
AANVRAAGFORMULIER
VOOR NIEUWE BETALINGSDIENSTAANBIEDERS DIE EEN

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING WENSEN TE VERKRIJGEN VAN
DE VERPLICHTING TOT RAPPORTERING VAN

BETALINGSSTATISTIEKEN

In dit aanvraagformulier wordt de procedure beschreven die gevolgd moet worden door nieuwe
betalingsdienstaanbieders die een gedeeltelijke vrijstelling wensen te verkrijgen van de verplichting
tot rapportering van betalingsstatistieken (Verordening (EU) 2020/20111).

VOOR WELKE INSTELLINGEN IS DIT FORMULIER BEDOELD?
Dit formulier kan worden gebruikt door Belgische kredietinstellingen, betalingsinstellingen en
instellingen voor elektronisch geld die binnen de zes maanden voorafgaand aan de verzending van
dit aanvraagformulier een vergunning hebben verkregen en die nog niet hebben deelgenomen aan
de rapportering van betalingsstatistieken.

De vrijstelling die door middel van dit formulier kan worden aangevraagd is een gedeeltelijke
vrijstelling die door de Nationale Bank van België kan worden verleend op grond van artikel 4 van
Verordening (EU) nr. 2020/2011. De instellingen die een vrijstelling hebben verkregen, moeten de
inlichtingen die verstrekt moeten worden volgens het rapporteringsschema voor entiteiten die een
vrijstelling hebben verkregen, halfjaarlijks rapporteren.

Instellingen die reeds hebben deelgenomen aan de rapportering van betalingsstatistieken kunnen
dit formulier niet gebruiken. De Nationale Bank van België herbekijkt de vrijstellingen jaarlijks op
basis van de voorgelegde cijfers, overeenkomstig de bepalingen die artikel 4 van Verordening (EU)
nr. 2020/2011 in nationaal recht omzetten.

WAT IS DE UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DIT FORMULIER?
Indien u een gedeeltelijke vrijstelling wenst te verkrijgen, moet u dit formulier uiterlijk de tiende dag
van de maand die volgt op de periode waarover gerapporteerd wordt, indienen. Aangezien de
rapporteringsfrequentie voor de betalingsstatistieken hoogstens driemaandelijks is, mag dit formulier
niet meer dan één maand na het einde van elk kwartaal worden ingediend. Indien dit niet het geval
is, kan de instelling voor dat kwartaal geen vrijstelling verkrijgen en moet zij deelnemen aan de
rapportering over die periode. De Nationale Bank van België beschikt over drie weken na de
ontvangst van dit formulier om de aanvraag te analyseren, na te gaan of aan de
vrijstellingsvoorwaarden is voldaan en een antwoord te sturen naar de instelling.

HOE MOET DIT FORMULIER WORDEN INGEVULD EN INGEDIEND?
Nadat de vragen in de kolom "Antwoord" zijn beantwoord, moet dit aanvraagformulier naar behoren
worden 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,
en worden ingediend via e-mail aan payments.statistics@nbb.be.

1 Verordening (EU) 2020/2011 van de Europese Centrale Bank van 1 december 2020 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1409/2013 betreffende betalingsstatistieken (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/bnb_pasta_template_psp_der_nl.xlsx
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/bnb_pasta_template_psp_der_nl.xlsx
mailto:payments.statistics@nbb.be


AANVRAAG
INSTELLING:
IDENTIFICATIEGEGEVENS

ANTWOORD

Handelsnaam
Ondernemingsnummer

Statutair adres
Commercieel adres
(indien verschillend)

PERSOON (PERSONEN) DIE VERANTWOORDELIJK IS (ZIJN) VOOR DE

AANVRAAG

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

VRAGEN ANTWOORD

V1 Is uw instelling een vennootschap in oprichting (VO) of bent u al
meer dan een jaar actief in België als betalingsdienstaanbieder in
het kader van het vrij verrichten van diensten (BVD)?

VO / BVD

V2 Indien uw onderneming deel uitmaakt van een internationale groep,
houdt de toekenning van een Belgische vergunning dan in dat er
betalingsactiviteiten worden overgedragen van het buitenland naar
uw instelling in België?

Ja / Nee / Niet van
toepassing

V3a Indien u op V1 "BVD" en op V2 "Nee" of "Niet van toepassing" heeft
geantwoord, kunt u ons dan voor elk van de volgende
betalingsdiensten de totale waarde mededelen over de afgelopen
twaalf maanden:

 overschrijvingen (verzonden);
 automatische afschrijvingen (verzonden);
 op kaarten gebaseerde betalingstransacties (verzonden en

ontvangen);
 geldopnames met op kaarten gebaseerde

betaalinstrumenten;
 elektronisch-geldbetalingen (verzonden);
 cheques (verzonden);
 geldtransfers (verzonden);
 andere betalingsdiensten (verzonden);
 betalingsinitiatiediensten;

10 waarden in
euro



 overige, niet in Richtlijn (EU) 2015/2366 opgenomen
diensten (verzonden)2;

V3b Indien de vorige vraag niet van toepassing was op uw instelling, kunt
u dan voor de totale waarde van elk van de betalingsdiensten uw
prognoses of streefcijfers voor de komende twaalf maanden
opgeven:

 overschrijvingen (verzonden);
 automatische afschrijvingen (verzonden);
 op kaarten gebaseerde betalingstransacties (verzonden en

ontvangen);
 geldopnames met op kaarten gebaseerde

betaalinstrumenten;
 elektronisch-geldbetalingen (verzonden);
 cheques (verzonden);
 geldtransfers (verzonden);
 andere betalingsdiensten (verzonden);
 betalingsinitiatiediensten;
 overige, niet in Richtlijn (EU) 2015/2366 opgenomen

diensten (verzonden);

10 waarden in
euro

V4 Indien uw instelling een rekeninginformatiedienstaanbieder is,
gelieve uw aantal cliënten op te geven.

Aantal cliënten

V5 Indien uw instelling betaalkaarten (debet- en kredietkaarten) uitgeeft,
gelieve het aantal kaarten in circulatie op het moment van de
aanvraag of de prognose of streefcijfer voor de komende twaalf
maanden op te geven:

 In circulatie
 Raming

Aantal in
eenheden

V6 Indien uw instelling ATM terminals aan het publiek aanbiedt, gelieve
het aantal ATMs op het moment van de aanvraag of de prognose of
streefcijfer voor de komende twaalf maanden op te geven:

 Aantal ATMs
 Raming

Aantal in
eenheden

2 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende
betalingsdiensten in de interne 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.



VERKLARING VAN DE INSTELLING

IK, ONDERGETEKENDE, ……………………………………………,

HANDELEND IN MIJN HOEDANIGHEID VAN:

O CHIEF EXECUTIVE OFFICER
O UITVOEREND BESTUURDER
O VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
O HOGERE LEIDINGGEVENDE (NIVEAU CEO -1)

VAN……………………………………………………………………….

VERKLAAR HIERBIJ, NA DE NODIGE VERIFICATIES TE HEBBEN VERRICHT,
DAT DE IN DIT FORMULIER VERSTREKTE INFORMATIE VOLLEDIG, JUIST EN
ACTUEEL IS.

DATUM, TITEL EN HANDTEKENING

……………………………...............


	PERSOON (PERSONEN) DIE VERANTWOORDELIJK IS (ZIJN) VOOR DE AANVRAAG

