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BanqueNationaleBank
DE BELCIQUE VAN BELCIE

Eurosystem

VOOR MET VERKRUGEN VAN EEN VRUSTELLING VAN DE
UITWUKVOORZIENING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 33, LID 6,

VAN VERORDENING (EU) 2018/3891

Dit aanvraagformulier is gebaseerd op de EBA-richtsnoeren betreffende de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor een vrijstelling van de uitwijkvoorziening uit hoofde van artikel 33, lid 6,
van de RTS inzake SCA & GVC2. Deze Richtsnoeren werden omgezet in Belgisch recht middels de
NBB Circulaire 2019_04. Llw speciale interface moet voldoen aan de vereisten van de PSD23, de
RTS inzake SCA & GVC en de EBA-richtsnoeren.

WELKE INSTELLINGEN MOETEN DIT FORMULIER INVULLEN?

Dit aanvraagformulier moet warden ingevuld door Belgische vergunninghoudende
kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld die betaalrekeningen
aanbieden die online toegankelijk zijn4, en die op grand van artikel 33, lid 6, van de RTS inzake
SCA & GVC een vrijstelling wensen te verkrijgen met betrekking tot hun speciale interface(s).

HOEVEEL KEER MOET DIT FORMULIER WORDEN INGEDIEND?

Dit aanvraagformulier moet warden ingevuld en ingediend voor elke speciale interface die door uw
instelling wordt aangeboden. Dit betekent dat als uw instelling verschillende speciale interfaces
aanbiedt in Belgie (bv. voor verschillende bancaire merknamen) en/of verschillende speciale
interfaces aanbiedt in andere tot de EER behorende rechtsgebieden via uw buitenlandse
bijkanto(o)r(en) in de EER, u dit formulier voor elke speciale interface meet invullen. Dit betekent ook
dat als uw instelling dezelfde speciale interface aanbiedt voor bijvoorbeeld al uw bancaire
merknamen en/of bijkantoren in de EER, u cfit formulier slechts een keer moet invullen voor die
speciale interface, en er uiteraard bij moet vermelden dat dit het geval is.

WAT IS DE UITERSTE DATUM VOOR MET INDIENEN VAN DIT FORMULIER?

Indien u voor 14 September 2019 een vrijstelling wenst te verkrijgen, raden wij u aan om dit
aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen uiterlijk op 1 juni 2019 in te dienen. Met ingediende
formulier moet volledig zijn ingevuld, behalve de antwoorden op Q17 en Q18, die wij u aanraden
uiterlijk op 2 September 2019 in te dienen. De antwoorden op Q19 en Q20 moeten bij de indiening
op uiteriijk 1 juni 2019 zijn ingevuld en vervolgens warden bijgewerkt wanneer ze warden ingediend
op 2 September. Onvolledige formulieren warden automatisch geweigerd.
Indien u voor 14 September 2019 een vrijstelling wenst te verkrijgen en u uw formulier na de
bovenvermelde termijnen indient, kan de Bank u niet garanderen dat u voor 14 September 2019 een
antwoord krijgt en moet u overeenkomstig artikel 33, lid 4, van de RTS inzake SCA & GVC voorzien
in een altematieve interface (d. w. z. de uitwijkvoorziening).

1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389 van de Commissie van 27 november 2017 tot aanvulling van
Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betrefl technische reguleringsnormen
voor sterke clientauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden (hierna "TRS
inzake SCA & GVC" genoemd)
2 Hierna "de EBA-richtsnoeren" genoemd
3 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende
betalingsdiensten in de inteme markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en
2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (hiema
"PSD2" genoemd)
4 Zie de artikelen 66 en 67 van de PSD2
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HOE MOET DIT FORMULIER WORDEN INGEVULD EN INGEDIEND?

De antwoorden op de vragen in dit formulier moeten in de antwoordkolom naast de vragen warden
gegeven en indien gevraagd moet een bijlage warden verstrekt. U dient uw bijlagen te voorzien van
het in de eerste kolom vermelde nummer van de vraag waar de bijlage betrekking op heeft. Wij raden
u aan om alle bijlagen te bundelen in een PDF-document.

Dit aanvraagformulier moet vervolgens warden afgedrukt en ondertekend (zie de laatste bladzijde)
door uw CEO, de voorzitter van de raad van bestuur, een uitvoerend bestuurder of een hogere
leidinggevende die rechtstreeks rapporteert aan de CEO, warden gescand en vervolgens samen
met alle bijlagen in PDF-formaat warden ingediend, hetzij via e-mail aan PsdOnbb.be, hetzij met de
post aan de Gouvemeur van de Nationale Bank.

IDENTIFICATIEGEGEVENS ANTWOORD
Handelsnaam

Ondernemingsnummer

Statutair adres

Commercieel

verschillend)
adres (indien

Website

Groep

Geef aan of uw installing tot een groep
behoort. Zo ja, gelieve informatie te
verstrekken over de in de EER

gevestigde leden van deze groep,
d.w.z. de naam van elke entiteit van de

groep en het land waar ze actief is.
Vermeld ook welke van deze leden

dochterondernemingen of bijkantoren
zijn.

Gegevens over de speciale interface

Geef aan voor welke bancaire

merknamen, bijkantoren in de EER,
enz. de speciale interface waarvoor u

een vrijstelling aanvraagt, wordt
toegepast.

PERSOON (PERSONEN) DIE VERANTWOORDELUK IS (ZIJN) VOOR DE AANVRAAG

IDENTIFICATIEGEGEVENS ANTWOORD
Na(a)m(en)
Contactadres(sen)
Telefoonnummer(s)
E-mailadresfsen]

Vermeld de bestandsnamen van de eventuele bijlagen die bij deze aanvraag warden verstrekt.

Q5 Bestandsnaam
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Bestandsnaam

Q9 Bestandsnaam

Q10 Bestandsnaam

Q12 Bestandsnaam

Q13 Bestandsnaam

Q16 Bestandsnaam

Q17 Bestandsnaam

Q18 Bestandsnaam

Q19 Bestandsnaam

Q20 Bestandsnaam

A. NALEVING VAN ARTIKEL 33,J-ID 6, a) VAN DE RTS INZAKE SCA & GVC

EBA-
RICHTSNOER

VEREISTE ANTWOORD

Serviceniveau, beschikbaarheid en prestaties (EBA-richtsnoer 2)

Q1 2.1 Bevestig dat uw instelling kritische prestatie-indicatoren en
serviceniveaudoelstellingen heeft vastgesteld, onder meer voor
probleemoplossing, ondersteuning buiten kantooruren,
monitoring, uitwijkplannen en onderhoud voor de speciale
interface, die ten minste even streng zijn als die voor de
interface(s) die aan uw eigen betalingsdienstgebruikers ter
beschikking warden gesteld.

Ja / Nee

Q2 2.2 Bevestig dat uw instelling de kritische prestatie-indicatoren van
de beschikbaarheid van deze speciale interface, als beschreven
in EBA-richtsnoer 2.2., heeft vastgesteld.

Ja / Nee

Q3 2.4 Bevestig dat de beschikbaarheidsindicatoren voor de speciale
interface warden berekend in overeenstemming met EBA-
richtsnoer 2. 4.

Ja / Nee

Q4 2.3 Bevestig dat uw instelling de kritische prestatie-indicatoren voor
de prestaties van de speciale interface, als beschreven in EBA-
richtsnoer 2. 3, a) tot en met d), heeft vastgesteld,

Ja / Nee

Publicatie van statistieken (EBA-richtsnoer3)

Q5 3.1 Verstrek een plan voor de publicatie van dagelijkse statistieken
op kwartaalbasis over de beschikbaarheid en prestaties van de
speciale interface, als beschreven in de EBA-richtsnoeren 2.2
en 2. 3, en van elk van de interfaces die aan uw eiflen
betalinasdienstgebruikers beschikbaar warden aesteld om
rechtstreeks toegana te kriiaen tot hun onlinebetaalrekeninaen.

Dit plan moet ook het volgende omvatten:
. de geplande datum van eerste publicatie:
. een korte beschrijving, met inbegrip van het website-

adres, van waar de statistieken zullen warden
aepubliceerd op de website van uw instelling

Maximum 1.000
woorden

dd/mm/jjjj
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Q6 3.2 Bevestig dat de in EBA-richtsnoer 3. 1 bedoelde publicatie van

statistieken rekeninginformatiedienstaanbieders5,
betalingsinitiatiedienstaanbieders6, uitgevers van een op
kaarten gebaseerd betaalinstrument7 en
betalingsdienstgebruikers in staat stelt om op daaeliikse basis
de beschikbaarheid en prestaties van de speciale interface te
vergelijken met de beschikbaarheid en prestaties van elk van de
interfaces die u aan uw betalingsdienstgebruikers ter
beschikking stelt rechtstreeks toegang te krijgen tot hun
onlinebetaalrekeningen.

Ja / Nee

Stresstests (EBA-richtsnoer 4)

Q7 4.2 Bevestig dat er voor de speciale interface adequate stresstests
zijn uitgevoerd in overeenstemming met EBA-richtsnoer4. 1. en
4.2., a) tot en met d).

Ja / Nee

Q8 4.3 Verstrek een samenvatting van de resultaten van de stresstests
voor de speciale interface, op basis van de punten a) tot en met
d) van EBA-richtsnoer 4. 2, met inbegrip van de uitgangspunten
die zijn gebruikt voor de stresstests voor elk van de elementen
in de punten a) to en met d) van EBA-richtsnoer 4.2 hierboven,
en beschrijf hoe eventuele geTdentificeerde zwakke punten of
problemen zijn aangepakt.

Maximum 1.000
woorden

Belemmeringen (EBA-richtsnoer 5)

Q9 5. 1 a) Geefeen samenvatting van de methode(n) voor het uitvoeren
van de authenticatieprocedure(s) van de
betalingsdienstgebruikers die warden ondersteund door de
speciale interface:
- Recfirection
- Ontkoppeld ('decoupled")
- Ingebed {'embedded')
- overige

Samenvatting
Maximum 500
woorden per
methode

Q10 5. 1 b) Leg uit waarom de methode(n) voor het uitvoeren van de
authenticatieprocedure geen belemmering vormt (vormen) als
bedoeld in artikel 32, lid 3, van de RTS inzake SCA & GVC en
hoe deze methode(n) betalingsinitiatiedienstaanbieders en
rekeninginformatiedienstaanbieders in staat stelt (stellen) te
vertrouwen op alle authenticatieprocedures die u aan uw
betalingsdienstgebruikers verstrekt.

Deze uitleg dient ook een visuele weergave te bevatten van het
traject dat door de client wordt afgelegd wanneer een
betalingsdienstgebruiker via een
betalingsinitiatiedienstaanbieder of een
rekeninginformatiedienstaanbieder toegang krijgt tot zijn
betaalrekening (met inbegrip van de eventuele
authenticatiestappen die binnen het domein van uw instelling
plaatsvinden). Deze weergave dient het stapsgewijs traject te
omvatten dat wordt afgelegd door de client die
rekeninginformatie wenst te verkrijgen en een betaling wil
Initieren via de speciale interface, vergeleken met het traject dat

Maximum 2.000
woorden

5 Hierna: 'AISPs'
6 Hierna: 'PISPs'
7 Hierna: 'CBPIIs'
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wordt afgelegd door de client wanneer de
betalingsdienstgebruiker gebruikmaakt van de interface(s) die
door uw instelling rechtstreeks warden aangeboden aan
betalingsdienstgebruikers.

Q11 5.2 Bevestig dat de speciale interface voldoet aan de vereisten van
EBA-richtsnoer 5. 2 a) tot en met d).

Ja / Nee

B. NALEVING VAN ARTIKEL 33, LID 6, b). VAN DE RTS INZAKE SCA & GVC

EBA-
RICHTSNOER

VEREISTE ANTWOORD

Ontwerp en testen tot tevredenheid van de betalingsdienstaanbieders (EBA-richtsnoer 6)

Q12 6. 1 a)
6.2

i) en ii) Gelieve bewijs te leveren dat de speciale interface
voldoet aan de wettelijke vereisten voor toegang en
gegevens in de PSD2 en de RTS inzake SCA & GVC.

Gelieve in dit verband het volgende te verstrekken:
een beschrijving van de functionele en
technische specificaties van de specials
interface van uw instelling; en
een samenvatting van de wijze waarop de
toepassing van deze specificaties voldoet aan
de wettelijke vereisten van de PSD2 en de RTS
inzake SCA & GVC

Indien uw instelling een door een marktinitiatief
ontwikkelde standaard implementeert8:

mag_de bovenvermelde beschrijving bestaan uit
informatie over welke marktinitiatiefstandaard
uw instelling implementeert, ofzij al dan niet op
enig specifiek punt van die standaard heeft
afgeweken, en zo ja, hoe zij heeft afgeweken en
hoe zij nog steeds voldoet aan de wettelijke
vereisten in de PSD2 en de RTS inzake SCA &
GVC
mag de hierboven bedoelde samenvatting,
indien beschikbaar, de resultaten van de door
het marktinitiatief ontwikkelde conformiteitstests
omvatten, waaruit blijkt dat de speciale interface
aan de desbetreffende marktinitiatiefstandaard
voldoet.

Maximum 3.000
woorden

Q13 6. 1 b) Verstrek informatie over de vraag of en zo ja, hoe uw
installing interactie heeft gezocht met
betalingsinitiatiedienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en uitgevers van
een op kaarten gebaseerd betaalinstrument op de markt
voor het "ontwerpen" van de speciale interface.

Voor een lijst van Belgische vergunninghoudende
betalingsdienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en uitgevers van

Maximum 500 woorden

8 zie EBA-richtsnoer 6. 2 voor de definitie van "marktinitiatief.
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een op kaarten gebaseerd betaalinstrument kunt u het
openbaar register van vergunninghoudende entiteiten
raadplegen op de website van de Nationale Bank van
Belgie.

Q14 6.3 Bevestig dat uw instelling overeenkomstig artikel 30, lid
3, van de RTS inzake SCA & GVC een samenvatting
van de specificatie van de specials interface op haar
website heeft gepubliceerd.

Geef de URL op van de website waar deze specificaties
warden verstrekt:

Vermeld de datum waarop u deze samenvatting op uw
website heeft gepubliceerd:

Ja / Nee

URL:

dd/mm/jjjj

Q15 6.4 Bevestiging dat uw instelling haar testfaciliteit voor de
specials interface continu beschikbaar zal blijven stellen
in overeenstemming met artikel 30, lid 5, van de RTS
inzake SCA & GVC.

Ja / Nee

Q16 6.5 Verstrek een samenvatting van de resultaten van de in
artikel 30, lid 5, van de RTS inzake SCA & GVC
bedoelde tests voor elk van de te testen elementen
overeenkomstig de punten a) tot en met g) van EBA-
richtsnoer 6. 5.

Deze samenvatting dient het volgende te omvatten:
het aantal betalingsinitiatiedienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbiedersen
uitgevers van een op kaarten gebaseerd
betaalinstrument die gebruik hebben gemaakt
van de testfaciliteit;
de feedback die uw installing van deze
betalingsdienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en
uitgevers van een op kaarten gebaseerd
betaalinstrument heeft ontvangen;
de vastgestelde problemen; en
een beschrijving van de wijze waarop deze
problemen zijn aangepakt.

Maximum 2.000
woorden

Aantal PISPs:

Aantal AISPs:

Aantal CBPIIs:

C. NALEVING VAN ARTIKEL 33, LID 6, c], VAN DE RTS INZAKE SCA & GVC

EBA-
RICHTSNOER

VEREISTE ANTWOORD

Breed gebruik van de specials interface (EBA-richtsnoer 7)

Q17 7. 1 a) Geef een beschrijving van het gebruik van de speciale
interface, met inbegrip van het aantal
rekeninginformatiedienstaanbieders,
betalingsinitiatiedienstaanbieders en uitgevers van een
op kaarten gebaseerct betaalinstrument dat
gebruikmaakt van de speciale interface om hun

Maximum 1.000
woorden

Aantal PISPs:

Aantal AISPs:
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diensten aan clienten te verlenen en het aantal
verzoeken dat deze betalingsdienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en uitgevers van
een op kaarten gebaseerd betaalinstrument via de
speciale interface hebben verstuurd en die door u zijn
beantwoord, voor de periode bedoeld in artikel 33, lid
6, c), van de RTS inzake SCA & GVC.

Gebruik van de speciale interface betekent dat uw
instelling rekeninginformatiedienstaanbieders,
betalingsinitiatiedienstaanbieders en uitgevers van een
op kaarten gebaseerd betaalinstrument in staat heeft
gesteld om gebruik te maken van uw speciale interface
om hun diensten in een live omgeving aan hun
clienten aan te bieden.

Aantal CBPIIs:

Aantal verzoeken van
PISPs die door u zijn
beantwoord:

Aantal verzoeken van
AISPs die door u zijn
beantwoord:

Aantal verzoeken van
CBPIIs die door u zijn
beantwoord:

Q18 7. 1 b) Gelieve bewijs te leveren dat uw instelling alle redelijke
inspanningen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat
de specials interface op grote schaal wordt gebruikt,
onder meer door de beschikbaarheid ervan mee te
delen via passende kanalen, waaronder, in
voorkomend geval, de website van uw instelling,
sociale media, sectorale beroepsorganisaties,
congressen en rechtstreekse contacten met bekende
marktdeelnemers.

Voor een lijst van vergunninghoudende
betalingsinitiatiedienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en uitgevers van
een op kaarten gebaseerd betaalinstrument kunt u het
openbaar register van vergunninghoudende entiteiten
raadplegen op de website van de Nationale Bank van
Belgie.

Maximum 1.000
woorden

D. NALEVING VAN ARTIKEL 33, LID 6, d), VAN DE RTS INZAKE SCA & GVC

NR. | RICHTSNOER I VEREISTE ANTWOORD

Oplossen van problemen (EBA-richtsnoer 8)

Q19 8. 1 a) Gelieve informatie te verstrekken over de bestaande
systemen of procedures voor het volgen, oplossen en
afsluiten van problemen, met name die welke door
betalingsinitiatiedienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en uitgevers van
een op kaarten gebaseerd betaalinstrument zijn
gemeld.

Maximum 500 woorden

Q20 8. 1 b) Gelieve een beschrijving te geven van de problemen,
met name die welke zijn gemeld door
betalingsinitiatiedienstaanbieders,
rekeninginformatiedienstaanbieders en uitgevers van
een op kaarten gebaseerd betaalinstrument, die niet
zijn opgelost in overeenstemming met de in EBA-

Maximum 500 woorden
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richtsnoer 2. 1 uiteengezette
serviceniveaudoelstellingen en ondersteuning.



VERKLARING VAN DE INSTELLING

HANDELEND IN MIJN HOEDANIGHEID:

0 VAN CEO
0 VAN UITVOEREND BESTUURDER
0 VAN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
0 VAN HOGERE LEIDINGGEVENDE (NIVEAU CEO -1)
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VAN

IK, DE ONDERGETEKENDE,

VERKLAAR HIERBIJ, NA DE GEBRUIKELUKE CONTROLES TE HEBBEN VERRICHT,
DAT DE IN DIT FORMULIER EN DE BUBEHORENDE BULAGEN VERSTREKTE
INFORMATIE WAARHEIDSGETROUW, VOLLEDIG, JUIST EN ACTUEEL IS

DATUM, TITEL EN HANDTEKENING


