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ECB geeft de aanzet tot een harmonisatie van
de statistische rapportage om de last voor de
banken te verlichten en de analyse te
verbeteren
•

De ECB zet, na raadpleging, de volgende stap naar een harmonisatie van de statistische
rapportage voor de banken van het eurogebied

•

De meeste banken zijn van mening dat de voordelen opwegen tegen de kosten

•

Een geharmoniseerd statistisch rapportagesysteem om de rapportagelast van de banken te
verminderen en de analyses van de beleidsmakers te verbeteren

De Europese Centrale Bank (ECB) zet vandaag de volgende stap in het plan om het kader voor
geïntegreerde rapportage (Integrated Reporting Framework - IReF) verder uit te werken. Dit
geharmoniseerd statistisch rapportagesysteem is bedoeld om de banken in staat te stellen vlotter
statistische gegevens te rapporteren aan het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en om hun
rapportagelast te verlichten door de digitalisering en een geavanceerde organisatie van de productie
ten volle te benutten. Tegelijkertijd zal het systeem het voor beleidsmakers vergemakkelijken dergelijke
gegevens te analyseren en te vergelijken.
Na raadpleging van de sector, gaat de ECB nu van start met de ontwerpfase van het plan, dat naar
verwachting in 2027 in werking zal worden gesteld. Dit tijdschema zal de rapporterende instellingen en
het ESCB de gelegenheid bieden de nodige technische werkzaamheden uit te voeren.
Het IReF zal zorgen voor een gemeenschappelijke interpretatie van de statistische termen en zal de
informatie standaardiseren die de banken aan hun respectieve centrale banken moeten verschaffen.
Als onderdeel van de raadpleging werd aan de banken gevraagd om de kosten en voordelen van het
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systeem te beoordelen. Ongeveer twee derde van hen was van mening dat de voordelen zouden
opwegen tegen de kosten.
Een van de volgende stappen in het plan zal het opstellen van een ECB verordening zijn, die in 2024
zou worden goedgekeurd. Tegelijkertijd zal het ESCB blijven samenwerken met de Europese
Bankautoriteit, de Europese Commissie en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad om de rapportage
van alle gegevens (statistische en prudentiële gegevens, en afwikkelingsgegevens) te harmoniseren
die de banken aan de Europese autoriteiten moeten verstrekken.
De media kunnen met hun vragen terecht bij Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482.
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