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VAN EEN VRUSTELLING VAN DE VERPLICHTING ONI STERKE
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VAN VERORDENING (EU) 2018/3891

In dit aanvraagformulier wordt de procedure beschreven die gevolgd moet warden wanneer een
betalingsdienstaanbieder een vrijstelling wenst te verkrijgen van de verplichting om sterke
clientauthenticatie toe te passen ten aanzien van rechtspersonen die elektronische
betalingstransacties initieren via het gebruik van speciale betalingsprocessen of -protocollen die
alleen beschikbaar warden gesteld aan betalers die geen consumenten zijn, wanneer de Nationale
Bank van Belgie zich ervan heeft vergewist dat deze processen of protocollen beveiligingsniveaus
garanderen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die waarin door de PSD22 en de RTS inzake SCA
& GVC wordt voorzien.

Dit formulier dient alleen te warden ingevuld wanneer de speciale betalingsprocessen of -protocollen
waarvoor u een vrijstelling aanvraagt, niet als vrijgesteld zijn vermeld op de website van de Bank.

WELKE INSTELLINGEN MOETEN DIT FORMULIER INVULLEN?

Dit aanvraagformulier moet warden ingevuld door Belgische vergunninghoudende
kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld die speciale
betalingsprocessen of -protocollen aanbieden aan betalers die rechtspersonen en geen
consumenten zijn. Deze speciale betalingsprocessen of -protocollen stellen deze betalers in staat
om elektronische betalingstransacties te initieren.

De vrijstelling die via dit formulier kan warden verkregen, is een vrijstelling van de verplichting om
sterke clientauthenticatie3 toe te passen op het initieren van deze elektronische betalingstransacties.
De vrijstelllng geldt niet voor rekeninginformatie die via deze speciale betalingsprocessen of -
protocollen kan warden verkregen.

WAT IS DE UITERSTE DATUM VOOR HET 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 juli 2019 in te dienen. Indien u voor
14 September 2019 een vrijstelling wenst te verkrijgen en u uw formulier na 1 juli 2019 indient, kan
de Nationale Bank van Belgie u niet garanderen dat u voor 14 September 2019 een antwoord krijgt.

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 de twee gevraagde bijlagen moeten warden bijgevoegd. D client deze 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.

1 Gedelegeerde Verordening (ED) 2018/389 van de Commissie van 27 november 2017 tot aanvulling van
Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Pariement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen
voor sterke clientauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden (hierna "TRS
inzake SCA & GVC" genoemd)
2 Richtlijn (ED) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende
beta! ing sdiensten 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 (hierna
"PSD2" genoemd)
3 Zoals gedefinieerd in de artiketen 4 tot en met 9 van de RTS inzake SCA & GVC
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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 gouverneur van de NBB.

AANVRAAG

IDENTIFICATIEGEGEVENS
INSTELLING

ANTWOORD

Handelsnaam

Ondernemingsnummer

Statutair adres

Commercieel adres

(indien verschillend)
Naam van het speciaal betalingsproces
of -protocol waarvoor een vrijstelling
wordt aangevraagd

PERSOON (PERSONEN) DIE VERANTWOORDEUJK IS (ZIJN1 VOOR DE

AANVRAAG

IDENTIFICATIEGEGEVENS ANTWOORD

Na(a)m(en]
Contactadres(sen)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)

VEREISTE ANTWOORD

V1 Bevestiging dat het speciale betalingsproces of -protocol alleen beschikbaar is
voor betalers die rechtspersonen zijn en geen consumenten.

Ja / Nee

V2 Beschrijving van het speciale betalingsproces of -protocol. Deze beschrijving
moet de volgende drie aspecten omvatten:

. een beschrijving van de authenticatieprocedures voor betalers;

. de toegepaste beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van niet-
toegestane betalingen;

. een stapsgewijze functionele beschrijving (inclusief visuele
ondersteuning) van de verschillende stappen voor het succesvol
initieren van een elektronische betalingstransactie vanuit het
perspectief van de betaler.

Maximum 3.000
woorden
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V3 Beschrijving van het fraudepercentage (indien van toepassing)

Met fraudepercentage wordt berekend als de totale waarde van niet-toegestane
of frauduleuze transacties, ongeacht of de middelen zijn teruggevorderd of niet,
gedeeld door de totals waarde van alle transacties voor hetzelfde speciale
betalingsproces of -protocol.

Maximum 1.000
woorden

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)

VAN

IK, ONDERGETEKENDE,

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

DATUM, TITEL EN HANDTEKENING


