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EBA Richtsnoeren voor de melding van grote incidenten

Toepassingsveld
De instellingen en entiteiten zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet 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, die onder het toezicht van de NBB vallen1.

Samenvatting/doelstelling
Deze circulaire geeft uitvoering aan de Europese Bankautoriteit (hierna “EBA”) herziene
richtsnoeren voor de melding van grote incidenten uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2366
(PSD2)2.

1 Toepassingsgebied: de kredietinstellingen, de instellingen voor elektronisch geld en de betalingsinstellingen.
2 EBA/GL/2021/03 dd. 10 juni 2021.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België (hierna, de “Bank”) aan te geven dat de herziene
richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (hierna, de “EBA”) voor de melding van grote incidenten uit
hoofde van PSD2 geïntegreerd zijn in haar toezichtspraktijk. De circulaire omvat een korte samenvatting
van deze herziene richtsnoeren en de link naar het betreffende document. Deze herziene richtsnoeren
kunnen hier geconsulteerd worden:

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/
Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-
03/Translations/1019018/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20
under%20PSD2_NL_COR.pdf

Het document bevat drie reeksen van richtsnoeren:

1. richtsnoeren gericht tot betalingsdienstaanbieders betreffende de melding van grote operationele of
veiligheidsincidenten aan de bevoegde autoriteit in hun lidstaat van herkomst (hoofdstuk 4);

2. richtsnoeren gericht tot bevoegde autoriteiten betreffende de criteria voor de beoordeling van de
relevantie van het incident en de bijzonderheden uit de incidentmeldingen die zij dienen te delen met
andere binnenlandse autoriteiten (hoofdstuk 5);

3. richtsnoeren gericht tot bevoegde autoriteiten betreffende de criteria voor de beoordeling van de
relevante bijzonderheden van de incidentmeldingen die zij met EBA en de ECB dienen te delen en
betreffende het formaat en de procedures voor de communicatie hiervan (hoofdstuk 6).

Berekening, berekeningsmethode en demonstratie van de waarde van indicatoren

De Bank vestigt de aandacht op de methode voor de berekening van de waarde van de indicatoren, zoals
uiteengezet in Richtsnoer 1.3. en in de bijlage bij de herziene richtsnoeren. Betalingsdienstaanbieders
zullen deze waarden berekenen en bijwerken (bv. het normale niveau van betalingstransacties; de
schattingen, op basis van activiteiten in het verleden, van het aantal getroffen betalingsdienstgebruikers).
Naast de in het meldingsformulier vereiste elementen, verstrekken zij de Bank op verzoek de toegepaste
berekeningselementen.

Wijze van communicatie van grote incidenten uit hoofde van PSD2 aan de Bank

De Bank wijst erop dat de melding van grote incidenten dient te verlopen volgens de daartoe geijkte
procedures opgenomen op het platform OneGate. De documentatie daartoe kan hier geconsulteerd
worden: https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/nl_incidents.html.

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

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
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