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Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van sterke clientauthenticatie uit hoofde
van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 2018/389 (technische reguleringsnorm voor sterke

clientauthenticatie en gemeenschappelijke en beveiligde open communicatienormen)

Toepassingsveld

De betalingsdienstaanbieders als bedoeld in artikel 2, 11° van de Wet van 11 maarf 2018 op het statuut
ran de befalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch gold en de toegang tot
betalingssystemen die onder het toez. icht van de NBB vallen ('de Wet van 11 maart 2018')

Dit betreft kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

Samenvattina/doelstellina

Deze circulaire geeft de procedure weer om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van sterke
clienfauthenticatie uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 2018/389 (technische
reguleringsnorm voor sterke clientauthenticatie en gemeenschappelijke en beveiligde open
communicatienormen).

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op de mogelijkheid voor betalingsdienstaanbieders om een

vrijstelling van het principe van sterke clientauthenticatie1 te bekomen voor veilige zakelijke
betalingsprocedures en -protocollen ate bedoeld in artikel 17 van de technische reguleringsnorm.

Geachte mevrouw

Geachte heer

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van Belgie (hierna, de "Bank") de aanvraagprocedure aan te
geven om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de sterke clientauthenticatie voor veilige
zakelijke betalingsprocedures en -protocollen uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 2018/389
(technische reguleringsnorm voor sterke clientauthenticatie en gemeenschappelijke en beveiligde open
communicatienormen).

1 alsbedoeld in de artikelen 2, 45; 47; 145, 1° a) van de Wet van 11 maart2018
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De Bank verwijst in eerste instantie naar haar website waar een lijst van veilige zakelijke
betalingsprocedures en -protocollen wordt opgenomen waarvan de Bank zich reeds heeft vergewist dat
deze reeds gelijkwaardige beveiligingsniveaus garanderen aan die waarin door de PSD2 Richtlijn2 wordt
voorzien.

Voor die veilige zakelijke betalingsprocedures en -protocollen die niet opgenomen zijn op deze lijst, verwijst
de Bank naar het aanvraagformulier als bijlage bij deze Circulaire gevoegd om een vrijstelling van de sterke
clientauthenticatie uit hoofdevan artikel 17 van Verordening (EU) nr. 2018/389 aan te vragen bij de Bank.

ledere betalingsdienstaanbieder die een vrijstelling van de sterke clientauthenticatie wenst te bekomen
client het formulier als opgenomen in de bijlage in te vullen op de daarin aangegeven wijze en over te
maken aan de Bank volgens de daartoe geeigende procedure.

Een kopie van deze circulaire wordt naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling
verstuurd.

Hoogachtend

Pierre Wyns'ch
Gouverneur

2Richtlijn(EU)2015/2366vanhetEuropeesPariementendeRaadvan25november2015betreffende
betalingsdiensten in de interns 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
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