
DRA-rapportage profiel OFK
Voorlichting OFI’s



Programma

13.30 uur: Opening
Eric Klaaijsen

13.35 uur: Achtergrond en redenen
Melle Bijlsma

13.45 uur: Inhoud van rapportage
Eric Klaaijsen

14.20 uur: Wijze van indiening van rapportages
Paul Vleeshouwers

14.45 uur: Vragenronde

15.00 uur: Afsluiting/einde

PAUZE

15.30 uur: Informatiesessie Maand Effecten Rapportage (MER)
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Achtergrond en redenen

Melle Bijlsma
Afdelingshoofd Overige Financiële Instellingen Statistieken
(per 1 december 2019: Financiële Sector Rekeningen)
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Achtergrond en redenen

• Meer informatiebehoeften over niet-bancaire financiële intermediatie door aanscherping regelgeving banken na financiële 
crisis  ECB, European Systemic Risk Board, Financial Stability Board, G-20

• Betere (volledigere) waarneming, frequentie en detailniveau nodig t.o.v. huidige databronnen, bij DNB en CBS

• Mede dankzij samenwerking met het CBS, zoveel mogelijk informatiebehoeften in één kwartaalrapportage samengevoegd
o Kwartaalsectorrekeningen t.b.v. Nationale Rekeningen (CBS/DNB)
o Benodigde informatie t.b.v. betalingsbalans (DNB/ECB; niet meer op maand- maar op kwartaalbasis)
o Benodigde informatie t.b.v. ECB-sectorstatistieken 
o Effecteninformatie t.b.v. Securities Holdings Statistics (ECB)

• Door later dan voorziene invoering nieuw rapportagemodel (‘kwartaalkubus’) implementatie voor nu via DRA-rapportage
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Nederland grote OFI-sector, met data gaps

Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation
2018, Financial Stability Board (FSB), 4 February 2019

“Remaining data gaps prevent a more complete risk 
assessment in some parts of the non-bank financial 
sector. Vulnerabilities can build up unnoticed among 
entities where statistical information is not readily 
available or not sufficiently granular. Such gaps include 
missing breakdowns by types of entity, e.g. in the OFI 
residual of the euro area sector accounts.”

EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019, 
European Systematic Risk Board (ESRB), 17 July 2019

NL naar omvang OFI-sector t.o.v. BBP vierde grootste ter 
wereld met ruim 800%
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Inhoud van rapportage

Eric Klaaijsen
Beleidsmedewerker/product owner OFI’s
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Inhoud van rapportage

1. Waarom moet ú rapporteren?
- populatiekader
- populatiesamenstelling en criteria

2. Structuur van de rapportage
- verschillen tussen DRA-rapportage profielen OFI en OFK
- (sub)formulieren per instrument
- reconciliatie balans en bijbehorende rente
- rapportage van effecten (ISIN / niet-ISIN) 
- winst- en verliesrekening
- beginselen

3. Tijdpaden

4. Ondersteuning

5. Vragen

Disclaimer: de XML-specificaties en de toelichting bij de DRA-rapportage, die op de website zijn gepubliceerd, zijn leidend. 
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1.1 Populatiekader

• Europees statistiekkader: EU Regulation on European system of national and regional accounts (ESA)
• Onderscheid naar sectoren 
• Hier van belang: Overige Financiële Instellingen (OFI’s) met uitzondering van banken, verzekeraars en pensioenfondsen

En dan met name:
o Overige financiële intermediairs (ESA-sector S.125)
 Securitisatievehikels (vallen buiten de DRA-rapportage OFK)
 Financieringsmaatschappijen (bijv. hypotheken, consumptiefkrediet, financial lease, factoring)
 Effecten- en derivatenhandelaren (voor eigen rekening)
 Overige gespecialiseerde instellingen

o Financiële hulpbedrijven (ESA-sector S.126)
 Hoofdkantoren van financiële instellingen
 Overige financiële hulpbedrijven (tussenpersonen, adviseurs, bemiddelaars, beheerders, betaalinstellingen e.d.)

• Leveringsverplichtingen (ECB, CBS) per sector en subsector
 Totale populatie in kaart brengen
 Adequate statistische dekking per subsector via rapportage waarna ophoging
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1.2 Populatiesamenstelling en criteria

Samenstelling totale populatie
• Uitgangspunt: huidige populatie voor S.125 en S.126, zoals nu waargenomen door CBS en DNB
• Verbeteringen waar mogelijk door middel van:
o Profiling: indelen en zo nodig uitsplitsen van ondernemingsgroepen in eenheden naar sectoren  vooralsnog vooral van 

grote financiële concerns
o Enkele onderzoeken naar ontbrekende ondernemingen  nog geen uitputtend onderzoek (betreft zo’n 90.000 eenheden 

in de Kamer van Koophandel / Algemeen Bedrijven Register van CBS)
o Verder onderzoek waarna nieuwe toevoegingen mogelijk 

Rapportagepopulatie
• Criteria: en/of

 

• Toevoegingen indien structureel boven deze grens, verwijdering indien structureel substantieel daaronder
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voor balans en financiële stromen voor productie

(Sub)sector Balanstotaal Werkzame personen

S.125 Overige Financiële Intermediairs > EUR 200 miljoen > 50 of meer

S.126 Hoofdkantoren > EUR 200 miljoen > 50 of meer

S.126 Overige Financiële hulpbedrijven > EUR 50 miljoen > 50 of meer



2.1 Verschillen tussen DRA profielen OFI en OFK

• DRA (Directe Rapportages) voor betalingsbalans vanaf 2003 
• Voor OFI’s - overwegend - via profiel OFI  nu vanwege aanvullende informatiebehoefte uitgebreid tot profiel OFK

• Verschillen tussen profielen OFI en OFK
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Profiel OFI Profiel OFK
Balans - alleen buitenland

- formulieren AEI en AEU: inleen resp. 
uitleen van NL effecten
(waren niet meer van toepassing)

- buiten- en binnenland
- plus immateriële vaste activa en overige niet-

financiële activa (ANF)
- plus voorzieningen (PV)

Winst- en 
verliesrekening

beperkt via balanspostformulieren - aanvulling met aparte formulieren (WVB, WVU, WVA)
- goederen en diensten, alleen als specifiek daartoe 

aangewezen!

Frequentie - maand
- jaar (deelnemingen en  onroerend goed)

kwartaal



2.2 (Sub)formulieren per instrument

Formulier Inhoud

1 Registergegevens algemeen
2 Registergegevens specifiek
AD Activa: deelnemingen door de rapporterende onderneming en/of door

meegeconsolideerde ingezetene groepsmaatschappijen
ADO Activa: onroerend goed
AEB Activa: beleggingen in buitenlandse effecten
AEN Activa: beleggingen in Nederlandse effecten
ANF Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa
AO Activa: overige activa
D Financiële derivaten
PD Passiva: deelnemingen en in de rapporterende onderneming en/of meegeconsolideerde

ingezetene groepsmaatschappijen
PEN Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten
PV Passiva: voorzieningen
PO Passiva: overige passiva
WVB Winst- en verliesrekening: baten en lasten
WVU Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten
WVA Winst- en verliesrekening: andere W&V variabelen
GD Goederen en diensten binnen en buiten concernverband

NB: alleen te rapporteren indien specifiek daartoe door DNB aangewezen
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Aparte formulieren voor activa/passiva, met uitzondering van AO-RC (rekening-courant) en D (derivaten) 



Soort 
vordering / 
verplichting

Land van 
de 

debiteur/ 
crediteur

Sector 
van de 

debiteur/  
crediteur

Vordering / Verplichting Rente
Stand aan 
begin van 
kwartaal 

(excl. 
aange-
groeide
rente)

Mutaties gedurende het kwartaal Stand aan 
eind van 
kwartaal 

(excl. 
aange-
groeide
rente)

Stand 
aange-
groeide

rente aan 
begin van 
kwartaal 

Mutaties gedurende het kwartaal Stand 
aange-
groeide

rente aan 
eind van 
kwartaal 

Transacties Herwaardering

Overige 
mutaties

Transacties Waarde-
rings- en 
andere 

verschil-
len

Toe-
name

Af-
name

Wissel-
koers-

verande-
ringen

Prijs-
mutaties

Aange-
groeide
rente

Ontvan
-gen
rente

Betaalde 
rente

Herleiding van begin- naar eindstand van activa en passiva met alle tussenliggende mutaties
Ook voor bijbehorend inkomen (aangegroeide rente)



naar 8 subsectoren:

mon, mfi, ovh, pfn, vzi, ofi, nfi, ovr

2.3 Reconciliatie balans en bijbehorende rente
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2.4 Rapportage van effecten (ISIN / niet-ISIN-code)

• Rapportage met ISIN-code indien effect ISIN-code heeft:
o individuele opgave van ISIN-codes
o bij aandelen: voor standen in aantallen, transacties in transactiewaarde (ook als schuldpapier in aantallen denomineert)

o bij schuldpapier: voor standen in nominale waarden (in duizenden euro’s), voor transacties in transactiewaarde
o minder kolommen

• Bij rapportage zonder ISIN-code:
o geaggregeerd naar type effect en andere uitsplitsingen

• Geen dubbele rapportage van effecten

• Naar binnen- en buitenlandse effecten en land van bewaring/deponering

• Aggregeren per effect, ook in geval van rapportage met ISIN (dus niet alle afzonderlijke transacties in één effect)

• Short posities rapporteren als negatieve posities op activa-effectenformulieren
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2.5 Winst- en verliesrekening

• Rapportage van baten en lasten die niet op de activa/passiva-formulieren worden gemeld
 geen:

- opbrengsten uit vorderingen en verplichtingen (zoals rentebaten en –lasten)
- waardeveranderingen van vorderingen / verplichtingen

• Loonkosten: betrekking op personen die werken bij de rapporterende onderneming  zowel op eigen loonlijst als op 
loonlijst bijgehouden door moeder-, zuster- of dochterbedrijf
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2.6 Beginselen

Consolidatie
• Bij individuele ondernemingen: ongeconsolideerd
• Bij meerdere groepsmaatschappijen in één rapportage: geconsolideerd (alleen integraal)
• Buitenlandse entiteiten mogen nooit worden meegeconsolideerd (als deelneming rapporteren)

Economisch eigendom (niet juridisch eigendom)

Geen saldering maar bruto rapportages (tenzij anders aangegeven zoals bij subformulier AO-RC)

Waarderingsgrondslagen
• In principe marktwaarde
• Standen van schuldpapier met ISIN-code en van leningen en andere vorderingen/verplichtingen op formulier AO en PO 

tegen nominale waarde

Rapportage van effecten op basis van handelsdatum (trade date, en niet settlement date)
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2.7 Wat als nog geen definitieve cijfers beschikbaar 
zijn?
• Indiening van voorlopige cijfers, gebaseerd op zorgvuldige schattingen

• Als definitieve cijfers significant afwijken  zo spoedig mogelijke herrapportage

• Als niet tijdig kan worden gerapporteerd  incidenteel uitstelverzoek met redenen omkleed mogelijk tot 1 werkdag vóór 
uiterste inzenddatum  e-mail aan uitstel@dnb.nl

• DNB bevoegd tot sanctioneren bij niet nakomen verplichtingen
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3. Tijdpaden

• U ontvangt nog definitieve registratiebrief op basis van ingestuurde registergegevens en uitkomsten van profiling van grote 
financiële ondernemingsgroepen

• Eerste rapportage over eerste kwartaal 2020, uiterste inzenddatum 30 kalenderdagen na afloop rapportagekwartaal
 uiterlijk 30 april 2020

• Effectendeel in de DRA OFK-rapportage vervalt met ingang van derde kwartaal 2020

• Vanaf rapportagemaand juli 2020 effecten via Maand Effecten Rapportage (MER)
 Voor DRA OFK-rapporteurs vrijstelling mogelijk indien effectenbezit of uitstaande effecten < EUR 5 miljoen
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Rapportage Rapportageperiode

2020K1 2020K2 2020K3
DRA OFK-rapportage
- effectenposten
- niet-effectenposten

jul-20 aug-20 sep-20
Maand Effecten Rapportage



4.1 Ondersteuning: informatie op website

• https://www.dnb.nl  Statistiek  e-Line BB

• Onder Algemene Gebruikersdocumentatie
Algemene documentatie 

• Onder Rapportageprofiel OFK o.a.
• Nieuwsberichten
• Huidig rapportagekader met:

- relevante correspondentie
- formulierensets in PDF
- toelichting op de rapportage
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4.2 Ondersteuning: helpdesks

• Voor inhoud rapportage:

e-mailadres: ofi@dnb.nl

Relatiebeheerders (rapportageteam OFI’s):

Maria Piszczek Paul Vleeshouwers
tel.: 020-524 3206 tel.: 020-524 3112

• Voor registerzaken: e-mailadres sir.dra@dnb.nl

• Voor e-Line BB: ICT-servicedesk via telefoon 020-524 6111 of e-mailadres ict-servicedesk@dnb.nl.
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5.1 Vragen aan de zaal

Verstrekte leningen moeten worden gerapporteerd tegen:
a. Fair value
b. Nominale waarde
c. Volgens eigen jaarverslaggevingsregime

Goede antwoord: b.
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5.2 Vragen aan de zaal

Aandelen met ISIN-code moeten als volgt worden gerapporteerd:
a. Standen in aantallen, transacties tegen transactiewaarde
b. Zowel standen als transacties in aantallen
c. Zowel standen als transacties tegen marktwaarde

Goede antwoord: a.
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5.3 Vragen aan de zaal

Ontvangen en betaalde rente (transactiebasis) moet worden gerapporteerd op de volgende formulieren:
a. Alleen activa/passiva
b. Alleen winst- en verlies
c. Zowel activa/passiva als winst- en verlies

Goede antwoord: a.

/ 22



Wijze van indiening van de rapportage

Paul Vleeshouwers
Relatiebeheerder
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Stappenplan 

Stap 1. Aanmelden
Stap 2. Inloggen beveiligde gedeelte (eHerkenning)
Stap 3. Verplichtingenoverzicht openen
Stap 4. Rapportage openen
Stap 5. Gegevens invoeren/importeren
Stap 6. Gegevens controleren
Stap 7. Rapportage verzenden



DNB Dienst: e-Line BB
Profiel OFK

DRA-rapportage Overige Financiële Instellingen Kwartaal

https://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/index.jsp



Aanmelding
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Inloggen via e-Herkenning
dé digitale sleutel voor ondernemers en overheid
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1. Info: https://www.eherkenning.nl/

2. Mogelijkheid te kiezen uit 6 providers. Ketenmachtiging mogelijk.

3. Direct inloggen via eHerkenning uitsluitend wanneer u geautoriseerd bent om 
e-Line Betalingsbalans te gebruiken.

4. Uw account moet minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 zijn. 

5. Afhankelijk van inlogmiddel hoe vervolgscherm er uit ziet. Verdere instructies 
zijn derhalve afhankelijk van het geselecteerde inlogmiddel.

6. Bij de vraag welke diensten u wilt gebruiken, selecteer e-Line 
Betalingsbalansen.
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Waar kan ik de openstaande rapportageverplichtingen vinden ?
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Overzicht verplichtingen
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Gegevens invoeren/importeren.
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Keuze diverse formulieren
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Gegevens controleren (algehele controle) en verzendopdracht
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Rapportage verzenden.
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Aandachtspunten

• Kwartaalrapportage start 2020K1 (rapportage uiterlijk 30 april 2020 binnen)
• Rapportageverplichting(en) OFK benaderen via DNB dienst e-Line BB. Enkel benaderbaar via e-Herkenning. 
• Indien uw onderneming al een DRA rapportageverplichting heeft, zal deze worden omgezet naar het nieuwe 

profiel OFK.
• Bedragen invullen in duizenden euro’s. Herrapportage altijd mogelijk.
• e-Line BB is geopend op werkdagen van 07.00-19.00 uur



Vragen over rapportage-indiening?
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Vragenronde
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Afsluiting
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