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Bescherming van de geldmiddelen voor de uitvoering van betalingstransacties en geldmiddelen in mil

voor elektronisch geld

Toepassingsveld
Betalingsinstellingen naar Belgisch recht, beperkte betalingsinstellingen naar Belgisch recht,
instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht, beperkte instellingen voor elektronisch
geld naar Belgisch recht.

Samenvattincj/Doelstelling
Deze circulaire verduidelijkt de vereisten opgenomen in art. 42, § 1, 2°, a), c), 3° en art. 194,
§ 1, 2°, a), c), 3° van de wet van 11 maart 20181 met betrekking tot door de
betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld genomen maatregelen ter
bescherming van de geldmiddelen bedoeld voorde uitvoering van betalingstransacties of de
geldmiddelen die in mil voor elektronisch geld warden ontvangen en die op het einde van de
werkdag volgend op de dag waarop zij zijn ontvangen nog steeds warden aangehouden.

1 De wet van 1 1 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de

instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijfvan betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van
uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (hierna "de wet van 11 maart 2018").
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Geachte mevrouw

Geachte heer

De gelden ontvangen door betalingsinstellingen naar Belgisch recht2, beperkte betalingsinstellingen naar

Belgisch recht3, instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht4 en beperkte instellingen voor

elektronisch geld naar Belgisch recht5 (hierna, de "instellingen") dienen beschermd te warden in

overeenstemming met de artikelen 42 en 194 van de wet van 11 maart 2018.

De door de vermelde bepalingen voorziene beschermingsmaatregelen dienen te warden genomen:

i. met betrekking tot geldmiddelen ontvangen:
(i) door een (beperkte) betalingsinstelling in het kader van de uitoefening van de betalingsdiensten

1 tot en met 6 zoals opgenomen in de Bijlage I.A van de wet van 11 maart 2018 rechtstreeks

van betalingsdienstgebruikers of via andere betalingsdienstaanbieders voor de uitvoering van

betalingstransacties; of
(ii) door een (beperkte) instelling voor elektronisch geld in mil voor elektronisch geld;

ii. wanneer deze geldmiddelen op het einde van de werkdag volgend op de dag waarop zij zijn
ontvangen:

(i) nog steeds door de (beperkte) betalingsinstelling warden aangehouden en nog niet aan de
begunstigde ofeen andere betalingsdienstaanbiederzijn overgemaakt; of

(ii) nog niet zijn overgemaakt door de instelling voor elektronisch geld als gevolg van het gebruik
van het elektronisch geld of van de terugbetaling ervan.

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van Belgie (hierna de "Bank") de vereisten opgenomen in de

artikelen 42, § 1, 2°, a), c) en 3° en artikel 194, § 1, 2°, a), c) en 3° van de wet van 1 1 maart 2018 te

verduidelijken alsook de wijze waarop de instellingen hierover dienen te rapporteren aan de Bank.

2 Artikel 8, § 1, 1° van de wet van 11 maart2018.
3 Artikel 8, § 1,2°, a) van de wet van 11 maart2018.

4 Artikel 166, § 1, 1° van de wet van 11 maart2018.

5 Artikel 166,§ 1, 2° van de wet van 11 maart2018.
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1. Beschermina van geldmiddelen in overeenstemmmgjneLde artikelen 42 en 194 van de wet van

11 maart2018

De verplichting tot bewaring van geldmiddelen opgenomen in de artikelen 42 en 194 van de wet van
11 maart 2018 neemt een einde wanneer deze geldmiddelen zijn overgemaakt aan:

i. de begunstigde; of
ii. een andere betalingsdienstaanbieder: er wordt gepreciseerd dat het hier gaat om de door de

begunstigde gemandateerde betalingsdienstaanbieder.

Dit geldt niet voor de hypothese waarin de geldmiddelen warden overgemaakt aan een andere
betalingsdienstaanbieder aan wie de betalingsinstelling of de instelling voor elektronisch geld de
uitbetaling van de betrokken geldmiddelen heeft uitbesteed, waarvoor gepreciseerd wordt dat de
(beperkte) betalingsinstelling of (beperkte) instelling voor elektronisch geld niet ontslaan is van haar
verplichting tot bewaring van deze geldmiddelen in overeenstemming met de artikelen 42 en 194 van de
wet van 11 maart 2018, tenzij zij bewijst dat deze geldmiddelen door de betrokken
betalingsdienstaanbieder bewaard warden in overeenstemming met een wettelijk aan de artikelen 43 en

194 van de wet van 11 maart 201 8 beschermingsmechanisme dat door de Bank als equivalent wordt

beschouwd (hierna, een "equivalent beschermingsmechanisme").

De bewijslast verschilt in functie van:

de vergunning van de betrokken betalingsdienstaanbieder (als kredietinstelling, betalingsinstelling,
instelling voor elektronisch geld );
de wetgeving die van toepassing is op de betrokken betalingsdienstaanbieder.

De Bank is van oordeel dat betalingsinstellingen (al dan niet beperkte), instellingen voor elektronisch geld
(al dan niet beperkte) en kredietinstellingen die onder het recht van een Lidstaat vallen, onderworpen zijn
aan een gelijkwaardig geacht beschermingsmechanisme. De Bank kan tevens overwegen dat een

kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een derde land onderworpen is aan een gelijkwaardig

geacht beschermingsmechanisme, indien de betrokken instelling daartoe een onafhankelijk en naar

behoren gemotiveerd juridisch advies uitbrengt.

De verplichting tot bewaring gaat in een dergelijk geval evenwel pas over van de (beperkte)
betalingsinstelling of(beperkte) instelling voorelektronisch geld op de betrokken
betalingsdienstaanbieder, wanneer deze laatste het bewijs aanlevert van de effectieve bewaring van de

betrokken geldmiddelen in overeenstemming met een equivalent beschermingsmechanisme.
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II. Bescherming van geldmiddelen in pYereenstemming met d^artikelen 42, § '\,2°, a), c) en 3° en

194, § 1, 2°, a), c) en 3° van de wet van 11 maart2018

1. Deponering op een afzonderlijke gezamenlijke of gemdividualiseerde clientenrekening

In de hypothese dat de instelling de geldmiddelen overeenkomstig de artikelen 42, § 1, 2°,a) en 194, § 1,
2°, a) van de wet van 11 maart 2018 deponeert op een afzonderlijke gezamenlijke of gemdividualiseerde

clientenrekening bij een of meer entiteiten die de hoedanigheid hebben van kredietinstelling die
ressorteert onder het recht van een lidstaat of bijkantoor in Belgie van een kredietinstelling die ressorteert

onder het recht van een derde land6, impliceert dit dat zij:

zich ervan verzekert dat het met de kredietinstelling of het bijkantoor ter opening van deze rekening
gesloten contract (met inbegrip van de hierop toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden)
(hierna, het "Contract") uitdrukkelijk bevestigt dat deze rekening een clientenrekening is in de zin van
artikel 42, § 1, 2°,a) of artikel 194, § 1, 2°, a) van de wet van 11 maart 20187 of dat de kredietinstelling
of het bijkantoor een gelijkaardig document opstelt waarin diezelfde informatie is opgenomen;
de kredietinstelling/het bijkantoorwaarzij zodanige clientenrekening heeftgeopend minstens om de
drie jaar verzoekt om een attest dat het I BAN nummer van de clientenrekening en het op dat moment

op de clientenrekening aanwezige bedrag vermeldt;

het Contract en de door haar ontvangen attesten communiceert aan de Bank in overeenstemming met

de rapporteringsschema's opgenomen in de Circulaires NBB_2018_31 inzake het schema van

periodieke rapportering door de betalingsinstellingen en NBB_2019_10 inzake het schema van

periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld zoals laatst gewijzigd dd.
3december2021.

De Bankwijst erop dat het bezorgen van de contactgegevens van de dossierbeheerder van de

kredietinstelling/het bijkantoor waar de clientenrekening werd geopend als een 'best practice' wordt

beschouwd.

2. Belegging in veilige, liquide activa met een lage risicograad

In de hypothese dat de instelling de geldmiddelen belegt in activa, moeten deze activa in
overeenstemming met artikel 42, § 1, 2°,c) of artikel 194, § 1, 2°, c) van de wet van 1 1 maart 2018

"veilige, liquide activa met een lage risicograad" zijn. De Bank preciseert dat:

de vereiste van "liquiditeif op zulke wijze dient begrepen te warden dat deze activa snel te gelde
gemaakt kunnen warden met een minimale negatieve impact op de prijs ervan. Dit houdt in dat:

i. deze activa vrij overdraagbaar zijn zonder beperkingen van regulatoire of contractuele aard;

ii. er een actieve markt is in deze instrumenten met een diverse groep kopers en verkopers, ook in

turbulente omstandigheden;
iii. betrouwbare prijsdata op regelmatige basis worden gepubliceerd.

6 Artikel 333 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en

beursvennootschappen.

7 Of een verwijzing naar artikel 10 uit de PSD2-Richtlijn of artikel 7 uit de EMD2-Richtlijn, en de toepasselijke
nationale bepalingen waarbij de voormelde artikelen uit de PSD2-Richtlijn of EMD2-Richtlijn werden omgezet.
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De Bank is van oordeel dat de activa zoals bedoeld in artikel 10, 1°, a), b), c), d), e), en g) van

Verordening 2015/618 en de activazoals bedoeld in artikel 11, 1°, a), b), en e) van Verordening 2015/61
voldoen aan de voorwaarde van liquiditeit.

de vereiste van "veiligheid" op zulke wijze dient begrepen te warden dat deze activa door de instelling

beschermd warden tegen de verschillende risico's eigen aan hun aard. Dit houdt in dat:

i. de activa te alien tijde afzonderlijk boekhoudkundig kunnen warden ge'fdentificeerd;
ii. de activa aangehouden dienen te warden op een afzonderlijke effectenrekening bij een

gereglementeerde onderneming die ressorteert onder het recht van een lidstaat, of een

bijkantoor in Belgie van een entiteit die ressorteert onder het recht van een derde land;

iii. de activa afzonderlijk aanwijsbaar dienen te zijn;
iv. teneinde de effecten van enig wisselkoersrisico te beperken, dient de instelling te waken over

de risico's voortvloeiend uit een belegging in activa in andere deviezen dan de deviezen die ter

bewaring zijn gegeven;
v. de looptijd van de activa dient beperkt te warden zodat het veiligheidsrisico beheerst wordt. De

Bank raadt aan de gemiddelde gewogen looptijd van de portfolio te beperken tot 2 jaar;
vi. de door de instelling geselecteerde activa geen financiele instrumenten zijn die gelinkt zijn aan

de instelling zelf of enige met de instelling verbonden vennootschap;
de vereiste van "/age risicograad" op zulke wijze dient begrepen te warden dat de verscheiden aan de

activa inherente risico's beperktzijn. In geval van belegging in financiele instrumenten, impliceert dit

dat de instelling zich ervan verzekert dat:
i. de emittent van deze financiele instrumenten kredietwaardig is (waarbij de van de emittent

verwachte ratingschaal minstens moet overeenkomen met de ratings voorzien in categorie 1 van

de mappingtabellen opgenomen in bijlage III van Uitvoeringsverordening 2016/17999);
ii. het kredietrisico van de belegging beperkt is, en bijgevolg:

de waarde van de onderliggende activa voldoende hoog is;

het concentratierisico beperkt blijft.

3. Dekking door een verzekering, garantie ofwaarborg

In de hypothese dat de geldmiddelen in overeenstemming met de artikelen 42, § 1, 3° en 194, § 1, 3° van

de wet van 11 maart 2018 warden gedekt door "een verzekering, garantie of waarborg van een

verzekeringsonderneming of kredietinstelling die ressorteert onder het recht van een lidstaat of een derde

land en die een vestiging heeft in Belgie, en die niet tot dezelfde groep behoort als de betalingsinstelling",
preciseert de Bank dat:

- een dergelijke verzekering, garantie ofwaarborg als begunstigde de betalingsdienstgebruikers van de

instelling dientte hebben;
- de betalingsverplichting uit hoofde van deze verzekering, garantie ofwaarborg bestaat zodra de

instelling niet in staat is haarfinanciele verplichtingen ten opzichte van de betalingsdienstgebruikers na
te komen;

- het gedekte bedrag overeenstemt met het hoogste bedrag van alle bedragen die over een periode van

drie jaar op het einde van de werkdag volgend op de dag waarop zij zijn ontvangen niet door de
instelling werden overgemaakt aan de begunstigde of een betalingsdienstaanbieder of als gevolg van

het gebruik van het elektronisch geld of de terugbetaling ervan.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober2014 teraanvulling van Verordening
(EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste
voor kredietinstellingen (hierna: 'Verordening 2015/61')

Uitvoeringsverordening 2016/1799. van 7 oktober 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met
betrekking tot de mapping van kredietbeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen voor kredietrisico
in overeenstemming met artikel 136, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees
Parlement en de Raad.
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Voorzover als nodig wordt eraan herinnerd dat:

de verzekeringsonderneming of kredietinstelling die de verzekering, garantie ofwaarborg verstrekt op

de geldmiddelen die in hoofde van de verzekeringsovereenkomst, garantie ofwaarborg verschuldigd

zijn, geen recht kan doen gelden ingevolge eigen vorderingen op de betalingsinstelling die deze
verzekeringsovereenkomst, garantie ofwaarborg heeft afgesloten (artikel 42, § 1, vierde lid en artikel

194, § 1, vierde lid van de wet van 11 maart 2018);
beslag onder derden door de schuldeisers van de (beperkte) betalingsinstelling of (beperkte) instelling
voor elektronisch geld op deze geldmiddelen niet is toegestaan (artikel 42, § 1, vierde lid en artikel
194, § 1, vierde lid van de wet van 11 maart2018);
in geval van samenloop in hoofde van de (beperkte) betalingsinstelling of (beperkte) instelling voor
elektronisch geld, de geldmiddelen die die betaald zijn ter uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst, garantie ofwaarborg bij bijzonder voorrecht warden aangewend voorde

terugbetaling van de voorde uitvoering van betalingstransacties ontvangen geldmiddelen of van de

geldmiddelen die in mil voor het uitgegeven elektronisch geld zijn ontvangen (artikel 42, § 3 en artikel
194, § 4 van de wet van 11 maart 2018).

De bescherming van de ontvangen geldmiddelen door middel van deze dekking door een verzekering,

garantie ofwaarborg vereisteen expliciete voorafgaandelijke goedkeuring van de Bank.

Hiertoe dient de instelling een aanvraagdossier in te dienen bij de Bank, dat minstens de volgende
elementen bevat:

het ontwerp van met de verzekeringsonderneming of kredietinstelling (die ressorteert onder het recht

van een lidstaat of een derde land en die een vestiging heeft in Belgie, en die niet tot dezelfde groep
behoort als de instelling) te ondertekenen overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt bevestigd dat deze
ertoe strekt een verzekering, garantie ofwaarborg toe te kennen aan de instelling in de zin van artikel

42,§1,3°ofartikel194,§ 1, 3° van de wet van 11 maart201810;

een beschrijving van de interne procedure die de instelling toepast om jaarlijks het door de
verzekering, garantie ofwaarborg contractueel gedekte bedrag te evalueren op basis van haar eigen

geactualiseerde interns berekening van het bedrag van in overeenstemming met artikel 42 ofartikel

194 van de wet van 11 maart2018 te beschermen geldmiddelen.

De Bank wijst erop dat het bezorgen van de contactgevens van de dossierbeheerder van de

verzekeringsonderneming of kredietinstelling waarmee de overeenkomst wordt afgesloten als een 'best

practice' wordt beschouwd.

10 of referentie naar de betreffende artikels uit de PSD2-Richtlijn of EMD2-Richtlijn en de toepasselijke nationale
bepalingen waarbij deze betreffende artikelen uit de PSD2-Richtlijn of EMD2 werden omgezet.
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1. Rapporterina

De rapporteringsmodaliteiten aan de Bank met betrekking tot de bescherming van de geldmiddelen voor
de uitvoering van betalingstransacties en geldmiddelen ontvangen in ruil voor de uitgifte van elektronisch

geld, warden toegelicht in Circulaire NBB_2018_31 van 3 december 2021 inzake het schema van

periodieke rapportering door de betalingsinstellingen en Circulaire NBB_2019_10 van 3 december2021
inzake het schema van periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld.

Het is aangewezen dat een instelling in toepassing van artikel 115, § 6 of artikel 213, 4° van de wet van
11 maart 2018 de documenten en elementen vermeld onder hoofdstuk I van deze Circulaire voorlegt aan

haar erkende revisor, zodat deze dit kan opnemen in zijn jaarlijkse verslaggeving betreffende de

deugdelijkheid van de maatregelen die de instelling heeft getroffen ter vrijwaring van de geldmiddelen die
zij van betalingsdienstgebruikers heeft ontvangen of de geldmiddelen die in mil voor de uitgifte van
elektronisch geld werden ontvangen.

IV. Inwerkinatredina

De instellingen dienen zich te conformeren aan het bepaalde in deze Circulaire uiterlijk tegen
31 december2022.

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

verstuurd.

Hoogachtend

1
V1

'^

Pierre-Wunsch

Gouverneur
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