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Toepassinasveld

Beigische rekeninghoudende betalingsdienstaanbieders in de zin van artikel 2, 12° van de wet van

11 maart 2018 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld,
de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch
geld en de toegang tot betalingssystemen (hierna, 'de wet van 11 maart 2018') die sen speciale interface
in de zin van artikel 32 van de RTS SCA & CSC1 aanbieden.

Samenvatting/doelstelling

Deze mgdedeling geeft de verwachtingen van de Bank weer betreffende de implementatie van de
EBA Opinie 2020-10 inzake obstakels onder artikel 32(3) van de RTS SCA & CSC door

rekeninghoudende betalingsdienstaanbieders die een speciale interface aanbieden.

1 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2018/389 betreffende de technische reguiehngsnormen voor sterke
clientauthenticatie en gemeenschappetijke en bevei!igde open communicatienormen
(hiema: 'de RTS SCA & CSC')
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De tweede Richtlijn Betalingscfiensten (EU) 2015/2366 (PSD2) voorziet in een regeling voor toegang tot
betaalrekeningen op een veilige wijze. Deze wijze is nader gepreciseerd in de technische
reguleringsnormen voor sterke clientauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open
communicatiestandaarden (de RTS SCA & CSC). Deze RTS SCA & CSC vereist, onder andere, de
implementatie van de toegang tot betaalrekeningen via een speciale interface daartoe gecreeerd door de
rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder, of een toegang via de interface gehanteerd met de
betalingsdienstgebruikers (artikel 31 RTS SCA & CSC).

Het artikel 32(3) van de RTS SCA & CSC vereist dat "rekeninghoudende betaaldienstverleners die een
specials interface hebben opgezet, zorgen ervoor dat deze interface geen obstakels opwerpt voor het
verlenen van betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten."

Dit artikel heeft een aantal belangrijke vragen opgeworpen vanuit de sector van derde partijen
(betalingsinitiatiedienstaanbieders en rekeninginformatiedienstaanbieders) omtrent welke praktijken in
een specials interface aangeboden door rekeninghoudende betalingsdienstaanbieders als 'obstakels'
dienen aangemerkt te warden en derhalve niet in overeenstemming zijn met de vereisten van de RTS
SCA & CSC.

Op 4 juni 2020 heeft de Europese Bankautoriteit (hierna, 'EBA') een "Opinion on obstacles under Article
32(3) of the RTS on SCA and CSC"(EBA-Op-2020-10) gepubliceerd am een antwoord op die vragen te
geven.

Deze Opinie kan hier geconsulteerd warden:
https://eba. europa. eu/sites/default/documents/files/document librarv/Publications/ODinions/2020/884569/
EBA%200Dinion%20on%20obstacles%20under%20Art. %2032%283%29%20RTS%20on%20SCA%26C
SC. pdf

Met deze Mededeling wenst de Nationale Bank van Belgie (hierna, 'de Bank') aan te geven dat zij de
opinie van de EBA betreffende de interpretatie van artikel 32(3) van de RTS SCA & CSC deelt en dat zij
haar toezicht op de naleving van dit artikel 32(3) van de RTS SCA & CSC zal uitoefenen rekening
houdend met de standpunten vertolkt in deze EBA Opinie 2020_10.

Echter erkent de Bank dat de technische aanpassingen die naar aanleiding van deze EBA Opinie nodig
kunnen zijn aan de speciale interface(s) van Belgische rekeninghoudende betalingsdienstaanbieders een
zekere tijd vergt. Derhalve verwacht de Bank dat de speciale interface(s) uiterlijk op 31 december 2020 in
overeenstemming met deze EBA Opinie is (zullen zijn).

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

Hoogachtend

Pierre Wyn^ch

Gouy@rfieur
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