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Inzendkalender 20231 
                                                                 
Datum: 13/12/2022 

Versie: 1.0 

 

De onderstaande inzendkalender geldt voor de rapportages over de periode december 2022 tot en met december 

2023. Ook zijn de laatste rapportageperioden van 2022 weergegeven. De ‘ECB delivery calendars’ vormen in het 

algemeen het uitgangspunt voor de samenstelling van de inzendkalender. 

 

Een rapportage dient op de uiterste inleverdatum uiterlijk om 22.00 uur door DNB ontvangen te zijn.  
 

 

Inzendkalender Betalingsverkeerrapportage / Payment Statistics 

 

Ten gevolge van Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB) betreffende 

Betalingsstatistieken en daarop van toepassing zijnde wijzigingen zoals vastgelegd in Verordening (EU) 

2020/2011 geldt vanaf 1 januari 2022 de vernieuwde rapportage Payment Statistics.  

 

Indien uw instelling is geclassificeerd als een betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) en uw 

instelling is rapportageplichtig voor de volledige rapportage, dan gelden de volgende modules en inzenddata:  

 

Kwartaalrapportage Payment Statistics (module PAY-CQ) 

Rapportageperiode per ultimo Uiterste inzenddatum 

12/2022 30 januari 2023 

03/2023 30 april 2023 

06/2023 30 juli 2023 

09/2023 30 oktober 2023 

12/2023 30 januari 2024 

 

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-CH) 

Rapportageperiode per ultimo Uiterste inzenddatum 

12/2022 31 maart 2023 

06/2023 28 september 2023 

12/2023 30 maart 2024 

 

Indien uw instelling is geclassificeerd als een betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider – PSP) en uw 

instelling is rapportageplichtig voor de rapportage op basis van verleende vrijstelling, dan geldt de volgende 

module en inzenddatum2:  

 

Jaarrapportage Payment Statistics (module PAY-D) 

Rapportageperiode per ultimo Uiterste inzenddatum 

06/2022 31 Maart 2023 

12/2022 31 Maart 2023 

06/2023 30 maart 2024 

12/2023 30 maart 2024 

 
1 Wij hebben deze inzendkalender met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mochten inzenddata in deze 

inzendkalender onverhoopt toch afwijken van de inzenddata die bij de betreffende rapportages in het Digitaal 

Loket Rapportages (DLR) staan, dan zijn de inzenddata in het DLR leidend. 
2 Voor de module PAY-D moet op dezelfde inzenddatum twee rapportages worden ingestuurd. De module PAY-

D over 2023H1 (per ultimo juni 2023) én de module PAY-D over 2023H2 (per ultimo december 2023).  
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Indien uw instelling is geclassificeerd als een als een exploitant van een betalingssysteem (Payment System 

Operator – PSO) en uw instelling is rapportageplichtig, dan geldt de volgende module en inzenddata:  

 

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-PSO-R) 

Rapportageperiode per ultimo Uiterste inzenddatum 

12/2022 31 maart 2023 

06/2023 28 september 2023 

12/2023 30 maart 2024 

 

 

Voor de Nationale Centrale Bank (NCB) als rapporteur geldt de volgende module en inzenddata:  

 

Halfjaarrapportage Payment Statistics (module PAY-T2-NCB) 

Rapportageperiode per ultimo Uiterste inzenddatum 

12/2022 31 maart 2023 

06/2023 28 september 2023 

12/2023 30 maart 2024 

 

 


