F. Financiëlemarktinfrastructuren
Wat de financiëlemarktinfrastructuren betreft, werd tijdens het verslagjaar bijzondere aandacht besteed aan
IT- en cyberrisico’s, de impact van FinTech op de bedrijfsmodellen van financiëlemarktinfrastructuren en de
ontwikkelingen op het vlak van de brexit. Deze onderwerpen worden apart behandeld in hoofdstuk G. De rest
van dit hoofdstuk is gewijd aan de andere activiteiten op het vlak van het toezicht en het oversight op marktinfrastructuren, betalingen en aanbieders van kritieke diensten.

1. Cartografie van de sector
De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight
als het prudentieel toezicht op financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s), effectenbewaarnemers, betalingsdienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten. Het oversight is gericht op de veiligheid van
het financiële stelsel, terwijl het prudentieel toezicht
betrekking heeft op de veiligheid van de operatoren
van de FMI’s.
FMI’s zijn kritieke componenten van binnenlandse en
internationale financiële markten door de diensten
die ze leveren, zoals het vergemakkelijken van de
uitwisseling van geld voor goederen, diensten en
financiële activa, of het aanbieden van een veilig en
efficiënt middel waarmee autoriteiten systeemrisico’s
kunnen beheren en centrale banken hun monetair
beleid kunnen uitvoeren 1. FMI’s zijn ontworpen om
betalings-, clearing- en afwikkelingsactiviteiten te
concentreren om de risico’s beter te beheren en
de kosten en vertragingen hierbij te verminderen.
Goed functionerende FMI’s kunnen de efficiëntie,
transparantie en veiligheid van financiële systemen
aanzienlijk verbeteren. FMI’s concentreren het risico echter vaak en slecht ontworpen en beheerde
FMI’s kunnen zelfs een bron van systeemrisico zijn.
Vandaar dat adequate reglementering, toezicht en
oversight nodig zijn.
De centrale banken hebben traditioneel deze oversight-rol op zich genomen omdat ze er alle belang
bij hebben de veiligheid en efficiëntie van betalings-,
clearing- en afwikkelingssystemen te handhaven.

Een van de belangrijkste taken van centrale banken is immers te zorgen voor het behoud van het
vertrouwen van het publiek in de munt, en dit
vertrouwen hangt in
grote mate af van het
vermogen van ecoCentrale banken hebben
nomische
agenten
er alle belang bij de
om geld en financiële
veiligheid en efficiëntie
instrumenten vlot en
veilig over te dragen
van betalings-, clearingvia deze FMI’s. Deze
en afwikkelingssystemen
systemen
moeten
te handhaven
daarom robuust en
betrouwbaar zijn, en
beschikbaar
blijven
wanneer de markten in een crisis verkeren ; bovendien mogen ze nooit zelf de oorzaak zijn van een
dergelijke crisis. Het oversight streeft deze doelstellingen na door de systemen te monitoren, te beoordelen en, waar nodig, te wijzigen.
De Bank is ook verantwoordelijk voor het micro
prudentieel toezicht op individuele financiële instellingen, waarbij de nadruk gelegd wordt op de financiële soliditeit van de operator (door de naleving van
de prudentiële vereisten te beoordelen).

1 De rol die FMI’s spelen voor de financiële markten en de reële
economie wordt beschreven in paragraaf 1.1 van het ’ Financial
Market Infrastructures and Payment Services Report 2018 ’
(https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fmi-andpaymentservices/2018/fmi-report2018.pdf).
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In gevallen waar de Bank zowel oversight als prudentieel toezicht uitoefent, kunnen deze twee activiteiten als complementair worden beschouwd.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de systemen en instellingen die onder het toezicht / oversight
van de Bank staan. Naast de classificatie op basis van

het soort geleverde diensten worden de instellingen
ook gegroepeerd op basis van : (i) de rol van de
Bank (namelijk prudentiële toezichthouder, overseer
of beide) en (ii) de internationale dimensie van het
systeem of de instelling (de Bank als enige autoriteit,
internationale samenwerkingsovereenkomst met de
Bank als hoofdrolspeler, of andere rol van de Bank).

Tabel 25
Cartografie van de sector van financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

Internationale samenwerking
De Bank treedt op
als hoofdautoriteit

De Bank treedt op
als enige autoriteit

De Bank neemt deel aan het toezicht,
onder leiding van een andere autoriteit

Effectenbewaarnemer
Bank of New York Mellon SA / NV

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)
Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)
De volledige lijst van instellingen is beschikbaar op :
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/
prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/
betalingsinstellingen-en-instellingen-1

Prudentieel
toezicht

Centrale
effectenbewaarinstelling (CSD)
Euroclear Belgium
Prudentieel
toezicht en
oversight

Effectenbewaarnemer
BNYM Brussels branch

Internationale centrale
effectenbewaarinstelling (ICSD)
Euroclear Bank SA / NV

Effectenverrekeningssystemen (CCP)
LCH Ltd (UK), ICE Clear Europe (UK)
LCH SA (FR), Eurex Clearing AG (DE),
EuroCCP (NL), Keler CCP (HU), CC&G (IT)

Betalingsverwerkers
Worldline SA / NV

Geassimileerde
vereffeningsinstelling
Euroclear SA / NV
Aanbieder van
kritieke diensten
SWIFT

Oversight

Dienstverlener
TARGET2‑Securities (T2S) 1

Centrale effectenbewaarinstelling
NBB‑SSS

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1
CLS Bank

Kaartschema’s
Bancontact 1
MasterCard Europe
Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

Post‑trade infrastructuren

Effectenverrekening
Effectenvereffening

Betalingssystemen
Betalingsinstellingen en
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming

Betalingsverwerkers

Dienstverleners

T2S

Kaartschema’s

Aanbieders van kritieke diensten

SWIFT

Bron : NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
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Betalingen
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2. Prioriteiten inzake oversight
en toezicht
Verschillende onderwerpen zoals IT- en cyberrisico’s,
en de impact van FinTech en de brexit, worden op
transversale wijze behandeld in Hoofdstuk G. In de
loop van het verslagjaar werden er ook instellingsspecifieke prioriteiten bepaald aan de hand van risicoanalyses. De liquiditeitsrisico’s en de operationele
risico’s waren veel voorkomende thema’s. Er werd ook
bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe vergunningsvereisten in het kader van de verstrenging van
de Europese regelgeving. De instellingen die reeds
een vergunning hadden verkregen in België, dienden
aan te tonen dat zij voldeden aan deze nieuwe vereisten om hun activiteiten verder te mogen zetten.
In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan
op de vergunningsaanvragen van Belgische centrale
effectenbewaarinstellingen op grond van de CSDverordening, de centrale tegenpartijen, het toezicht
op de betalingsinstellingen, met inbegrip van de toepassing van de grandfathering-procedure op grond
van de tweede Europese betalingsdienstenrichtlijn
(PSD2), en het oversight op de betalingsactiviteiten.

werd beschouwd door de Bank. Na raadpleging van
de ’ relevante autoriteiten ’ 3 (gedurende een wettelijke periode van maximaal 3 maanden na de datum
waarop de aanvraag volledig is verklaard) zal de Bank
in de loop van 2019 beslissen of Euroclear Belgium
voldoet aan alle voorwaarden om een vergunning als
CSD te verkrijgen.
Gedurende het gehele vergunningsproces van
Euroclear Belgium hield de Bank nauw contact met
de bevoegde autoriteiten in Frankrijk en Nederland,
omdat Euroclear Belgium hetzelfde technische platform (ESES) gebruikt als Euroclear France en Euroclear
Nederland en hun vergunningsdossiers dus veel identieke elementen bevatten. Hoewel het evaluatieproces bilateraal door elke bevoegde autoriteit en haar
CSD georganiseerd wordt, coördineren de betrokken
autoriteiten dit proces onderling, vanwege de vele
identieke elementen.

Hoewel NBB-SSS 2 strikt juridisch gezien niet onder de
bevoegdheid valt van de autoriteit die bevoegd is voor
CSD’s, heeft de Bank beslist om intern een onafhankelijke controle op te zetten op de naleving van de
CSD verordening door NBB-SSS. De Bank is daarnaast
ook verantwoordelijk voor de controle op de naleving
van de CSD-verordening door privé-CSD’s (namelijk
Euroclear Belgium en Euroclear Bank), wat een gelijk
speelveld bevordert.

Ook voor de internationale centrale effectenbewaarinstelling Euroclear Bank heeft de Bank ingezet
op internationale samenwerking. De overseers van
de centrale banken die de belangrijkste deviezen
uitgeven – en waarmee een multilaterale samenwerkingsovereenkomst werd gesloten – kunnen
standpunten uitwisselen inzake de evaluatie door
de Bank van het beheer van het krediet-, liquiditeits- en operationeel risico in Euroclear Bank.
Zoals het geval was voor Euroclear Belgium, werd
ook de aanvraag van Euroclear Bank voor het verkrijgen van een vergunning op grond van de CSDverordening als onvolledig beschouwd en heeft de
Bank tijdens het verslagjaar specifieke aandacht
besteed aan die domeinen waarvoor aanvullende
informatie werd gevraagd. Ter voorbereiding op de
erkenning als CSD van Euroclear Bank werd ook
nauw samengewerkt met de Luxemburgse autoriteiten, die bevoegd zijn voor de andere internationale centrale effectenbewaarinstelling Clearstream
Banking Luxembourg, om tot een geharmoniseerde
aanpak te komen.

In september 2017 had Euroclear Belgium een aanvraag voor een vergunning op grond van de CSDverordening ingediend. De Bank had geoordeeld
dat die aanvraag onvolledig was, in die zin dat zij
nog bijkomende informatie nodig had om te kunnen beoordelen of aan alle vereisten uit de CSDverordening was voldaan. In september 2018 heeft
Euroclear Belgium alle gevraagde bijkomende informatie geleverd, waarna haar aanvraag als volledig

1 Verordening (EU) nr. 909 / 2014 betreffende de verbetering van
de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende
centrale effectenbewaarinstellingen.
2 NBB-SSS is het effectenvereffeningssysteem (securities settlement
system – SSS) dat beheerd wordt door de Bank en waar
de obligaties van de Belgische Staat en de regionale entiteiten en
van sommige privé-emittenten worden uitgegeven. Aandelen van
Belgische bedrijven worden uitgegeven in Euroclear Belgium.
3 Het gaat met name om ESMA, het Eurosysteem als centrale bank
die de euro uitgeeft, en de autoriteiten van de lidstaten waarvoor
de CSD belangrijk is.

Centrale effectenbewaarinstellingen
Wat de centrale effectenbewaarinstellingen (central
securities depositories – CSD’s) betreft, heeft de Bank
zich als nationale bevoegde autoriteit in het verslagjaar gericht op de beoordeling van de naleving van de
CSD verordening 1.
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Effectenvereffeningssystemen
Hoewel geen enkele centrale tegenpartij (central
counterparty – CCP) haar zetel in België heeft, neemt
de Bank deel aan verschillende CCP-toezichtscolleges,
omdat deze instellingen verrichtingen vereffenen in de
boeken van een Belgische centrale effectenbewaarinstelling of vanwege het belang van een Belgische
financiële instelling als deelnemer in een CCP. Omdat
de activiteiten in euro van de CCP’s die thans vanuit
het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn, aanzienlijk
kunnen zijn, wordt de impact van de brexit aandachtig gevolgd. Voor het overige worden de toezichtsprioriteiten voor de verschillende CCP’s bepaald door de
nationale bevoegde autoriteiten, in samenspraak met
de toezichtscolleges.
Prudentieel toezicht betalingen
De Bank heeft een brede verantwoordelijkheid op het
gebied van betalingen en naargelang van het systeem
of de instelling treedt ze op als overseer of prudentieel
toezichthouder, terwijl ze als prudentieel toezichthouder waakt over de betalingsdienstaanbieders.
Eind 2018 stonden 19 betalingsinstellingen en vijf
instellingen voor elektronisch geld onder het toezicht
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van de Bank. Daarnaast oefende de Bank toezicht
uit op vijf instellingen met beperkt statuut 1 en vijf
bijkantoren van buitenlandse instellingen. Tijdens het
verslagjaar werden er geen bijkomende vergunningen
als betalingsinstelling, of instelling voor elektronisch
geld, naar Belgisch recht verleend. Daarnaast werden
er tijdens het verslagjaar drie vergunningen geschrapt,
werden er twee bijkantoren naar buitenlands recht
vergund en ging er één instelling over van het beperkt
statuut naar het volledig statuut.
Een belangrijk aspect van de vergunningen die door
de Bank worden toegekend in het kader van de
brexit is de effectieve verplaatsing van de betalingsen / of e-gelddiensten naar een Belgische entiteit.
Dit houdt in dat de zakelijke beslissingen voor de
Belgische markt – en bij uitbreiding de EER-markt
indien de diensten er worden verstrekt op basis van
de vergunning in België – dienen te worden genomen
door de Belgische entiteit, en dat er daadwerkelijke

1 Een beperkt statuut houdt in dat aan een aantal administratieve
vergunningsvereisten niet moet worden voldaan (bijvoorbeeld
het indienen van een ex-ante plan om statistische gegevens te
verstrekken aan de Bank of een plan om zware incidenten aan de
Bank te melden). Vereisten inzake IT-veiligheid of de strijd tegen
het witwassen van geld zijn daarentegen ook voor instellingen
met een beperkt statuut volledig van toepassing.
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Tabel 26
Verloop van het aantal onder toezicht staande betalingsinstellingen en instellingen
voor elektronisch geld
(eindeperiodegegevens)

2014

2015

2016

2017

2018

Betalingsinstellingen

18

20

24

26

25

Naar Belgisch recht

11

12

16

19

19

4

5

5

5

3

3

3

3

2

3

11

11

9

9

9

5

5

5

5

5

5

5

3

3

2

1

1

1

1

2

Beperkte instellingen

1

Bijkantoren naar buitenlands recht die onder het recht van
een lidstaat van de EER ressorteren
Instellingen voor elektronisch geld
Naar Belgisch recht
Beperkte instellingen

2

Bijkantoren naar buitenlands recht die onder het recht van
een lidstaat van de EER ressorteren

Bron : NBB.
1 Instellingen geregistreerd als beperkte instellingen op grond van artikel 82 van de wet van 11 maart 2018 en onderworpen
aan een beperkt regime.
2 Instellingen geregistreerd als beperkte instellingen op grond van artikel 200 van de wet van 11 maart 2018 en onderworpen
aan een beperkt regime.

activiteiten moeten plaatsvinden in of vanuit deze
entiteit. Aanvragers kunnen gebruikmaken van de
inhoud van hun oorspronkelijk buitenlands aanvraagdossier maar dit moet worden aangepast aan het
perspectief van de Belgische entiteit en dient rekening
houden met de Belgische specificiteiten inzake toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot
de antiwitwasregelgeving.
In 2017 had de Bank reeds een vergunning verleend
aan twee Belgische betalingsinstellingen die opgericht werden door Britse betalingsinstellingen om
na de brexit verder diensten te kunnen verlenen op
het continent.
Tijdens de tweede helft van het verslagjaar werden
verschillende aanvragen ontvangen van Britse betalingsinstellingen die een vergunning wilden verkrijgen
voor een Belgische betalingsinstelling die parallel zou
werken met de Britse instelling en die diensten in de
EER zou verlenen vanuit de Belgische entiteit.
Tijdens de verslagperiode bestond een van de prioriteiten van het prudentieel toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch
geld in de implementatie van de tweede Europese
richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) 1,

die werd omgezet in Belgisch recht door de wet
van 11 maart 2018 2. Deze wet vereist met name
dat de Bank verifieert, aan de hand van een door de
instelling overgemaakt dossier, of deze laatste voldoet aan de bijkomende vergunningsvereisten die
werden ingevoerd door de PSD2. De overgangsprocedure, die plaatsvond tijdens het verslagjaar, staat
tevens bekend als de grandfathering-procedure.
Instellingen die geen volledig dossier hebben ingediend binnen de opgelegde termijn kunnen door
de Bank verplicht worden hun betalingsactiviteiten
te staken.
De vergunningsvereisten die door de PSD2 werden
toegevoegd aan de vereisten die van toepassing waren op grond van de PSD1, betreffen de volgende
acht domeinen :

1 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.
2 Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en
het toezicht op de betalingsinstellingen en 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, BS
26 maart 2018 (hierna “de wet van 11 maart 2018”).
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1. de bescherming van gevoelige
betalingsgegevens ;
2. de naleving van de EBA-richtsnoeren over sterke
cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en
veilige open communicatiestandaarden 1 :
3. de toepassing van een adequaat
IT-beveiligingsbeleid ;
4. het melden aan de Bank van veiligheids- en
operationele incidenten ;
5. het verzamelen van statistische gegevens over de
transacties, fraude en prestaties ;
6. de invoering van de nodige
bedrijfscontinuïteitsregelingen ;
7. de naleving van de regels omtrent de uitgifte van
op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten ; en
8. de naleving van de regels betreffende het beheer
van betaalrekeningen.
Er zij opgemerkt dat niet alle vereisten van toepassing
zijn op elke instelling, aangezien sommige vereisten
specifiek zijn voor een bepaald bedrijfsmodel.
Daarnaast publiceerde de Bank tijdens het verslagjaar ook de nodige bijkomende circulaires en rapporteringsverplichtingen voor de sector, zodat de
naleving van deze nieuwe vereisten doorlopend kan
worden opgevolgd. Voorts zette de Bank ook de
nodige stappen om de door de EBA ontwikkelde
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technische standaarden en richtsnoeren om te zetten in Belgisch recht en deze mee te delen aan de
Belgische betaalsector.
Oversight op de betalingsactiviteiten
De Bank oefent oversight uit op betalingssystemen,
verwerkers van betaalinstrumenten en kaartschema’s.
De goede en veilige verwerking van kaartbetalingen in
België is, omwille van de rol hiervan in de reële economie, een belangrijke doelstelling van het oversight van
de Bank. Hoewel betalingsverwerkers niet noodzakelijk betalingssystemen zijn, is de Belgische economie
sterk afhankelijk van hun goede werking en is zij
dus aangewezen op de stabiliteit en continuïteit van
betalingen in giraal geld. De wet van 24 maart 2017 2
plaatst de systeemrelevante betalingsverwerkers onder het rechtstreeks wettelijk toezicht van de Bank en
legt bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden vast.

1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018 / 389 van de Commissie
van 27 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn
(EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft technische reguleringsnormen voor sterke
cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open
communicatiestandaarden.
2 Wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers
van betalingstransacties.
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Wat de betalingssystemen betreft, publiceerde de ECB
in 2018 de resultaten van de beoordeling door het
Eurosysteem van alle betalingssystemen in het eurogebied. Voor de systeemrelevante betalingssystemen (systemically important payment systems – SIPS) 1 zijn de
bij deze beoordeling gehanteerde criteria opgenomen
in de SIPS-verordening van de ECB 2, terwijl de criteria
voor de andere systemen vermeld worden in het door
de ECB ontwikkelde ad-hoc oversight-kader 3. In dit
verband heeft de Bank de beoordeling uitgevoerd van
het UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening), het
Belgisch binnenlands systeem dat de meeste interbancaire retailbetalingen binnen België verwerkt.
Wat het UCV betreft, werd in 2018 vooral gewerkt
aan de voorbereiding van het platform voor instantbetalingen, dat de cliënten van de deelnemende banken
in staat zal stellen om overschrijvingen uit te voeren,
waarvan het bedrag binnen enkele seconden op de
rekening van de begunstigde zal worden overgemaakt.
De lancering van dit platform is aangekondigd voor
begin 2019. In het kader van het oversight op het UCV
heeft de Bank deze voorbereidende fase opgevolgd.
In het verslagjaar heeft de Bank ook deelgenomen,
eveneens in het kader van het Eurosysteem, aan de
toetsing van de kaartschema’s aan de EBA-richtsnoeren
met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen.

In dit verband heeft de Bank enerzijds het Bancontactschema onderzocht en anderzijds, als lead overseer,
de rol van coördinator vervuld voor een internationale
groep die belast is met de evaluatie van Mastercard
Europe. Net zoals voor de bovengenoemde betalingssystemen heeft de ECB een samenvattend verslag gepubliceerd over het algemeen niveau van naleving van
deze richtsnoeren door de sector.
De wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht
op verwerkers van betalingstransacties legt aan de
systeemrelevante verwerkers 4 verplichtingen op met
betrekking tot risicobeheer, operationele continuïteit
en melding van incidenten. Conform deze wet heeft
de Bank in november 2018 een reglement aangenomen dat de verschillende modaliteiten van deze
verplichtingen nader omschrijft ; dit reglement zal binnenkort worden gepubliceerd in de vorm van een
koninklijk besluit.

1 De systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) zijn : TARGET2, EBA
Euro 1, EBA / STEP2 en STET (het Franse retailbetalingssysteem).
2 Verordening (EU) Nr. 795 / 2014 van de Europese Centrale Bank
van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor
systeemrelevante betalingssystemen (ECB / 2014 / 28).
3 Revised oversight framework for retail payment systems, ECB,
februari 2016.
4 Momenteel hebben twee verwerkers dit statuut : Worldline en
equensWorldline.
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