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 Brussel, 12 oktober 2017 

Bijlage 1 bij de circulaire NBB_2017_27 

Overzicht dimensies datakwaliteit 
 

 
Toepassingsveld 

 Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. 
 Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die deel uitmaken van een groep naar 

Belgisch recht in de zin van artikel 339, 2° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van 
en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen. 

 Ondernemingen naar Belgisch recht die deel uitmaken van een financieel conglomeraat 
naar Belgisch recht in de zin van artikel 340, 1° van de voornoemde wet van 
13 maart 2016. 

 Bijkantoren van ondernemingen uit derde landen die in België verzekerings- [of 
herverzekerings]activiteiten uitoefenen. 

 Verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand als gedefinieerd in artikel 15, 79° van 
de voornoemde wet van 13 maart 2016. Voor deze ondernemingen dient « de Bank » te 
worden vervangen door « de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen » als gedefinieerd in artikel 15, 84° van dezelfde wet. 

 Kredietinstellingen naar Belgisch recht. 
 Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gereglementeerde instelling 

(hierna "financiële holdings") en financiële dienstengroepen met aan het hoofd een 
Belgische gemengde financiële holding (hierna "gemengde holdings"). 

 In België gevestigde bijkantoren van buitenlandse kredietinstellingen. 
 Beursvennootschappen naar Belgisch recht. 
 Betalingsinstellingen naar Belgisch recht. 
 Instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht. 
 Vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen naar 

Belgisch recht. 

Deze circulaire is niet van toepassing op verzekeringsondernemingen als bedoeld in de 
artikelen 275, 276 of 294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016. 
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Kwaliteitsdimensie Beknopte beschrijving 

NAUWKEURIGHEID  

Onder nauwkeurigheid moet worden verstaan de mate waarin de vermelde waarde het 

onderliggende toezichthoudende concept op een correcte wijze beschrijft. Dit begrip omvat 

2 componenten: conceptuele overeenstemming (bv. een cijfer over marktrisico is niet 

gecontamineerd door renterisico), en correctheid (bv. uitdrukking in duizendtallen waar 

miljoenen worden verwacht). Voor de prudentiële statistieken wordt nauwkeurigheid 

gedefinieerd als de volledige overeenstemming van de gerapporteerde waarden met het 

onderliggende concept en de afwezigheid van fouten in de rapportering. Concreet betekent 

dit dat de gerapporteerde gegevens volledig in overeenstemming moeten zijn met de diverse 

(nationale & internationale) rapporteringsverplichtingen. 

BETROUWBAARHEID 

De betrouwbaarheid van de cijfers is een belangrijke component van de datakwaliteit. De 

betrouwbaarheid kan onder meer worden nagegaan door opnieuw ingediende rapporten aan 

een analyse te onderwerpen. Op basis van deze analyse kan betrouwbaarheid worden 

beschreven als de grootte van het verschil tussen de initieel ingediende cijfers en 

heringediende cijfers. 

VOLLEDIGHEID 
Volledigheid verwijst naar de afdekking van de verschillende onderdelen (exhaustiviteit) van 

de vereiste informatie. Volledigheidscontroles worden uitgevoerd om na te gaan of alle 

noodzakelijke gegevens werden gerapporteerd. 

CONSISTENTIE 
Het begrip consistentie van de gegevens dient te worden opgevat als de logische 

samenhang tussen de verschillende subgroepen van de gegevens (voor de prudentiële 

gegevens betekent dit de samenhang van de informatie in alle tabellen) 

PLAUSIBILITEIT 
De plausibiliteit van de gerapporteerde prudentiële gegevens wordt nagegaan door de 

analyse van tijdreeksen. Via deze analyses kunnen de toezichthouders nagaan welke 

variabelen mogelijk aanzienlijk afwijken van gebruikelijke patronen. 

TIJDIGHEID Tijdigheid verwijst naar het tijdsverloop tussen het einde van de referentieperiode en de 

uiteindelijke rapporteringsdatum (de indiening) van de gegevens bij de Bank.  

 


