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3. Betalingen 
 

De Bank heeft een brede verantwoordelijkheid op het gebied van betalingen en oefent twee verschillende vormen van 
toezicht uit op het betaallandschap, namelijk oversight en prudentieel toezicht, zoals weergegeven in grafiek 12 hieronder. 
Het oversight concentreert zich op de betalingssystemen, de betaalinstrumenten(1) en de betaalschema’s(2), terwijl het 
prudentieel toezicht betrekking heeft op de betalingsdienstaanbieders. Deze twee benaderingen vullen mekaar aan: het 
oversight concentreert zich op de goede en veilige werking van betalingssystemen, betaalinstrumenten, betaalschema’s of 
andere betalingsinfrastructuren, terwijl het prudentieel toezicht gericht is op de veiligheid, de stabiliteit en de beveiliging van 
financiële instellingen die betalingsdiensten aanbieden aan gebruikers. 

 
Het belang van het betaallandschap voor de centrale banken komt voort uit het feit dat er een verband is met verschillende 
van hun kerntaken. Betalingssystemen, betaalinstrumenten en betalingsdiensten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks een 
invloed hebben op de praktische uitvoering van het monetair beleid, de financiële stabiliteit van het land, het vertrouwen in 
de munt, evenals op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de competitieve marktomgeving voor betalingsdienstaanbieders 
in het betrokken land. 

 
Paragraaf 3.1 beschrijft de twee betalingssystemen die van essentieel belang zijn voor de Belgische betalingsinfrastructuur: 
TARGET2 en het Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV). TARGET2 is het systeem voor grote betalingen dat de Belgische 
banken met andere Europese banken verbindt voor de verwerking van grote betalingen. Het vormt de basisinfrastructuur die 
vereist is voor de implementatie van het monetair beleid van de centrale bank. Het UCV is het binnenlandse 
retailbetalingssysteem dat betalingen binnen België verwerkt. CLS Bank, een systeem voor de afwikkeling van 
valutatransacties op basis van het betaling-versus-betalingsmechanisme, komt eveneens aan bod in deze paragraaf. 

 
Het prudentieel toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld - die een relatief nieuwe tak 
binnen de betalingsdienstensector vormt en die sinds 2009, net zoals banken, betalingsdiensten mag aanbieden in Europa - 
wordt behandeld in paragraaf 3.2. 

 
Als verwerker en accepteerder (3) van retailbetaalinstrumenten in België, is Worldline NV/SA zowel aan het oversight als aan 
het prudentieel toezicht van de Bank onderworpen. In paragraaf 3.3 wordt toelichting gegeven bij deze situatie en bij de 
lopende wijzigingen in het regelgevingskader voor het oversight in België. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de 
synergiën tussen het oversight en het toezicht die door een centrale bank kunnen worden uitgeoefend. 

 
In paragraaf 3.4 komen de twee betaalkaartschema’s aan bod die onder het oversight van de Bank vallen: het Belgisch 
betaalschema Bancontact en het internationaal betaalschema Mastercard. De Bank draagt onrechtstreeks ook bij aan het 
oversight op andere betaalinstrumenten, via de samenwerking binnen het Eurosysteem. 

 
 
 

 
(1) Een betaalinstrument is een instrument waarvan gebruik wordt gemaakt voor het initiëren van een betaling. De betaalinstrumenten die momenteel het meest worden gebruikt zijn 

overschrijvingen, kaarten en domiciliëringen. 
(2) Een betaalschema is een geheel van voorschriften, praktijken, standaarden en/of richtsnoeren voor de uitvoering van betalingstransacties. 
(3) De acceptatie van kaartbetalingen is een dienst waarbij een betalingsdienstaanbieder met een begunstigde (handelaar) een overeenkomst sluit voor de acceptatie en verwerking van 

betalingstransacties, waardoor de geldovermaking naar de begunstigde (handelaar) wordt gewaarborgd. De verwerking wordt vaak door een andere entiteit verricht. 



  44 Betalingen Financiëlemarktinfrastructuren en Betalingsdiensten  

Betalingen Betalingssystemen 
 

Betalingsinstellingen (PIs) & instellingen 
voor elektronisch geld (ELMIs) 

 
Verwerker van retailbetaalinstrumenten 
 
 
Betaalkaartschema’s 

 
 

 

GRAFIEK 12 REIKWIJDTE VAN HET OVERSIGHT EN HET PRUDENTIEEL TOEZICHT VAN DE BANK IN HET BETALINGSLANDSCHAP 

 
 

 

 
 

  
 

 

(1) Betalingsinstellingen 
– Kaartacceptatie en -verwerking: Alpha Card, Alpha Card Merchant Services, Bank Card Company, B+S Payment Europe, Instele, Rent A Terminal, Worldline SA/NV 
– Geldovermakingen / -transfers: Africash, Belgian Money Corp, Belmoney Transfert, Gold Commodities Forex, HomeSend, Money International, MoneyTrans Payment Services, 

Munditransfers, Travelex 
– Automatische afschrijvingen: EPBF 
– Hybride instellingen: BMCE EuroServices, Cofidis, eDebex, FX4BIZ, Oonex, PAY-NXT, Santander CF Benelux 

(2) Instellingen voor elektronisch geld 
– Buy Way Personal Finance, Fimaser, HPME, Imagor, Ingenico Financial Solutions, Ingenico Payment Services, Loyaltek Payment Systems, Orange Belgium, RES Credit 

 
 

 

 
3.1 Betalingssystemen 

 
Deze paragraaf heeft zowel betrekking op de systemen voor grote betalingen (‘large-value payment systems’ of ‘LVPS’) als 
op de retailbetalingssystemen (‘retail payment systems’ of ‘RPS’). De meeste betalingen die in België worden uitgevoerd, 
worden verrekend en/of afgewikkeld via TARGET2, d.i. het LVPS, en het UCV, d.i. het Belgisch binnenlands RPS. Over CLS 
Bank wordt nadere toelichting verschaft in kader 6. 
 
WIJZIGINGEN IN HET REGELGEVINGSKADER 

 
Het regelgevend kader voor systeemrelevante betalingssystemen (‘systemically important payment systems’ of ‘SIPS’), dat 
zowel geldt voor LVPS als voor RPS, is opgenomen in de ECB-verordening met betrekking tot oversightvereisten voor SIPS (1), 
die gebaseerd is op de beginselen voor financiële marktinfrastructuren (‘Principles for Financial Markets Infrastructures’ of 
‘PFMI’s’) die door het CPSS en IOSCO gepubliceerd werden in april 2012.  

 

(1) Verordening van de Europese Centrale Bank (EU) Nr. 795/2014 van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28 , PB 23 juli 
2014, L.217 / 16, 1-15 (https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_nl_txt.pdf) 
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Dit regelgevingskader brengt een strikt gelijk speelveld tot stand voor het oversight op de SIPS in het eurogebied. De SIPS 
worden geïdentificeerd aan de hand van een reeks kwantitatieve en kwalitatieve criteria die opgesomd zijn in kader 5. 

 
Het bindend wettelijk kader van deze Europese verordening geldt enkel voor de SIPS. Voor de andere betalingssystemen 
heeft het Eurosysteem de oversightnormen voor euro-retailbetalingssystemen (die oorspronkelijk in juni 2003 werden 
aangenomen) uitgebreid herzien, wat in februari 2016 geleid heeft tot het herziene oversightkader voor 
retailbetalingssystemen (1). Buiten de SIPS die in de ECB-verordening gedefinieerd worden (die SIRPS worden genoemd 
indien het om RPS gaat), introduceert dit herziene kader voor RPS twee nieuwe categorieën betalingssystemen, namelijk 
retailbetalingssystemen van groot belang (‘prominently important retail payments systems’ of ‘PIRPS’) en de overige 
retailbetalingssystemen (‘other retail payment systems’ of ‘ORPS’), en bepaalt het welke specifieke PFMI’s van toepassing 
zijn op elk van deze categorieën. Zoals uiteengezet in kader 5, wordt een betalingssysteem als een PIRPS aangemerkt als 
het marktaandeel ervan ten minste 25 % bedraagt van het totale volume van in euro luidende betalingen op het niveau 
van een lidstaat die de euro als munt heeft. Op basis van dit criterium wordt het UCV als een PIRPS aangemerkt. Hoewel 
het marktaandeel van het UCV boven de drempel van 75 % ligt die bereikt moet worden om als SIPS te kunnen worden 
aangemerkt, voldoet het aan geen van de andere verplichte criteria voor SIPS en kan het bijgevolg niet tot die categorie 
worden gerekend. 

(1) ECB (2016), revised oversight framework for retail payment systems (http ://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/revisedoversightframeworkretailpaymentsystems201602. en.pdf). 
 
 
 
 

Kader 5 – Oversight op betalingssystemen 
 

In het Eurosysteem wordt het oversight op systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) geregeld door ECB-verordening 
795/2014 van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor SIPS (1). Hieronder vallen zowel de systemen voor 
grote betalingen (‘large-value payment systems’ of ‘LVPS’) als de retailbetalingssystemen (‘retail payment systems’ of 
‘RPS’). Volgens deze verordening wordt een betalingssysteem als SIPS aangemerkt als: 

 
(a) het in aanmerking komt om als een systeem te worden aangewezen in het kader van de Finaliteitsrichtlijn (2) en 
(b) tenminste twee van de volgende zaken zich voordoen in een kalenderjaar: 
– De totale gemiddelde dagelijkse waarde van de verwerkte in euro luidende betalingen bedraagt minstens € 10 

miljard; 
– Het marktaandeel bedraagt minstens 15 % van het totale volume van in euro luidende betalingen of 5 % van het 

totale volume van in euro luidende grensoverschrijdende betalingen op het niveau van een lidstaat die de euro als 
munt heeft; 

– De grensoverschrijdende activiteiten bestrijken 5 of meer landen en genereren een minimum van 33 % van het 
totale volume van de in euro luidende betalingen die door de betrokken SIPS worden verwerkt; 

– Het systeem wordt gebruikt voor de afwikkeling van andere FMI’s. 
 

In het eurogebied zijn vier systemen aangemerkt als SIPS, namelijk het door het Eurosysteem geëxploiteerde TARGET2, 
de pan-Europese LVPS en RPS die door de particuliere sector zijn opgezet en geëxploiteerd worden door EBA Clearing 
(resp. EURO1 en STEP2), en het Franse RPS CORE(FR). De Verordening bepaalt dat de SIPS moeten voldoen aan alle 
CPSS-IOSCO beginselen voor FMI’s van 2012 (‘CPMI-IOSCO Principles for Financial Markets Infrastructures’ of ‘PFMI’s’) 
die van toepassing zijn op betalingssystemen (namelijk 17 van de 24 PFMI’s, zoals te zien is in de onderstaande tabel; 
voor andere types FMI’s, zoals effectenafwikkelingssystemen, centrale effectenbewaarinstellingen, centrale 
tegenpartijen of transactieregisters, gelden andere PFMI’s). 
 
Ter aanvulling op de Verordening heeft het Eurosysteem de oversightnormen voor euro-retailbetalingssystemen die 
dateren van juni 2003 herzien, wat in februari 2016 geleid heeft tot de publicatie van het herziene oversightkader voor 
RPS (3). Buiten de SIPS (die SIRPS worden genoemd indien het om RPS gaat), introduceert het kader twee nieuwe 
categorieën RPS, namelijk de retailbetalingssystemen van groot belang (‘prominently important retail payments 
systems’ of ‘PIRPS’) en de overige retailbetalingssystemen (‘other retail payment systems’ of ‘ORPS’).  
 
(1) Verordening van de Europese Centrale Bank (EU) Nr. 795/2014 van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2014/28 , 

PB 23 juli 2014, L.217 / 16, 1-15 (https://www.ecb.europa.eu/ECB/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_nl_txt.pdf). 
(2) Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in 

betalings- en afwikkelingssystemen, PB 11 juni 1998, L. 166, 45-50 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX :31998L0026&from=NL).  
(3) ECB (2016), Revised oversight framework for retail payment systems 

(http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/revisedoversightframeworkretailpaymentsystems201602.en.pdf). 

 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/revisedoversightframeworkretailpaymentsystems201602
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_nl_txt.pdf)
http://www.ecb.europa/


  46 Betalingen Financiëlemarktinfrastructuren en Betalingsdiensten  

OVERSIGHTKADER VOOR BETALINGSSYSTEMEN: TOEPASSELIJKE CPPS-IOSCO-BEGINSELEN VOOR ELKE CATEGORIE 

Bronnen: ECB, NBB. 
SIPS/SIRPS: Systeemrelevante betalingssystemen/Systeemrelevante retailbetalingssystemen. 
PIRPS: van groot belang zijnde retailbetalingssystemen. 
ORPS: Overige retailbetalingssystemen. 
Artikel 11 van ECB-verordening (EU) Nr. 795/2014 van 3 juli 2014 heeft betrekking op het betaling-tegen-betalingsmechanisme. De huidige SIPS/SIRPS-exploitanten gebruiken 
geen betaling-tegen-betalingsmechanisme. 

 
Een niet-systeemrelevant RPS wordt als een PIRPS aangemerkt als het marktaandeel ervan ten minste 25 % bedraagt van 
het totale volume van in euro luidende betalingen op het niveau van een lidstaat die de euro als munt heeft.  Beneden 
deze drempel wordt het tot de categorie van de ORPS gerekend. In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke 
specifieke PFMI’s van toepassing zijn op elke categorie betalingssystemen. SIPS en SIRPS moeten voldoen aan alle PFMI’s 
die gelden voor betalingssystemen, terwijl PIRPS en ORPS slechts bepaalde van die beginselen in acht moeten nemen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEDRIJFSACTIVITEITEN 
 

TARGET2 
 

TARGET2, het systeem voor grote betalingen van centrale banken, is qua waarde het grootste betalingssysteem van het 
eurogebied. Het verwerkt meer dan 90 % van de totale waarde van alle door LVPS afgewikkelde betalingen in euro. Dit SIPS 
dient als ruggengraat voor andere FMI’s, aangezien het zorgt voor de afwikkeling in centraal bankgeld van de liquiditeiten in 
euro van 74 zogenaamde aangesloten systemen, d.i. systemen waarin betalingen of effecten worden uitgewisseld en/of 
verrekend, terwijl de daaruit voortvloeiende monetaire verplichtingen in TARGET2 worden afgewikkeld (bv. binnenlandse 

CPSS-IOSCO-beginselen voor financiële marktinfrastructuren (PFMI’s) 

 

 SIPS/SIRPS (1)  PIRPS (2)  ORPS (3) 

Beginsel 1: Juridische grondslag    

X   

X   

X 

Beginsel 2: Governance   X  X  X 

Beginsel 3: Kader voor uitgebreid risicobeheer   X  X  X 

Beginsel 4: Kredietrisico   X     
Beginsel 5: Zekerheden   X     
Beginsel 6: Margevereisten   n.  n.  n. 

Beginsel 7: Liquiditeitsrisico   X     
Beginsel 8: Definitief karakter van de afwikkeling 

   
 X  X  X 

Beginsel 9: Afwikkelingen in geld   X  X   
Beginsel 10: Fysieke leveringen   n.  n.  n. 

Beginsel 11: Centrale effectenbewaarinstellingen   n.  n.  n. 

Beginsel 12: Waarde-uitwisseling   n. (4)  n.  n. 

Beginsel 13: Regels & procedures in geval van faling van een 
deelnemer  

 X  X  X 

Beginsel 14: Scheiding en overdraagbaarheid   n.  n.  n. 

Beginsel 15: Algemeen zakelijk risico   X     
Beginsel 16: Bewarings- en beleggingsrisico’s   X     
Beginsel 17: Operationeel risico   X  X  X 

Beginsel 18: Toegangs- en deelnemingsvereisten   X  X  X 

Beginsel 19: Gegradeerd deelnemersschap   X     
Beginsel 20: Linken met FMI’s   n.  n.  n. 

Beginsel 21: Efficiëntie en effectiviteit   X  X  X 

 Beginsel 22: Communicatieprocedures en -  X  X   
Beginsel 23: Openbaarmaking van regels, belangrijke procedures 
en marktgegevens  

 X  X  X 

Beginsel 24: Openbaarmaking van marktgegevens door  
transactieregisters  

 n.  n.  n. 
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RPS zoals het UCV, pan-Europese systemen geëxploiteerd door EBA Clearing, de particuliere exploitant van de RPS STEP2 en 
de LVPS EURO1, evenals (internationale) effectenbewaarinstellingen (CSD’s) en centrale tegenpartijen). 

 
Zoals te zien is in grafiek 13 (links), bereikte de totale waarde van de door TARGET2 verwerkte transacties in 2016 bijna € 445 
biljoen (gemiddeld € 1.735 biljoen per dag). De daling met 5 % die in 2015 werd opgetekend, is toe te schrijven aan het 
kleinere volume van de door aangesloten systemen verwerkte transacties, als gevolg van de migratie van nieuwe 
effectenbewaarinstellingen naar het TARGET2-Securities platform. Het totale volume van de verwerkte transacties bereikte 
bijna 88 miljoen (gemiddeld ongeveer 341 000 betalingen per dag) en bleef ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 
Eind 2016 waren 21 van de 1 067 directe deelnemers aan TARGET2 Belgische financiële instellingen. In grafiek 13 (rechts) is te 
zien dat ongeveer 2,13 miljoen transacties, met een waarde van € 19,3 biljoen, verwerkt werden door TARGET2-BE, de 
Belgische component van TARGET2 (1). TARGET2-BE vertegenwoordigt 4,34 % van de totale waarde van de door TARGET2 
verwerkte transacties, en 2,43 % van het totale volume ervan. 

 
 

 

GRAFIEK 13 AANTAL EN WAARDE VAN DE DOOR HET UCV VERWERKTE TRANSACTIES EN 10 BELANGRIJKSTE 
BINNENLANDSE RETAILBETALINGSSYSTEMEN VAN HET EUROGEBIED QUA WAARDE 

(totaal op jaarbasis) 

 

 
 

Bronnen: ECB en NBB. 

 
 

 

Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 
 

Hoewel het UCV geen systeemrelevante infrastructuur is, speelt het een cruciale rol in de Belgische economie, waar het 
als centraal punt fungeert voor de verrekening en afwikkeling van retailbetalingen, die meestal via kaarten, 
overschrijvingen en domiciliëringen worden uitgevoerd. 

 
Zoals te zien is in grafiek 14 hieronder (links), verwerkte het UCV in 2016 ongeveer 1,38 miljard transacties, dit is 1% 
minder dan in 2015. De totale waarde van de door het UCV verwerkte transacties bedroeg in 2016 € 0,92 biljoen, dit 
komt neer op een stijging met ongeveer 4 % ten opzichte van het bedrag van € 0,88 biljoen dat in 2015 werd verwerkt. 
Uitgaande van de gegevens van 2015 is het UCV het zesde grootste binnenlandse in euro luidende RPS wat de waarde 
van de verwerkte transacties betreft (grafiek 14, rechts). 

 
De belangrijkste ontwikkeling die zich met betrekking tot het UCV heeft voorgedaan in 2016, is het lopende project 
inzake real-time betalingen (2). Over de werking van het toekomstige systeem werd een Letter of Intent ondertekend met 
STET, het Franse bedrijf waaraan het UCV zijn activiteiten uitbesteedt sinds 2013. 

 

 
(1) TARGET2 heeft de juridische structuur van een veelvoud van RTGS-systemen (TARGET2-deelsystemen), waarbij de nationale centrale banken zakelijke relaties met de 

binnenlandse kredietinstellingen blijven onderhouden. 
(2) Met ‘real-time (of snellere) betalingen’ wordt verwezen naar het initiatief om betalingssystemen te ontwikkelen waarmee retailbetalingen in real-time (of bijna real-time) kunnen worden 

afgewikkeld, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

TARGET
 

TARGET2‑BE 
700 100 30                                                                                        3,0 
 

600 
80 2

 
2,5 

50
 2

 
2,0 

40
 

60 
1

 
1,5 

30
 40 

1
 

1,0 
20

 20 
10

 
5 0,5 

0 0 0 0,0 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015       2016 
 

Waarde van de transacties (in € biljoen, links) 

Aantal transacties (in miljoen, rechts) 



  48 Betalingen Financiëlemarktinfrastructuren en Betalingsdiensten  

De details van dit nieuwebetalingsmechanisme zullen in de loop van 2017 worden verduidelijkt. 
 
 

 

 

GRAFIEK 14 AANTAL EN WAARDE VAN DE DOOR HET UCV VERWERKTE TRANSACTIES EN 10 BELANGRIJKSTE BINNENLANDSE 
RETAILBETALINGSSYSTEMEN VAN HET EUROGEBIED QUA WAARDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: UCV en ECB. 

 
 

 
OVERSIGHTBENADERING 

 
DE ECB is de hoofdverantwoordelijke voor het oversight op TARGET2. Dit oversight wordt uitgeoefend in samenwerking met 
alle nationale centrale banken die aangesloten zijn bij TARGET2 (1). In 2016 werd er naast het reguliere oversight een 
uitgebreide beoordeling van TARGET2 uitgevoerd op grond van de ECB-verordening met betrekking tot oversight vereisten 
voor SIPS (2). In juni 2016 werd op de website van de ECB een verslag gepubliceerd over de voornaamste bevindingen van 
deze beoordeling (3). 

 
De Bank is verantwoordelijk voor het oversight op het UCV. In 2016 startte zij met de beoordeling van het systeem op grond 
van het in 2016 gepubliceerde herziene oversightkader voor RPS, in het kader van een Eurosysteem-brede oefening. Deze 
beoordeling zal worden afgerond in de loop van 2017, na een peer review door het Eurosysteem. De Franse dienstverlener 
STET steunt op zijn zogenaamde CORE-infrastructuur, die ook gebruikt wordt door het Franse RPS CORE(FR), waarop 
oversight wordt uitgeoefend door de Banque de France. Voor deze uitbesteding werd een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de Banque de France. Deze samenwerkingsovereenkomst werd geformaliseerd in een memorandum van 
overeenstemming (MvO) dat de regelingen beschrijft die werden getroffen voor de uitwisseling van informatie en de 
uitoefening van het oversight met betrekking tot aspecten van gemeenschappelijk belang. Het doel hiervan is dubbel werk te 
vermijden, zowel voor de toezichthouders als voor de marktinfrastructuren. 

 
PRIORITEITEN VOOR HET OVERSIGHT IN 2017 

 
Het werkplan voor het oversight op TARGET2 en de andere SIPS wordt op het niveau van het ESCB vastgesteld. Naast het 
standaardtoezicht dat op het systeem wordt uitgeoefend (evenals op nieuwe ontwikkelingen en risico’s), zal de jaarlijkse 
cyclus van doorlopend oversight op TARGET2 in 2017 gericht zijn op de follow-up van de evaluatie. Het Eurosysteem is 
momenteel aan het onderzoeken hoe de CPMI-IOSCO richtsnoeren inzake cyberweerbaarheid voor financiële 
marktinfrastructuren van het CPSS en IOSCO (‘CPMI-IOSCO Guidance on cyber resilience for FMIs’), die verduidelijken hoe het 
cyberrisico beoordeeld moet worden in de context van de PFMI’s, geïntegreerd kunnen worden in het oversight op de 
betalingssystemen. 

 
(1) De 20 centrale banken van het eurogebied (waaronder de ECB) en de vijf centrale banken van landen buiten het eurogebied: Bulgarije, Denemarken, Kroatië, Polen en Roemenië. 
(2) In 2016 voerde het Eurosysteem een oversight-beoordeling uit van de vier SIPS: TARGET2, EURO1, STEP2 en CORE(FR). 
(3) ECB (2016), Disclosure report – TARGET2 assessment against the principles for financial market infrastructures 

(http://www.ecb.europa.EU/pub/pdf/other/t2disclosurereport201606.en.pdf). 
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Kader 6 – CLS Bank 
 
CLS Bank (CLS) is een in de Verenigde Staten gevestigd betaling-versus-betalingsmechanisme afwikkelingssysteem voor 
buitenlandse valuta’s in 18 munten (1). Zonder CLS (zie onderstaande grafiek, links bovenaan) houden valutatransacties 
het risico in – door de verschillende tijdzones – dat een van de partijen bij de transactie de verkochte valuta levert maar 
de valuta die zij van de tegenpartij heeft gekocht, niet ontvangt. 

WERKING VAN CLS 

Geen valuta-afwikkelingsrisico 

Afwikkeling van valutatransacties 
zonder CLS 

Afwikkeling van 
valutatransacties met CLS 

Partij A verkoopt € tegen $ aan Partij B Partij A verkoopt € tegen $ aan Partij B 

Verschillende tijdzones 
Geen tussenschakel voor de 
betaling 

€ CLS 
$ 

€ $ 
PARTIJ 

A 

Partij 
A 

€ 

Partij 
B 

$ 

PARTIJ 
B 

$ € 

PARTIJ A PARTIJ B 

1    Partij A levert € aan Partij B alvorens later $ te ontvangen. 1    Partijen A en B leveren € resp. $ aan CLS. 

2    Als Partij B failliet gaat voor de $ worden geleverd, lijdt Partij A een volledig verlies 2    Als zowel Partij A als Partij B hun rekeningen bij CLS gecrediteerd hebben, 
 zorgt CLS voor de afwikkeling van de transactie (gelijktijdige afwikkeling = op basis 
 van het betaling-tegen-betalingsmechanisme). 
(= hoofdsomrisico ^ Valuta-afwikkelingsrisico of “Herstatt risk”)  
(Na faillissement Bankhaus Herstatt in 1974). 

3     A en B ontvangen hun $ resp. € van CLS. 

Gemeenschappelijke afwikkelings venster voor CLS 

AZIATISCHE 
BETALINGSSYSTEMEN 

OPEN 
 

EUROPESE / AFRIKAANSE 
BETALINGSSYSTEMEN                        

OPEN 
 

AMERIKAANSE 
BETALINGSSYSTEMEN 

OPEN 
 

ALLE SYSTEMEN OPEN 

(1)  Amerikaanse dollar, Australische dollar, Britse pond, Canadese dollar, Deense kroon, euro, Hongaarse forint, Hongkong dollar, Israëlische shekel, Japanse yen, Koreaanse 
won, Mexicaanse peso, Nieuw-Zeelandse dollar, Noorse kroon, Singaporese dollar, Zuid-Afrikaanse rand, Zweedse kroon en Zwitserse frank. 

 

In 2017 zal er in het bijzonder aandacht worden besteed aan de cyberweerbaarheid van het UCV. Net zoals voor de andere 
FMI’s die onder haar oversight vallen, zou de Bank onder meer moeten beoordelen in welke mate het UCV voldoet aan de 
door SWIFT opgestelde klantenveiligheidscontroles, die gericht zijn op een betere beveiliging van de connectiviteit op het 
SWIFT-netwerk. De Bank is ook van plan om de ontwikkelingen op het gebied van real-time betalingen te volgen, meer 
specifiek vanuit een risicoperspectief. 

 
De implementatie van het actieplan als gevolg van de evaluatie van het UCV die in 2016 van start is gegaan, zal ook aan  
bod komen. 
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CLS zorgt ervoor dat de transacties gelijktijdig worden afgewikkeld (betaling-tegen-betalingsmechanisme), waardoor 
het valuta-afwikkelingsrisico wordt uitgesloten: indien een van de partijen failliet gaat en haar valuta niet levert aan 
CLS, vindt er geen afwikkeling plaats en verliest de tegenpartij haar eigen valuta niet (zie bovenstaande grafiek, rechts 
bovenaan). 

 
CLS heeft kasrekeningen bij alle centrale banken van de 18 CLS-valuta’s (en sluit op die manier het kredietrisico op 
commerciële banken uit). De openingsuren van de betalingssystemen van die 18 valuta’s vallen samen van 7:00 CET tot 
9:00 CET (zie bovenstaande grafiek, onderaan). Gedurende die twee uur kunnen de CLS-leden de valuta’s die ze 
verkocht hebben, overmaken naar de CLS-rekening (inkomende betalingen van CLS-lid) en de valuta’s die ze 
aangekocht hebben, ontvangen (uitgaande betalingen aan CLS-lid). De inkomende en uitgaande betalingen geschieden 
op basis van multilaterale saldering, dit betekent dat als Partij A € verkoopt tegen $ aan Partij B en € koopt tegen £ van 
Partij C, Partij A enkel het nettobedrag van haar aan- en verkopen in € dient te betalen/ontvangen. Hierdoor wordt niet 
alleen het liquiditeitsrisico beperkt (aangezien Partij A het brutobedrag aan € niet moet overmaken aan Partij B) maar 
ook het operationeel risico (aangezien het aantal overmakingen beperkt is door de saldering). 

 
BEDRIJFSACTIVITEITEN 

 
CLS heeft meer dan 60 directe leden, waaronder vele grote internationale banken. Momenteel telt CLS één Belgisch lid 
(KBC). Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, zijn het gemiddelde dagelijkse volume en de gemiddelde dagelijkse 
waarde van de aan CLS gegeven betalingsinstructies min of meer gelijk gebleven. Het gemiddelde dagelijkse volume 
bedraagt iets meer dan 1 miljoen, terwijl de gemiddelde dagelijkse waarde van de instructies dicht bij de $ 5 biljoen 
ligt. 

 
GEMIDDELD DAGELIJKS VOLUME EN GEMIDDELDE DAGELIJKSE 
WAARDE VAN DE AAN CLS GEGEVEN INSTRUCTIES 
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Bron: CLS. 

 
 
 

Volgens de berekeningen van CLS wordt 50,8 % van de wereldwijde omzet in spottransacties, termijntransacties en 
valutaswaps, via CLS afgewikkeld. Indien een valutatransactie niet via CLS wordt afgewikkeld, kan dat om een van de 
volgende drie redenen zijn: 
– een of beide valuta’s komen niet in aanmerking voor afwikkeling via CLS. CLS is de lijst van valuta’s die via CLS 

kunnen worden afgewikkeld geleidelijk aan het uitbreiden. De Hongaarse forint werd het laatst toegevoegd aan de 
lijst (2015). 
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– één of beide tegenpartijen zijn geen lid van CLS. De CLS hanteert strenge, risico gebaseerde criteria voor het 
aanvaarden van leden, maar heeft ook een lidmaatschap uitgewerkt voor niet-aandeelhouders. Dit maakt het voor 
bepaalde banken makkelijker om lid te worden van CLS, aangezien de initiële investering in aandelen van CLS niet 
langer is vereist. 

– aangezien de afwikkeling via CLS wordt uitgevoerd wanneer de openingsuren van de betalingssystemen van de 18 
CLS-valuta’s samenvallen, moeten sommige valutatransacties die op dezelfde dag worden verricht, buiten CLS 
worden afgewikkeld. Voor transacties in Amerikaanse en Canadese dollar heeft CLS reeds een Same-Day Session 
ontwikkeld. 

 
OVERSIGHT EN PRUDENTIËLE BENADERING 

 
In 2012 werd CLS door de Financial Stability Oversight Council van de VS als een systeemrelevante financiële 
marktvoorziening aangemerkt, en werd de Federal Reserve Board van de VS als de toezichthoudende instantie 
aangewezen. CLS is onderworpen aan de regelgeving van de Federal Reserve Board, die gebaseerd is op de CPSS-
IOSCO-beginselen voor financiële marktinfrastructuren (‘PFMI’s’) en die normen inzake risicobeheer oplegt voor 
transacties die verband houden met de betalings-, verrekenings- en afwikkelingsactiviteiten van aangewezen financiële 
marktvoorzieningen (1). De Federal Reserve Bank of New York heeft van de Federal Reserve Board de gedelegeerde 
bevoegdheid verkregen om toezicht te houden op CLS. 

 
Bovendien wordt op CLS oversight uitgeoefend door het Oversight Committee (OC), een internationaal 
samenwerkingsverband voor oversight tussen de centrale banken waarvan de munten via CLS worden afgewikkeld en 5 
centrale banken uit het eurogebied (waaronder de Bank), waarbij de Federal Reserve van de VS als 
hoofdverantwoordelijke ‘overseer’ fungeert en de secretariaatsfunctie voor het OC vervult. Het OC beoordeelt het CLS-
systeem evenals wijzigingen daarin, op basis van de relevante PFMI’s. 

 
PRIORITEITEN VOOR HET OVERSIGHT IN 2017 

 
Naast het doorlopende oversight dat door het OC wordt uitgeoefend, zal specifieke aandacht worden besteed aan de 
follow-up van nieuwe CLS-diensten. Een van de nieuwe diensten die in 2017 zullen worden geïntroduceerd, is de CCP 
Settlement Service, een specifiek platform voor centrale tegenpartijen die valutatransacties verrekenen. 

 
Bovendien neemt CLS maatregelen om het herstel en de afwikkeling van haar leden lid te vergemakkelijken indien dit 
nodig blijkt. Het ‘geaffilieerd lidmaatschap’, bijvoorbeeld, maakt het mogelijk voor entiteiten die deel uitmaken van 
eenzelfde ondernemingsgroep die reeds lid is van CLS, om ook lid te worden. Dit kan het herstel en de afwikkeling van 
een complexe groep vergemakkelijken (aangezien de individuele entiteiten rechtstreeks toegang hebben tot CLS en 
niet afhankelijk zijn van een andere entiteit van de groep) en dit laat de leden in voorkomend geval toe te voldoen aan 
de afschermingsvereisten (ring fencing). 

 
 

(1) Zie https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/reghh-about.htm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.federalreserve.gov/paymentsystems/reghh-about.htm
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