporteur
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Na kiezen van verplichting: Aanmaken conceptaanlevering
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Aanmaken conceptaanlevering:
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template downloaden 
bestand uploaden

Via standaardwindows
selectiescherm 
bestand kiezen



Bestand uploaden
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Na succesvolle upload: Knop “Aanleveren” beschikbaar
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Na gebruik van de knop “Aanleveren” wordt een scherm getoond met 
contactgegevens, deze kunnen worden aangevuld
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Hierna een bevestiging dat de aanlevering is ontvangen
en wordt verwerkt



Na inzenden wordt rapportage verwerkt door DLR
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In scherm “Rapportageverplichtingen” is de status zichtbaar

Als er geen blokkerende fouten zijn wordt status “Voldaan”

Als er blokkerende fouten zijn wordt status “Niet geaccepteerd door DNB”

De verplichting blijft “Open”, er kan zonder tussenkomst van DNB een
nieuwe aanlevering worden gedaan.



Gebruik van Excel invoertemplates

/ 33

In scherm “Concept-aanlevering” is een Excel invoertemplate beschikbaar
om te downloaden.

Per rapporteurstype bevat de template de tabellen die van toepassing zijn.

Templates zijn gevoelig voor wijziging in de structuur!
Wijzig de volgorde van tabbladen, rijen en/of kolommen niet, dit leidt tot verwerkingsproblemen bij het 
omzetten naar xBRL.

Zet op het table of contents blad (TOC) in de kolom required de waarde 
op “positive” als er gegevens op één of meer tabbladen zijn ingevuld, 
dit is nodig om de juiste xBRL filing indicators in te stellen.

De meeste tabellen hebben een zogenoemde open y-as, er is een kop met
de in te voeren gegevens gedefinieerd met daaronder één lege invoerregel. 
Vrijwel altijd zijn meer regels nodig, kopieer dan de getoonde regel en vul 
de gegevens in. Door te kopiëren worden keuzelijstjes meegenomen.

Bij een aantal kolommen zijn keuzelijstjes gebruikt, gebruik alleen de 
waarden die in de keuzelijstjes voorkomen.



Voorbeeld TOC voor de MSR-SHSI invoertemplate
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Voorbeeld tabel met open y-as en keuzelijstje
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Sleutelvelden, deze moeten unieke combinaties 
bevatten.

Als er dubbele combinaties worden aangeleverd zal de 
rapportage worden afgekeurd bij het omzetten naar 
xBRL!



Gebruik validatierapporten 
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Niet geaccepteerd

Voldaan



/ 38

Excel validatierapport
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Excel validatierapport
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Excel validatierapport

Driehoekje rechtsboven 
in een cel geeft informatie
welke regel is afgegaan

Ingevulde cellen 
die in een validatie

zijn betrokken worden
rood gekleurd

Let op: als er foutmeldingen komen dat gegevens 
ontbreken zijn deze niet rood gekleurd, 
het validatietool kleurt alleen ingevulde cellen!
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Excel validatierapport

De foutmelding #8

Door op  één van de getoonde
regels  te klikken spring je naar
het formulier
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Vervolg tot invoering van MER

Waar kunt u met uw vragen terecht?
• U kunt altijd terecht bij uw rapportagebehandelaar van DNB
• Voor specifieke vragen over het Digitaal Loket Rapportages: ict-servicedesk@dnb.nl
• Voor specifieke vragen over de taxonomie/XBRL: xbrl@dnb.nl

Benut de testperiode
• Vanaf medio januari 2020 staat in het DLR een testrapportage klaar. Die blijft 

beschikbaar tot aan de daadwerkelijke invoering van de MER in juli 2020.
• Bevindingen die u vóór eind maart 2020 aan DNB terugkoppelt, kunnen wij 

meenemen bij de definitieve release. Door een testrapportage in te sturen, verkleint 
u de kans op onverwachte problemen bij uw eerste inzending van de MER. 

Wie van u wil meedoen als dedicated tester?
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Stel gerust uw vraag over de MER!


