
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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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3.3  Verwerkers van retail betaalinstrumenten 
 

WIJZIGINGEN IN HET REGELGEVINGSKADER 
 

Het goed functioneren van de verwerkers van betalingssystemen is een primaire doelstelling van het oversight op de 
betalingssystemen. Het oversight van de Bank op betaalinstrumenten en betaalkaartschema’s en de verwerking ervan, is 
momenteel gebaseerd op samenwerking, historische relaties met belangrijke marktspelers en de morele overtuigingskracht 
van de Bank. De incidenten die zich in de voorbije jaren hebben voorgedaan bij de dominerende binnenlandse 
betalingsverwerker, hebben een ernstige weerslag gehad op de goede werking van de kaartbetalingsverwerking in België. 
Hieruit blijkt dat het oversight dat uitgaat van een ‘soft law’-benadering, in dit geval op zijn grenzen botst en dus niet altijd 
kan garanderen dat de toepasselijke oversightnormen strikt worden nageleefd. 

 
Bijgevolg heeft het Belgische Parlement in navolging van andere wetgevingsinitiatieven in het eurogebied, een nieuwe wet 
(1) aangenomen betreffende het toezicht op de verwerkers van betalingstransacties, die zorgt voor een aanzienlijke 
versterking van de handhaving van de oversightnormen die van toepassing zijn op alle betalingsverwerkers die op de 
Belgische markt van de betalingstransacties als systeemrelevant worden beschouwd, ongeacht waar zij hun statutaire zetel 
hebben. Of een betalingsverwerker al dan niet systeemrelevant is, wordt bepaald aan de hand van een drempel van het 
aantal Belgische betalingstransacties via één bepaald betaalschema, waarvoor een verwerker diensten voor de verwerking 
heeft verleend. 

 
 

BEDRIJFSACTIVITEITEN 

 
Worldline NV/SA is de Belgische dochteronderneming van de Worldline-groep (Worldline e-payment services), die op haar 
beurt een bijkantoor is van het Franse bedrijf ATOS. De Worldline-groep biedt op pan-Europese schaal betaaloplossingen aan 
en heeft talrijke dochterondernemingen en bijkantoren over gans Europa. Vanuit het perspectief van het oversight is 
Worldline NV/SA systeemrelevant, aangezien het voor de verwerking van Belgische debet- en kredietkaartbetalingen een 
systeemrelevante positie inneemt. In december 2016 bereikte het aantal per dag verwerkte transacties een nieuwe 
recordhoogte van meer dan 8,42 miljoen (ongeveer 11,5 % meer dan de 7,55 miljoen in december 2015), wat een waarde 
van meer dan € 630 miljoen vertegenwoordigt. De bedragen omvatten alle elektronische betalingen, inclusief online-
betalingen. Eind 2016 werd er voor de online-betalingen een stijging met 10 % opgetekend. Voor kleine elektronisch 
betalingen van minder dan € 5 was er eveneens sprake van een sterke toename (+30 %). 

 
Op 27 september 2016 keurde de Bank de bijdrage in natura goed van de verwerkingseenheid van Worldline NV/SA in de 
Nederlandse geautomatiseerde clearinginstelling (2) Equens SE (NL), in ruil voor aandeelhouderschap in deze laatste, die naar 
aanleiding daarvan haar naam heeft veranderd in EquensWorldline SE. Deze fusie maakte deel uit van een pan-Europese 
fusie tussen de Franse Worldline-groep en het Nederlandse ACH Equens SE, waarbij verschillende entiteiten van Worldline 
(namelijk België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg) hun verwerkingseenheden gezamenlijk zullen overdragen aan Equens SE, 
in ruil waarvoor zij in totaal een belang van ongeveer 63 % zullen verwerven in Equens. 

 
Als gevolg van deze fusie werden de platforms die de overgrote meerderheid van de Belgische kaartbetalingen verwerken, 
juridisch een onderdeel van de nieuwe gefuseerde onderneming die in Nederland is gevestigd. Dit bracht uitdagingen met 
zich mee voor de blijvende doeltreffendheid van het oversight dat door de Bank wordt uitgeoefend op dit deel van de 
infrastructuur van Worldline NV/SA. Zodoende nam de Bank verschillende maatregelen om zekerheid te verkrijgen over haar 
vermogen om haar oversight op de verwerkingseenheid van Worldline NV/SA te handhaven en zelfs te versterken. 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties, B.S. 24 april 2017. 
(2) Een geautomatiseerde clearinginstelling is een retailbetalingssysteem dat op volledig geautomatiseerde wijze zeer grote aantallen blokbetalingen verwerkt (hoofdzakelijk 

overmakingen en automatische afschrijvingen, soms ook cheques of kaarttransacties). 
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Acceptat
iediens
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Verrichtingen voor 
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PRUDENTIËLE BENADERING & OVERSIGHTSBENADERING 
 

Het toezicht en het oversight op Worldline NV/SA worden besproken in kader 8. De toepasselijke oversightvereisten van de 
nieuwe wet betreffende het toezicht op de verwerkers van betalingstransacties zijn gebaseerd op de beginselen voor 
financiële marktinfrastructuren van het CPSS en IOSCO van 2012, en in het bijzonder op de beginselen 2 (Governance), 3 
(Kader het uitgebreide beheer van risico’s) en 17 (Operationeel risico). De nieuwe wet brengt een verbeterd en verder 
aangescherpt wettelijk kader tot stand voor de uitvoering van het oversight op systeemrelevante betalingsverwerkers in 
België en maakt het ook mogelijk voor de Bank om waar nodig dwangsommen en administratieve boetes op te leggen. 

 
Zoals te zien is in grafiek 15 hieronder, vallen er onder het toepassingsgebied van de wet (binnen de blauwe stippellijn) 
verwerkingsactiviteiten die niet noodzakelijk door de accepteerder worden verricht. Verwerking wordt op technologisch 
neutrale wijze gedefinieerd als het uitvoeren van technische processen die nodig zijn voor en in het bijzonder gericht zijn op 
de afhandeling van een betalingstransactie, zoals authenticatie, certificering, routering en connectiviteit. 

 
 

 

 

GRAFIEK   15 REIKWIJDTE VAN DE NIEUWE WET BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE VERWERKERS VAN BETAALINSTRUMENTEN 
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Bron: NBB. 
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Kader 8 – Oversight en prudentieel toezicht op Worldline NV/SA 
 

Worldline NV/SA neemt in de Belgische kaartbetalingssector een systeemrelevante positie in, wat betekent dat de 
goede werking van de kaartbetalingen in het gehele land sterk afhankelijk is van één bedrijf. Worldline NV/SA speelt 
een cruciale rol in de meeste lagen van de kaartbetalingsmarkt, in het bijzonder bij het ter beschikking stellen van 
netwerken voor POS (verkooppunten) en interbancaire geldautomaatverrichtingen, acceptatiediensten voor 
handelaren, waardoor ze nationale en internationale debet- en kredietkaartbetalingen kunnen accepteren, en de 
exploitatie en het beheer van binnenlandse debetkaarten. De systeemrelevantie van Worldline NV/SA vanuit oversight 
perspectief hangt samen met de diensten die zij verleent aan het publiek, aan handelaren en aan financiële instellingen 
die kritisch zijn voor de economie, en met haar end-to-end rol bij de verwerking van betalingen. Door het toenemend 
belang van kaartbetalingen is Worldline NV/SA nog crucialer geworden voor de Belgische economie en is het risico nog 
kritieker geworden dan voorheen. Indien het bedrijf failliet zou gaan, zou dit resulteren in een verlies van vertrouwen 
in cruciale betaalinstrumenten en schadelijke gevolgen hebben voor de reële economie. Daarom moeten de 
handelaren over passende alternatieven kunnen beschikken waarmee zij hun betalingen te allen tijde kunnen blijven 
uitvoeren. 

 
Op Worldline NV/SA wordt sinds het midden van de jaren negentig oversight uitgeoefend door de Bank. Aanvankelijk 
ging het om een informeel oversight dat gericht was op elektronisch geld producten. Wegens de sleutelrol van het 
bedrijf in het betalingsverkeer en door het daarmee verband houdende concentratierisico, werd het oversight een paar 
jaar later geformaliseerd. De reikwijdte ervan werd na verloop van tijd uitgebreid en de praktische regelingen inzake 
het oversight werden vastgelegd in memoranda van overeenstemming. 

 
Na de goedkeuring van de betalingsdienstenrichtlijn in 2009 werden verschillende betalingsdiensten, waaronder 
acceptatiediensten, aan prudentieel toezicht onderworpen. De meeste Belgische handelaren doen een beroep op 
Worldline NV/SA voor de acceptatie van hun binnenkomende kaartbetalingen. Als belangrijke accepteerder van 
kaartbetalingen heeft Worldline NV/SA de status van betalingsinstelling verkregen. 

 
Sindsdien is Worldline NV/SA zowel onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Bank voor wat haar 
acceptatiediensten betreft, als aan het oversight van de Bank, door haar activiteiten inzake de verwerking van 
kaartbetalingen, die van cruciaal belang zijn voor de Belgische kaartbetalingssector. 

 
 
 

TOEZICHTSPRIORITEITEN IN 2017 
 

De Bank zal aanvangen met de tenuitvoerlegging van het nieuwe wettelijke kader voor de verwerkers van retail 
betalingsinstrumenten. Indien nodig en zoals bepaald in de nieuwe wet zullen er voorschriften worden opgesteld waarin de 
vereisten van de wet nader zullen worden uitgewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van due diligence, kennisgeving van 
incidenten en (on)beschikbaarheid van het systeem. 

 
De Bank zal met betrekking tot EquensWorldline SE ook een memorandum van overeenstemming opstellen met De 
Nederlandsche Bank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017     ❙  Betalingen      ❙  61 


	3.3  Verwerkers van retail betaalinstrumenten
	Kader 8 – Oversight en prudentieel toezicht op Worldline NV/SA

