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Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 29 november 2019 inzake risicobeheer op het
gebied van ICT1 en veiligheid (EBA/GL/2019/04)

Toepassinasveld

. kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht;

. in Belgie gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en beursvennootschappen die
ressorteren onder het recht van een staat die geen lid is van de EER;

. betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht;

. in Belgie gevestigde bijkantoren van betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch
geld die ressorteren onder het recht van een staat die geen lid is van de EERZ;

« in het kader van het geconsolideerd toezicht, het groepstoezicht of het aanvullend
conglomeraatstoezicht, financiele holdings en gemengde financiele holdings.

Samenvattina/Doelstellina

Deze circulaire geeft uitvoering aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit
(hierna, de "EBA") inzake risicobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04)3
en is van toepassing vanaf30juni 2020. Deze circulaire vervangt circulaire NBB_2018_13, die
vanaf deze datum niet /anger van toepassing is.

^ Informatie- en communicatietechnologie.
2 In de veronderstelling dat de wettelijke bepaling, waan/an de inhoud hier is gespecificeerd, van toepassing wordt gemaakt op de

betrokken bijkantoren.

^ https://eba. euroDa. eu/reQulation-and-policv/internal-aovemance/quidelines-on-ict-and-securitv-risk-management.
NBB 2020 23 - 16062020 Circulaire - Biz. 1/3



m
Geachte mevrouw

Geachte heer

1. Inleiding en verantwoording

Met deze circulaire geeft de NBB aan dat de richtsnoeren van de EBA inzake risicobeheer op het gebied
van ICT en veiligheid ge'fntegreerd zijn in haar toezichtspraktijk. Deze richtsnoeren beogen een adequaat
ICT- en veiligheidsbeheer in de financiele sector in de Europese Unie te verzekeren, en een gelijk speelveld
terzake voor de financiele instellingen. Deze richtsnoeren bevatten onder meer bepalingen met betrekking
tot governance en strategic, risicobeheervan ICT-en beveiligingsrisico's, informatiebeveiliging, beheervan
ICT-activiteiten, ICT-project en wijzigingenbeheer, en bedrijfscontinuTteitsbeheer.

Deze circulaire verduidelijkt zo de verwachtingen van de Nationale Bank van Belgie met betrekking tot de
toepassing van de volgende bepalingen:

. artikelen 21 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

en beursvennootschappen (« de Bankwet van 25 april 2014 ») en 21 en 176 van de wet van
11 maart2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en 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
(« de wet betalingsdiensten van 11 maart2018 »), betreffende de verplichting om over een
solide en passende regeling voor de bedrijfsorganisatie te beschikken4;

. artikelen 50 tot 53 en 145 van de wet van 11 maart 20185 betreffende de veiligheidsrisico's voor
het aanbieden van betalingsdiensten en het uitgeven van elektronisch geld.

Deze vereisten zijn krachtens artikel 168 van de Bankwet ook op geconsolideerde basis van toepassing
op Belgische moederkredietinstellingen en kredietinstellingen naar Belgisch recht die onder de controle
staan van een financiele moederholding of een gemengde financiele moederholding. In deze context,

warden financiele holdings en gemengde financiele holdings naar Belgisch recht dan ook verwacht aan
deze circulaire te voldoen op geconsolideerde basis.

4 Deze artikelen verwijzen onder meer naar:
. een passende beleidsstructuur, inclusief een duidelijk omschreven, transparante en coherente regeling voor

de toewijzing van verantwoordelijkheden;
. doeltreffende procedures voor de identificatie, de meting, het beheer, de opvolging en de inteme rapportering

van de risico's van de financiele instelling;

. een passende onafhankelijke risicobeheerfunctie en inteme auditfunctie;

. passende controle- en beveiligingsmaatregelen op informaticagebied;

. de invoering van passende maatregelen op het vlak van de bedrijfscontinu'fteit om te garanderen dat de
kritieke/essentiele bedrijfsfuncties kunnen warden behouden ofzo spoedig mogelijk kunnen warden hersteld,
en dat de normale dienstveriening en activiteit binnen een redelijke tijdspanne kan worden hervat.

5 Artikelen 50 t. e. m. 53 en artikel 145 van de Wet betalingsdiensten verduidelijken dat elke betalingsdienstaanbieder
verwacht wordt een beveillgingsbeleid te definieren, evenals procedures voor de rapportering van incidenten.
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2. Verduidelijkingen met betrekking tot het toepassingsgebied en de inwerkingtreding

Wanneer de EBA richtsnoeren en deze circulaire verwijzen naar "financiele instellingen" zijn ze van
toepassing op:

. betalingsdienstaanbieders (betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en
kredietinstellingen), voor wat betreft het aanbieden van betalingsdiensten;

. kredietinstellingen, voor wat betreft al hun activiteiten anders dan betalingsdiensten;

. beursvennootschappen voor wat betreft al hun activiteiten.

Sommige bepalingen en verduidelijkingen in de richtsnoeren zijn uitsluitend gericht aan
betalingsdienstaanbieders, kredietinstellingen of "beleggingsondernemingen". Voor wat betreft het
toepassingsveld van deze circulaire, moet "beleggingsondernemingen" gelezen warden als
beursvennootschappen.

Deze circulaire wordt van toepassing op 30 juni 2020, en vervangt circulaire NBB_2018_13 die vanaf deze
datum opgeheven wordt.

De EBA richtsnoeren dienen samen met de bepalingen uit de volgende circulaires warden gelezen en
nageleefd:

. circulaire NBB 2019_19, die voor dit toepassingsgebied de algemene verwachtingen met
betrekking tot uitbesteding definieert;

. circulaire NBB_2015_32, die specifiek van toepassing is op systeemrelevante financiele
instellingen;

. circulaire CBFA_2009_17, die aanvullende bepalingen bevat voor wat betreft het aanbieden van
financiele diensten (uitgezonderd betalingsdiensten) via het Internet (onder meer voor
kredietinstellingen en beursvennootschappen);

. circulaire PPB 2005/2, die aanvullende bepalingen bevat voor wat betreft het beheer van
bedrijfscontinui'teit (onder meer voor kredietinstellingen en beursvennootschappen);

. circulaire NBB_2019_09, die de rapportering inzake operationele en veiligheidsrisico's van
betalingsdiensten vastlegt voor kredietinstellingen en bijkantoren van kredietinstellingen;

. circulaire NBB_2020_24, die de rapportering inzake operationele en veiligheidsrisico's van
betalingsdiensten vastlegt voor betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

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

Hoogachtend
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