
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 gericht 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 concurrerentiegerichtheid van de omgeving 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-tegen-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 vormen en die sinds 2009, net zoals banken, betalingsdiensten mogen 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 synergieën 
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 
overmakingen, kaarten en automatische afschrijvingen. 

(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. 
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3.2 Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het prudentieel toezicht dat door de Bank wordt uitgeoefend op niet-bancaire 
betalingsdienstaanbieders voor retailbetalingen. Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld zijn niet-bancaire 
instellingen die in concurrentie met banken respectievelijk betalingsdiensten aanbieden en elektronisch geld uitgeven, 
terugbetalen en overmaken(1). Instellingen voor elektronisch geld mogen ook betalingsdiensten aanbieden en aangezien zij 
elektronisch geld kunnen uitgeven ten behoeve van het publiek, zijn zij aan strengere prudentiële regels onderworpen, bv. 
aan hogere kapitaalvereisten(2). 
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Het regelgevings- en wetgevingskader voor betalingsdiensten werd ingesteld in 2009, met de omzetting van de Europese 
richtlijn betreffende betalingsdiensten (‘payment services directive’ of ‘PSD’) (1) in de Belgische wet van 21 december 2009 op 
het statuut van betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld (2). Het doel van de Richtlijn was de concurrentie 
op de betaalmarkt te doen toenemen en een geharmoniseerd regelgevingskader voor betalingsdiensten tot stand te 
brengen. 

 
Om voor een gemeenschappelijk Europees kader te zorgen, somt de Richtlijn zeven verschillende types betalingsdiensten op, 
gaande van de uitgifte van betaalinstrumenten tot geldtransfers, waarvan de retailklanten gebruik kunnen maken om 
contanten over te maken aan een derde in het buitenland en omgekeerd (3). 

 
De PSD heeft in de sector van de betalingsdiensten drie belangrijke ontwikkelingen teweeggebracht. Een eerste belangrijke 
ontwikkeling is de invoering van de term ‘betalingsinstelling’, die slaat op instellingen die van een toezichthouder in de 
Europese Economische Ruimte (EER) een vergunning hebben verkregen om een of meer betalingsdiensten aan te bieden (4). 
Een tweede belangrijk element van de PSD is de harmonisering van de regeling voor het prudentieel toezicht in de gehele 
EER (5). Het kader voor deze regeling is gebaseerd op vergunningsvereisten, die onder meer inhouden dat de aanvrager moet 
voldoen aan kapitaalvereisten en over een specifieke governancestructuur moet beschikken om een vergunning te kunnen 
verkrijgen. Vervolgens wordt via het doorlopend prudentieel toezicht nagegaan of deze voorwaarden vervuld blijven. Om een 
vergunning te verkrijgen moeten de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld kunnen aantonen dat zij 
voldoen aan de vergunningsvoorwaarden, die in tabel 7 hieronder zijn opgesomd. 

 
 

 

TABEL 7 OVERZICHT VAN DE VERGUNNINGSVEREISTEN 
 

 

 
• Identificatiegegevens 
• Programma van werkzaamheden 
• Bedrijfsplan 
• Bewijs van aanvangskapitaal 
• Maatregelen ter bescherming van de middelen van de betalingsdienstgebruikers 
• Governancemaatregelen en interne controle mechanismen 
• Interne controle mechanismen opgezet om verplichtingen in verband met het witwassen van geld en 

terrorismefinanciering na te komen 
• Identiteit van de personen die in de aanvrager een gekwalificeerde deelneming bezitten en beoordeling van hun 

geschiktheid 
• Organisatiestructuur 
• Identiteit van de bestuurders en de managers van de betalingsinstelling en beoordeling van hun geschiktheid 
• Identiteit van erkende revisoren en auditkantoren 

 
 

 
Bron: NBB. 

 
 

 
Een derde belangrijk element dat door de PSD werd ingevoerd is de Europese paspoortprocedure, die inhoudt dat een 
betalingsinstelling die een vergunning heeft verkregen in de EER, haar diensten mag aanbieden in alle lidstaten van de EER. 

 
 

(1) Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de 
Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG, PbEU 5 december 2007, L. 319, 1-36 (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0064). 
 

(2) Wet van 21 december 2009 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, B.S. 19 januari 2010, 2.199. 

(3) In de PSD worden de zeven types betalingsdiensten als volgt omschreven: 
(1) Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te plaatsen alsook alle verrichtingen die voor het exploiteren van een betaalrekening vereist zijn. 
(2) Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn. 
(3) Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere 

betalingsdienstaanbieder. 
(4) Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt. 
(5) Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten. 
(6) Geldtransfers. 
(7) Uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, digitaal of IT-

instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerk, die louter optreedt als intermediair tussen 
de betalingsdienstgebruiker en de persoon die de goederen levert of de diensten verricht. 

(4) De PSD onderscheidt de volgende zes categorieën betalingsdienstaanbieders: kredietinstellingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, de Europese Centrale 
Bank en de nationale centrale banken, de lidstaten of regionale overheden en postcheque- en girodiensten. 

(5) De PSD is niet alleen van toepassing binnen de EU maar maakt ook deel uit van de EER-overeenkomst en is bijgevolg opgenomen in de nationale wetgeving van die landen. 



  2017 Betalingen 53   

Buiten het harmoniseren van de betalingsdienstensector heeft de Europese Commissie ook een reeks standaardregels 
vastgesteld voor de uitgifte en het beheer van elektronisch geld. De eerste Richtlijn (1), die de term ‘instelling voor 
elektronisch geld’ introduceerde, werd in 2000 aangenomen en de tweede richtlijn volgde in 2009 (2). In deze tweede richtlijn 
elektronisch geld (EMD2) worden vraagstukken aangepakt zoals de behoefte aan hogere kapitaalvereisten, de verouderde 
definitie van elektronisch geld en de eventuele gevaren van een ongelijk speelveld binnen de EER. De EMD2 werd in Belgisch 
recht omgezet via de wet van 27 november 2012 (3), die de bepalingen ervan integreerde in de bestaande wet van 21 
december 2009 over instellingen voor elektronisch geld, om te garanderen dat een gemeenschappelijke aanpak wordt 
gevolgd met betrekking tot de vergunning, de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden en de prestaties van betalingsinstellingen en 
instellingen voor elektronisch geld. Een belangrijke opmerking is dat instellingen voor elektronisch geld alle diensten mogen 
aanbieden die door betalingsinstellingen mogen worden verstrekt. Betalingsinstellingen mogen echter geen elektronisch geld 
uitgeven. 

 
WIJZIGINGEN IN HET REGELGEVINGSKADER 

 
Hoewel er met de PSD en de EMD2 een belangrijke stap voorwaarts werd gezet bij de consolidatie van het regelgevingskader 
voor de Europese betalingsdienstensector, zijn er nog een aantal inconsistenties op regelgevend vlak en verschillen in 
interpretaties die beletten dat er op dit gebied een volledig gelijk speelveld tot stand kan worden gebracht. Meer specifiek 
werd in het groenboek dat de Europese Commissie in 2012 gepubliceerd heeft (4), gesteld dat sommige van de nieuwe 
innovaties voor betalingsdiensten zich in een juridisch vacuüm bevonden en dat er bijgevolg nood was aan een minimaal 
niveau van standaardisering en interoperabiliteit. Om deze problemen aan te pakken werd een gewijzigde versie van de 
betalingsdienstenrichtlijn (PSD2) aangenomen (5). In de gewijzigde richtlijn werden activiteiten opgenomen die tot dan toe 
niet waren geregeld maar die vanaf 13 januari 2018 (einde omzettingsperiode) als betalingsdiensten zullen worden 
beschouwd, namelijk betalingsinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. De betalingsinitiatiedienstaanbieders zullen 
over een vergunning als betalingsinstelling moeten beschikken, terwijl de rekeninginformatiedienstaanbieders geregistreerd 
moeten zijn bij de Bank. Beide types instellingen zullen aan een minder strenge prudentiële regeling zijn onderworpen 
aangezien zij in de loop van het betalingsproces op geen enkel ogenblik in het bezit komen van geldmiddelen van de cliënten. 

 
Naast het introduceren van nieuwe betalingsdiensten beoogt de Richtlijn ook een hoog niveau van betalingsveiligheid te 
verzekeren door strikte regels op te leggen voor het gebruik van sterke cliëntauthenticatie. Bovendien zullen de 
betalingsinstellingen verplicht zijn belangrijke operationele incidenten en veiligheidsincidenten te melden. De EBA zal een 
Europees register bijhouden van alle vergunninghoudende betalingsinstellingen in de gehele EER. Daarnaast zijn de vereisten 
op het gebied van de samenwerking tussen de lidstaat van ontvangst en de lidstaat van herkomst versterkt, en werden 
verschillende definities van de PSD herschreven om ze vanuit technologisch oogpunt neutraal te maken.Om de Europa-brede 
harmonisatie en tenuitvoerlegging van deze richtlijn te verzekeren, heeft de Europese Commissie de Europese Bankautoriteit 
(EBA) opgedragen een task force voor betalingsdiensten op te richten. Deze task force, waaraan de Bank deelneemt, zal de 
nodige technische reguleringsnormen en richtsnoeren vaststellen om aan de markt gedetailleerde informatie te verstrekken 
over hoe de PSD2 moet worden geïnterpreteerd en ten uitvoer moet worden gelegd om een gemeenschappelijke Europese 
aanpak te waarborgen (6). 

 
BEDRIJFSACTIVITEITEN 

 
In de Belgische betalingsdienstensector zijn diverse buitenlandse en lokale actoren actief, die een ruime waaier aan 
technologische oplossingen bieden. In het algemeen kunnen de volgende vier types van betalingsinstellingen met een 
volledige vergunning worden onderscheiden: i) kaartaccepteerders en -verwerkers, ii) geldtransfer kantoren, iii) instellingen 
die automatische afschrijvingen uitvoeren en iv) hybride instellingen. 

 
 

(1) Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de 
werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, PB 27 oktober2010, L. 275, 39-43 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0046). 

(2) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de 
werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG , PB 10 oktober 2009, 
L. 267, 7-17 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0110). 

(3) Wet van 27 november 2012 tot wijziging van de wet 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot hel bedrijf van 
betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op hel statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen 
voor elektronisch geld en van de kredietverenigingen uit het net van het Beroepskrediet, B.S. 30 november 2012, 76.567. 

(4) Europese Commissie (2012), “Groenboek. Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen”, COM/2011/0941, 1-25 http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0941&from=en). 

(5) 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, PB 23 december 2015, L. 337, 
35-127 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366). 

(6) De technische reguleringsnormen hebben betrekking op de Richtlijn zoals die gestemd is door het Europees Parlement en de Raad en zijn bindend in de nationale regelgevingskaders. 
Ze moeten door de Europese Commissie worden goedgekeurd via gedelegeerde of uitvoeringshandelingen. Richtsnoeren daarentegen kunnen ook aan de bevoegde autoriteiten 
worden gericht, of aan de marktdeelnemers, maar moeten niet worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De bevoegde autoriteiten moeten deze richtsnoeren echter 
naleven of de redenen voor het niet-naleven ervan bekendmaken. 
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Het eerste type betalingsinstellingen, namelijk kaartaccepteerders en -verwerkers, bieden klassieke betalingsdiensten aan 
zoals de verwerking van kaartbetalingen, de acceptatie van handelaars (1) of de verhuring van betaalterminals. Het tweede 
type, namelijk geldtransfer kantoren, biedt aan cliënten de mogelijkheid om geld over te maken (transfer) van België naar 
verschillende locaties waar ook ter wereld en omgekeerd. Om het geld onmiddellijk te kunnen overmaken aan de ontvanger, 
hebben deze instellingen vaak regelingen getroffen om op verschillende locaties over liquiditeiten te beschikken. Het derde 
type betalingsinstellingen, namelijk instellingen die domiciliëringen uitvoeren, beheren SEPA-conforme (2) domiciliëringen van 
cliënten die aan een bepaalde leverancier een mandaat hebben verleend om op regelmatige basis overmakingen te 
verrichten voor een persoon, zoals betalingen van facturen voor nutsbedrijven. Hybride instellingen ten slotte zijn bedrijven 
waarvan de kernactiviteiten niet als klassieke betalingsdiensten kunnen worden beschouwd en waarvan het bedrijfsmodel 
niet gericht is op het aanbieden van betalingsdiensten. Een typisch voorbeeld is een bedrijf dat consumentenkrediet verstrekt 
en voorafbetaalde/prepaid kaarten uitgeeft. 

 
Momenteel staan 21 Belgische en 3 buitenlandse betalingsinstellingen met een Belgisch bijkantoor onder het toezicht van de 
Bank. Om innovatie aan te moedigen, voorziet de PSD ook in een vrijstellingsregeling, die inhoudt dat er minder strenge 
vereisten gelden met betrekking tot het minimumkapitaal, de rapporteringsprocedure en de interne controle mechanismen. 
Instellingen die een vrijstelling genieten, mogen geen diensten verlenen in andere lidstaten van de EER en de vrijstelling kan 
enkel worden toegekend aan betalingsinstellingen waarvan het volume van de transacties niet meer bedraagt dan € 3 
miljoen per maand. Momenteel maken vijf van de 21 Belgische betalingsinstellingen gebruik van deze vrijstelling. Tabel 8 
bevat alle betalingsinstellingen met een vergunning in België. Ze zijn ingedeeld volgens de activiteiten die ze verrichten en 
gerangschikt volgens de omvang van hun balans (3). 

  
De sector voor elektronisch geld is kleiner, zowel qua omvang als qua reikwijdte. Momenteel vallen 9 instellingen voor 
elektronisch geld onder het prudentieel toezicht van de Bank. Vijf daarvan beschikken over een volledige vergunning en een 
daarvan is een buitenlandse betalingsinstelling met een officieel en erkend Belgisch bijkantoor. Ook voor instellingen voor 
elektronisch geld bestaat er een vrijstellingsregeling voor instellingen waarvan het gemiddeld uitstaand bedrag aan 
elektronisch geld niet meer bedraagt dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Verordening (EU) 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (PB 19 mei 2015, L. 123, 1-
15.) definieert een accepteerder als “een betalingsdienstaanbieder die met een begunstigde een overeenkomst sluit voor de acceptatie en de verwerking van op kaarten gebaseerde betalingstransacties, 
waardoor een geldovermaking naar de begunstigde ontstaat”. 

(2) SEPA of de Single Euro Payments Area heeft de regelgeving inzake nationale betaalinstrumenten, overmakingen en automatische afschrijvingen volledig geharmoniseerd op Europees niveau. 
(3) Deze lijst is ook beschikbaar op de website van de Bank, via de volgende link: https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/betalingsinstellingen-en- instellingen-5. 

 
 
 
 

http://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/betalingsinstellingen-en-
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Tabel   8 BETALINGSINSTELLINGEN MET EEN VERGUNNING IN BELGIË, GERANGSCHIKT VOLGENS HUN BALANSOMVANG, EN BUITENLANDSE 
BETALINGSINSTELLINGEN MET EEN GEREGISTREERD BIJKANTOOR IN BELGIË (1) 

 

Kaartacceptatie en -verwerking  Geldtransfers  Domiciliëringen  Hybride instellingen 

   
Betalingsinstellingen 

 
 

 

  

Worldline 
 

HomeSend 
 

EPBF 
 

Cofidis 

Alpha Card 
B + S Payment 
Europe Bank Card 
Company 
Alpha Card Merchant Services 

 Travelex 
MoneyTrans Payment Services 

Gold Commodities Forex 
Belgian Money Corp 

   FX4BIZ 
eDebex 
Oonex 
PAY‑NXT 

Betalingsinstellingen die onder de vrijstellingsregeling 
vallen 

  
Rent A Terminal Money International 

Instele Belmoney Transfert 
                                                                Africash 
  

Buitenlandse betalingsinstellingen met een Belgisch 
bijkantoor 

  

Munditransfers BMCE EuroServices 
Santander CF Benelux 

 
 

 

Bron: NBB. 
(1) De buitenlandse betalingsinstellingen met een bijkantoor in België zijn niet gerangschikt. 

 
 

 
€ 5 miljoen. Momenteel vallen drie Belgische instellingen voor elektronisch geld onder deze vrijstellingsregeling. Het totaal 
uitstaand bedrag aan elektronisch geld is relatief klein; in 2014 bereikte het met € 32 miljoen het hoogste niveau. Van 
elektronisch geld wordt voornamelijk gebruikgemaakt op internetplatforms en voor voorafbetaalde/prepaid kaarten die zijn 
uitgegeven door kredietkaartbedrijven evenals voor cadeaubons. Proton was het belangrijkste Belgische (door de Belgische 
banken opgezette) systeem voor elektronische betalingen. In het laatste jaar van het bestaan van dit systeem, namelijk in 2014, 
bedroeg de waarde van de verwerkte transacties meer dan € 308 miljoen. Tabel 9 bevat alle instellingen voor elektronisch geld 
met een vergunning in België. De instellingen zijn gerangschikt volgens hun balansomvang. 
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TABEL   9 INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD MET EEN VERGUNNING IN BELGIË, GERANGSCHIKT VOLGENS HUN BALANSOMVANG, 
EN BUITENLANDSE INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD MET EEN GEREGISTREERD BELGISCH BIJKANTOOR 

 
 

 
INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD 

Imagor 
Fimaser 
Buy Way Personal Finance 
Hi‑Media Porte Monnaie ElECtronique (HPME) 
Ingenico Financial Solutions 

Instellingen voor elektronisch geld die onder de vrijstellingsregeling vallen 

Orange Belgium 
RES Credit 
Loyaltek Payment Systems 

Buitenlandse instellingen voor elektronisch geld met een Belgisch bijkantoor 

Ingenico Payment Services 
 

 

 
Bron: NBB. 

 
 

 
Tabel 10 toont hoe de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld in België zich ontwikkeld hebben sedert 
2011. Hieruit blijkt dat de vergunninghoudende betalingsinstellingen geleidelijk aan zijn toegenomen. Dit geldt zowel voor de 
instellingen die over een volledige vergunning beschikken als voor deze die onder de vrijstellingsregeling vallen. Bij de 
instellingen voor elektronisch geld daarentegen is het aantal vergunningen niet in belangrijke mate toegenomen. Dit toont 
aan dat de nieuwe betalingsinstellingen een sterkere positie op de markt proberen te verwerven, terwijl er voor de 
instellingen voor elektronisch geld minder nieuwe initiatieven werden gelanceerd. 

 
 

 

TABEL  10 ONTWIKKELING VAN BETALINGSINSTELLINGEN EN INSTELLINGEN VOOR ELEKTRONISCH GELD MET EEN VERGUNNING IN BELGIË EN MET EEN 
GEREGISTREERD BELGISCH BIJKANTOOR 

(aantal vergunningen, eind van het jaar) 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

      

Betalingsinstellingen 
 

Volledige vergunning  9 10 12 11 12 16 

Vergunning met vrijstelling  0 0 2 4 5 5 

Buitenlandse betalingsinstellingen met een Belgisch 
bijk t    

0 2 2 3 3 3 

Totaal    9 12 16 18 20 24 
 
Instellingen voor elektronisch geld 

      

Volledige vergunning  2 2 5 5 5 5 

Vergunning met vrijstelling  4 4 5 5 5 3 

Buitenlandse instellingen voor elektronisch geld met een Belgisch 
b k    

0 0 0 1 1 1 

Totaal    6 6 10 11 11 9 

 

Bron: NBB. 
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De vooruitzichten voor de sector blijven gemengd. Enerzijds wordt er nog steeds veel geïnnoveerd in de betalingsdienstensector. 
Zo verleende de Bank in de loop van 2016 vergunningen aan instellingen die verschillende betalingsdiensten combineren op een 
innoverende wijze. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van mobiele diensten voor domiciliëringen en de acceptatie van 
handelaren. De tenuitvoerlegging van de PSD2 zal deze tendens nog verder stimuleren, doordat er nieuwe betalingsdiensten 
geïntroduceerd worden en mededinging over de hele betalingsketen wordt aangemoedigd. Anderzijds is de populariteit van 
elektronisch geld over het algemeen aan het afnemen. Een van de factoren die hiertoe heeft geleid is de ontwikkeling van nieuwe 
mobiele en digitale betaalmethodes waarmee de transacties zowel voor de betaler als voor de begunstigde op een 
klantvriendelijker en vlottere manier kunnen worden afgehandeld. De nieuwe oplossingen in de sector van het elektronisch geld 
zouden echter een aanvulling kunnen blijven vormen op de alternatieve bedrijfsmodellen in het betalingslandschap. In Kader 7 
wordt verder ingegaan op de Fintech-initiatieven in de betalingssector. 

 
TOEZICHTSBENADERING 
 
Sedert april 2011 is de Bank de nationale bevoegde autoriteit in België voor het prudentieel toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld. Voor de uitoefening van dit toezicht beschikt de Bank over een ruim gamma aan 
instrumenten, die opgenomen zijn in de Belgische wetgeving, om de veilige werking en de solvabiliteit van deze instellingen te 
garanderen. De vereisten waaraan de instellingen moeten voldoen bestaan voornamelijk uit de elementen die tijdens de 
vergunningsprocedure worden beoordeeld. Zo moeten de instellingen zowel voor als na de aanvang van hun activiteiten kunnen 
aantonen dat zij de van hun cliënten ontvangen geldmiddelen beschermen. Om de Bank in staat te stellen te beoordelen of zij aan 
deze doorlopende vereisten voldoen, moeten de instellingen op kwartaalbasis een breed gamma aan gegevens rapporteren, 
waaronder financiële gegevens en governancedocumenten. Naast deze rapporteringsvereiste zijn de instellingen ook wettelijk 
verplicht om een erkende revisor aan te stellen voor de certificering van hun balans, jaarrekeningen en verslagen aan de 
toezichthouder. Een belangrijke opmerking in dit verband is dat instellingen die onder de vrijstellingsregeling vallen, aan minder 
strenge rapporteringsvereisten zijn onderworpen. Deze instellingen moeten hun balans bijvoorbeeld niet op kwartaalbasis 
indienen. De verplichting om de Bank in kennis te stellen van wijzigingen in de governancestructuur geldt echter voor beide types 
instellingen. 

 
TOEZICHTSPRIORITEITEN IN 2017 
 
De Bank neemt deel aan de internationale werkzaamheden van de EBA (en meer bepaald aan de task force voor 
betalingsdiensten) om de vereiste technische reguleringsnormen en richtsnoeren te ontwikkelen en een gemeenschappelijke 
Europese aanpak te garanderen. Bij de omzetting van die normen en richtsnoeren tracht de Bank zo weinig mogelijk aan 
goldplating te doen (1), door de Europese regels na te leven, en probeert zij de regelgevingslast zowel voor potentiële als 
bestaande instellingen zoveel mogelijk te beperken. Tabel 11 hieronder geeft een overzicht van de verschillende technische 
reguleringsnormen en richtsnoeren die in het kader van het aan de EBA toegekend mandaat worden ontwikkeld met betrekking 
tot de PSD2. 
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TABEL  11 OVERZICHT VAN TECHNISCHE REGULERINGSNORMEN EN RICHTSNOEREN DIE ONTWIKKELD WORDEN BINNEN HET EBA MANDAAT ONDER 
PSD2  

 
 

 
Technische reguleringsnormen 

Paspoort meldingen 

Sterke authenticatie en beveiligde communicatie  

Centrale contactpunten  

EBA register 

Richtsnoeren 

Vergunning 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor betalingsdienstaanbieders  

Melding van ernstige incidenten  

Klachtenprocedure  

Veiligheidsmaatregelen 

Minimumbedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
 

 

 
Bron: NBB. 

 
 

 
 
 

(1) Goldplating is de praktijk waarbij een lidstaat die EU-richtlijnen moet omzetten in zijn nationaal recht, of EU-wetgeving ten uitvoer moet leggen, van de gelegenheid gebruikmaakt om in zijn 
nationale wetgeving aanvullende vereisten, verplichtingen of normen op te leggen die strenger zijn dan de vereisten of normen die in de omgezette EU-wetgeving zijn opgenomen. 

 
 
 
 
 

 
 

Kader 7 – Fintech in de betalingssector: nieuwe technologie, faciliterende 
factoren, obstakels en potentiële effecten 

 
Door de expansie van het internet en de daarmee verband houdende nieuwe technologieën is innovatie een 
belangrijke drijvende kracht geworden voor de ontwikkeling van de betalingssector. Om tegemoet te kunnen komen 
aan de nieuwe verwachtingen van de cliënten op het gebied van online- en mobiele betalingen, moesten er adequate 
oplossingen worden uitgewerkt. Aan de vraagzijde heeft het wijdverspreide gebruik van smartphones en de 
ontwikkeling van het “internet van de dingen” (internet of things) nieuwe behoeften aan betalingsoplossingen doen 
ontstaan, terwijl diezelfde ontwikkelingen aan de aanbodzijde hebben geleid tot de totstandbrenging van innovatieve 
betalingsdiensten en -infrastructuren. Bovendien biedt de ontwikkeling van ‘distributed ledger’-technologieën (DLT), 
die oorspronkelijk de basis vormden voor de virtuele valuta (bijvoorbeeld de Blockchain van Bitcoin), nieuwe 
mogelijkheden voor verdere innovatie op deze terreinen. 

 
Er worden steeds vaker nieuwe technologische oplossingen ontwikkeld door niet-banken, die nieuwkomers situeren 
zich in de betalingsdienstensector, waar de banken tot nog toe domineerden. Naar dit op technologie gebaseerde 
fenomeen, dat op financieel gebied innovatie brengt, wordt vaak verwezen met de term Fintech. Er bestaat geen 
universeel aanvaarde definitie van dit begrip. Het dekt zeer diverse interagerende financiële actoren, technologieën en 
bedrijfsmodellen die bijdragen aan een (verwachte) wijdverspreide versnelling van de technologische innovatie 
waarvan gebruik gemaakt wordt voor de vereenvoudiging en de verbetering van de financiële dienstverstrekking. De 
betalingsdiensten vormen een bijzonder actief onderdeel van deze financiële diensten. 
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OPLOSSINGEN VOOR RETAILBETALINGEN 

 
Voor retailbetalingen biedt Fintech een veelheid aan innovatieve oplossingen, zoals apps waarmee mobiele betalingen 
kunnen worden uitgevoerd en die gebaseerd zijn op klassieke betaalmiddelen zoals debet- en kredietkaarten, 
overmakingen en automatische afschrijvingen, of die een gecombineerd overzicht geven van verschillende 
bankrekeningen, of nog die gebaseerd zijn op een gebruikersvriendelijk en veilig gebruik van kaarten met behulp van 
biometrie en tokenisatie, enz. Met deze innovaties wordt ingespeeld op de behoeften van de consument aan 
gebruikersvriendelijke digitale betaalplatforms die worden gekenmerkt door een hoogwaardige vormgeving of direct 
geïntegreerd zijn in de gekoppelde objecten (ivd), alsook aan een snellere verwerking van de betalingstransacties tegen 
een lagere kostprijs. Fintech maakt gebruik van nieuwe technologieën om oplossingen te bieden voor de bestaande 
tekortkomingen in de huidige betalingsdiensten. 

 
‘DISTRIBUTED LEDGER’-TECHNOLOGIEËN 

 
De ‘distributed ledger’-technologieën, die minder dan tien jaar geleden zijn ontstaan in de vorm van de Bitcoin, kunnen 
veelbelovend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van efficiëntere en minder dure betalingssystemen die misschien 
niet langer geëxploiteerd zullen worden door een centrale entiteit maar door een netwerk van deelnemers die als 
knooppunt fungeren voor de validering van transacties. Deze DLT, die naar verwachting niet alleen voor betalingen 
maar ook op diverse andere terreinen zullen worden gebruikt, worden momenteel getest en beoordeeld door 
verschillende spelers over de hele wereld, waaronder de centrale banken. Er worden samenwerkingsinitiatieven 
ontplooid, zoals Hyperledger (1), voor de gezamenlijke ontwikkeling van de technologie en de potentiële toepassingen 
ervan. De DLT effenen ook het pad voor het betalingsgedeelte van slimme contracten (2). 

 
INTERNET VAN DE DINGEN  

 
De ontwikkeling van het internet van de dingen zal naar verwachting nieuwe behoeften aan betalingsoplossingen 
creëren. Steeds meer fysieke objecten worden onderling gekoppeld en kunnen als gekoppelde objecten met andere 
objecten in hun omgeving interageren. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn koelkasten die hun inhoud kunnen 
checken en de ontbrekende levensmiddelen rechtstreeks kunnen bestellen en betalen, of auto’s die automatisch de 
betaling beheren van de verzekeringspremies volgens het principe van betaling op basis van gebruik. Dergelijke 
interacties waarmee betalingen zijn gemoeid, vereisen technologie die een vlotte betaling mogelijk maakt, wat weer 
leidt tot minder complexiteit voor de eindgebruiker, lage transactiekosten en geïntegreerde betaaloplossingen. 
Momenteel wordt onderzocht in welke mate de DLT een oplossing kunnen bieden voor internet van de dingen -
betalingen. 

 
FACILITERENDE FACTOREN EN OBSTAKELS 

 
Behalve de technologie, die de belangrijkste drijvende kracht is achter de ontwikkeling van Fintech, zijn er nog andere 
factoren die een belangrijke impact kunnen hebben. De juridische omgeving bijvoorbeeld is een kritieke factor. 
Strijdigheden met bestaande wet- of regelgeving, gebrek aan wettelijke harmonisatie en rechtsonzekerheid kunnen 
negatieve effecten hebben. Wanneer de wetgeving daarentegen de ontwikkeling van nieuwe betalingsoplossingen 
stimuleert en de mededinging bevordert, kan dit een aanmoediging zijn voor Fintech om een nog belangrijker rol te 
spelen. De kans is groot dat dit gebeurt in de betalingssector, met de tweede betalingsdienstenrichtlijn (PSD2), die de 
efficiëntie van de Europese retail betalingsdiensten beoogt te verbeteren. Er wordt verwacht dat de PSD2 daarin zal 
slagen, in het bijzonder door de invoering van twee nieuwe soorten betalingsdiensten, namelijk betalingsinitiatie- en 
rekeninginformatiediensten. Vanuit het perspectief van Fintech is de belangrijkste nieuwigheid van de PSD2 echter de 
verplichting voor banken en andere rekeninghoudende instellingen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe categorieën 
betalingsinstellingen rechtstreeks toegang hebben tot de rekeningen van hun cliënten. Dit betekent dat de Fintech-
bedrijven hun eigen betalingsoplossingen zullen kunnen ontwikkelen, die rechtstreeks aan de betaalrekeningen van 
hun cliënten zullen zijn gekoppeld. 

 
(1) Hyperledger is een open source samenwerkingsverband dat tot doel heeft de ontwikkeling van sectoroverschrijdende blockchaintechnologieën te bevorderen. Het 

gaat om een wereldwijd samenwerkingsverband onder auspiciën van de Linux Foundation, tussen onder meer marktleiders op het gebied van financiën, bankieren, 
internet van de dingen, lbevoorradingsketen, productie en technologie. 

(2) Een slim contract of ‘smart contract’ houdt in dat een programmeercode wordt opgeslagen op een blockchain, die ervoor zorgt dat de afspraken die in het contract zijn opgenomen, 
automatisch worden uitgevoerd.  
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Een andere factor die van invloed is op de ontwikkeling van Fintech-innovaties zijn de bestaande interconnecties tussen 
betalingsdienstaanbieders (namelijk de retailbetalingssystemen), waarop de nieuwe betalingsoplossingen vaak moeten 
steunen. Bij de huidige retail betalingssystemen geschiedt de afwikkeling doorgaans aan het eind van de dag en zijn de 
geldmiddelen op de volgende werkdag beschikbaar op de rekening van de begunstigde. De nieuwe behoeften op het gebied 
van betalingen brengen ook veranderingen op gang op het niveau van de infrastructuur en bevorderen de ontwikkeling van 
nieuwe real-time retail betalingssystemen die ervoor zorgen dat de begunstigde onmiddellijk over zijn geld kan beschikken 
(real-time betalingen). Dergelijke systemen voor real-time betaling zorgen voor een veilige en efficiënte interbancaire 
afwikkeling van de nieuwe betalingsoplossingen, ongeacht of zij door gevestigde betalingsdienstaanbieders of door nieuwe 
actoren worden aangeboden. Verschillende landen beschikken reeds over real-time betalingsoplossingen. 

 
De Fintech-initiatieven worden echter gehinderd door verschillende obstakels. Op technisch niveau blijven de nood aan 
standaardisering en interoperabiliteit met de bestaande gevestigde infrastructuren en de integratiegereedheid van de 
innovatieve diensten grote uitdagingen vormen. Op beleggingsgebied zijn er aanzienlijke middelen vereist om op korte tijd en 
op grote schaal Fintech-oplossingen uit te werken, operationeel te maken en te steunen. Wat de retailbetalingen betreft, is 
het een vereiste om een kritieke massa te kunnen bereiken die ook een belemmering kan vormen voor het succes op lange 
termijn (en het voortbestaan) van innovatieve oplossingen. 

 
IMPACT OP DE FINANCIËLE SECTOR 

 
Voor de klassieke betalingsdienstaanbieders zorgen de Fintech-ontwikkelingen voor extra concurrentiedruk, ook van niet-
bancaire nieuwkomers in de betalingsdienstensector, die hen ertoe aanspoort hun betalingsdienstenaanbod te innoveren. 
Anderzijds bieden de Fintech-ontwikkelingen nieuwe kansen voor de bestaande, klassieke betalingsdienstaanbieders, die vaak 
een netwerkvoordeel hebben (innovaties kunnen op grote schaal en op een brede klantenbasis worden toegepast). Terwijl 
Fintech-bedrijven meestal nieuwe startende bedrijven zijn, hebben de gevestigde spelers goed begrepen voor welke uitdaging 
zij staan: zij ontwikkelen ook hun eigen Fintech-innovaties, werken samen met bestaande Fintech-bedrijven of kopen Fintech-
bedrijven met interessante ontwikkelingsmogelijkheden op. Als gevolg daarvan neemt in het betalingslandschap de 
complexiteit toe van de waardeketen en van de interacties tussen de verschillende actoren met een verschillende status. 

 
Bovendien brengt de overstap naar een real-time betaalomgeving aanzienlijke investeringskosten met zich mee, niet alleen 
om de real-time infrastructuur te ontwikkelen, maar ook om de interne gegevensverwerkingsketens te upgraden. 
 
IMPACT OP CENTRALE BANKEN 

 
De nieuwe technologische context die door de opkomst van Fintech is ontstaan, heeft ook een impact op de centrale banken. 
Vooral twee zaken zijn van belang voor hen, als exploitanten van betalingssystemen: de noodzaak om zich aan te passen aan 
de real-time betaalomgeving en het mogelijk gebruik van DLT in hun eigen systemen. 

 
Als toezichthouders worden de centrale banken geconfronteerd met een nieuw versnipperd betalingslandschap dat bestaat 
uit verschillende actoren met diverse risicoprofielen en bedrijfsmodellen, waardoor er een grotere behoefte is aan toezicht op 
de onderlinge afhankelijkheden evenals op de technologische ontwikkelingen en het gebruik ervan. De overstap naar de real-
time afwikkeling van betalingen kan bepaalde risico’s acuter maken (bv. het kredietrisico en het operationeel risico), 
aangezien er aanzienlijk minder tijd zal zijn om te reageren in geval incidenten. 
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