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Woord van de Voorzitter
De verwachtingen van de consument ten opzichte van betalingsfaciliteiten blijven toenemen;
en de middelen om een betaling uit te voeren blijven groeien. Bovendien verwachten zowel
particuliere als business klanten dat hun transacties steeds maar sneller gebeuren en dit in
de meest veilige omstandigheden.
De Belgische banken gemeenschap heeft dit goed begrepen en heeft zich met de
ontwikkeling van Instant Payments (IP) andermaal gepositioneerd bij de koplopers in
Europa.
In 2017 is dan ook uitzonderlijk veel energie gestoken in de analyses en de ontwikkeling van
Instant Payments, dit zowel door de banken als door het UCV in haar rol van Project
Manager en dit samen met STET dat als leverancier voor het SCT instant schema is
weerhouden.
Aangezien het engagement erin bestaat om instant betalingen aan te bieden met een
doorlooptijd van maximaal 5 seconden en dit non-stop 24/7/365 is de uitdaging technisch en
organisatorisch bijzonder groot. En dit uiteraard met heel veel zorg naar beveiliging.
Ook vanuit het UCV is er terecht veel aandacht gegaan naar Cyber Security. Hiervoor zijn
zowel op gebied van personeel als technisch belangrijke investeringen gebeurd door de
banken, maar ook door STET. Een project dat wij nauwgezet opvolgen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is een verordening waarmee de
EU Commissie de veiligheid van data wil bevorderen. Deze verordening wordt van kracht op
25 mei 2018 en bijgevolg hebben zowel de banken als het UCV, samen met STET, zich het
afgelopen jaar hierop voorbereid. Wij zijn geslaagd in het opstellen van een geheel van
documentatie en procedures met tot doel de integriteit van de persoonlijke gegevens te
garanderen, dit zowel bij behandeling, overdracht als archivering.
Het afgelopen jaar heeft het UCV een nieuwe business line, Transfin, opgestart. Deze
nieuwe diensten, overgenomen in project modus, worden uitgerold in de loop van 2018.
Wij zijn en blijven bijzonder alert voor de vraag van de klant, de verzuchtingen van de
wetgever en de ontwikkelingen van de markt, maar zien de toekomst met volle vertrouwen
tegemoet.

Karel Andries
Voorzitter UCV

I.

Wie zijn we en wat doen we?

Het UCV of voluit UitwisselingsCentrum en Verrekening is een vzw naar Belgisch recht,
oorspronkelijk opgericht in 1974 in de schoot van de NBB. Het UCV verzorgt de uitwisseling
en verrekening van retail betalingen in België. De uitgewisselde betalingen betreffen zowel
SCT’s (SEPA Credit Transfers of overschrijvingen), SDD’s (SEPA Direct Debits of
domiciliëringen), cheques en betalingen met betrekking tot kaarttransacties.
De vzw UCV telt 13 Belgische kredietinstellingen als lid/directe deelnemer en daarnaast 40
indirecte deelnemers. Het UCV verwerkte in 2017 1.311.974.380 operaties voor een totaal
bedrag van 941.762.273.274 €. Er werden dus gemiddeld 5.1 miljoen operaties.per dag
verrekend via het UCV.
Het technisch en operationeel platform werd in 2013 uitbesteed aan de Franse
vennootschap STET (Systèmes Technologiques d’Echange et de Traitement) die tevens het
Franse uitwisselings- en verrekeningssysteem uitbaat. Het contract met STET werd in 2016
verlengd voor een periode 5 jaar. In 2017 werd het contract aangepast in het kader van de
bijkomende verantwoordelijkheden met betrekking tot de GDPR (Global Data Protection
Regulation) die ingaat op 25 mei 2018. Verder werd er ook rekening gehouden met de start
van een nieuwe service, met name instant betalingen, voorzien in november 2018.

De uitbesteding is gebaseerd op een
specifieke contractuele structuur, waarbij het
UCV een contract heeft met STET (vastgelegd
in een “Framework Agreement”, inclusief de
“System Rules” die de regels en procedures in
verband met de verwerking van de
betalingsopdrachten gedetailleerd
beschrijven).

De directe deelnemers en de indirecte deelnemers met directe technische toegang
ondertekenden een “Service Contract” met STET. Ook dit contract werd in 2017 gewijzigd
met het oog op de toevoeging van instant payments. De deelname aan het UCV wordt
geregeld in de statuten en het reglement.

Het UCV is voor wat zijn betaalverkeer activiteiten betreft, onderworpen aan het toezicht van
de Nationale Bank van België. De praktische aspecten van het toezicht zijn beschreven in
een “Memorandum of Understanding” afgesloten tussen de NBB en het UCV. De NBB heeft
een samenwerkingsakkoord met de Banque de France, die verantwoordelijk is voor het
toezicht op STET, in het kader van het gemeenschappelijk gebruik van de clearing
infrastructuur door de Belgische en Franse banken.

Het UCV ondertekende daarnaast een contract met de NBB (“Target2 Ancillary System
Contract”) dat de basis vormt voor de vereffening van de betalingen tussen de directe
deelnemers.
Het UCV is onderworpen aan het Belgisch recht, inclusief het contract met STET.
Verder is het UCV onderworpen aan specifieke regelgeving, met name:
- de “Settlement Finality Act” van 28 of April 1999 en
- de wet van 15 December 2004 met betrekking tot “Financial Collateral”.

NIEUW ! In 2017 werden de activiteiten van het UCV uitgebreid met een nieuwe business
line: Transfin. Onder deze noemer zal het UCV in 2018 een waaier aan nieuwe services
opstarten, waaronder als eerste de service Bankswitching (gestart op 2 februari 2018). Ter
ondersteuning van deze nieuwe business line werd een part-time service manager
aangetrokken.
Deze activiteiten zijn niet onderworpen aan het toezicht door de NBB.

II.

Onze partner STET

STET werd opgericht in 2004. Sinds 1 januari 2016 bestaat het aandeelhouderschap
uit 6 Franse grootbanken (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Banque Fédérative du
Crédit Mutuel, La Banque Postale en Société Générale) en CB Investissements.
Het UCV beschikt sinds Juli 2016 over een mandaat als waarnemer in de Raad van Bestuur
van STET.
STET verzorgt de verwerking, de verrekening en de afwikkeling van het volledige gamma
aan betaalinstrumenten. Op het multi-CSM platform (CORE1) worden zowel de Franse als
de Belgische nationale betalingen verwerkt (CORE BE & CORE FR).
Einde 2015 fusioneerde STET met SER2S en werd STET SA. Sinds Januari 2016 beheert
STET het E-rsb netwerk voor de authorisatie van kaartbetalingen in Frankrijk.
STET investeerde in de voorbije jaren in een nieuwe pan-europese Cleaing & Settlement
service, SEPA.EU, die succesvol werd gelanceerd in November 2016: de SDD Core en SDD
B2B transacties van de Franse community worden sinds die datum verwerkt in SEPA.EU dat
vanaf 2019 zal draaien het nieuwe “future-proof” platform CORE2.
Samen met STET werkt het UCV aan de ontwikkeling van een IP CSM, een clearing
platform voor de uitwisseling en vereffening van Instant Betalingen.

Mission and Vision of STET
STET is a critical operator for our clients, the banks and the banking communities we serve every day.
Stet is responsible for more than 22 billion transactions a year, representing an average of 25 billion Euros per
day. This is a great responsibility that we take for banks, central banks and finally end-users.
As a Systematically Important Payment System (SIPS), we commit to respecting the highest level of security,
rigour, and transparency

III. Governance

De werking van het UCV werd vastgelegd in de statuten. De leden van het UCV zijn
vertegenwoordigd in de Algemene vergadering. Onder de leden van de Algemene
Vergadering worden de bestuurders verkozen. De Raad van Bestuur telt minimum 3 en
maximum 12 leden (het aantal bestuursleden moet altijd lager zijn dan het aantal leden).

De huidige Raad van bestuur telt 8 leden, een vertegenwoordiger vanuit Febelfin, een
voorzitter en een secretaris. Voor elk lid werd tevens een vervanger aangeduid.

De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het
UCV. Zij verkiezen onder de leden een Voorzitter. Sinds 2013 is de heer Karel Andries,
vertegenwoordiger voor Belfius, Voorzitter van de Raad. De Voorzitter en de bestuursleden
hebben het dagelijks beheer gedelegeerd aan de UCV manager. De UCV manager fungeert
ook als Secretaris van de Raad van Bestuur.

Bilaterale en multilaterale aangelegenheden tussen het UCV, STET en de deelnemers
worden behandeld in het “Client Committee”. De missie van het “Client Committee” bestaat
erin zich uit te spreken over de evolutie in de dienstverlening van STET, de functionele &
systeem regels, over de voorstellen die worden aangebracht vanuit de werkgroepen van
Febelfin. Het “Client Committee” volgt tevens de performantie van het systeem op en
bespreekt eventuele voorstellen naar aanleiding van incidenten. Het “Client Committee” is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de directe participanten, de indirecte participanten
met directe technische toegang, de UCV manager en vertegenwoordigers van STET.
Daarnaast wordt er ook een BWG (Business Working Group) georganiseerd. De focus ligt
hierbij op de bespreking en prioritisering van al dan niet wettelijk opgelegde wijzigingen aan
het systeem.
Eenzelfde governance structuur werd opgezet voor de nieuwe businessline Transfin. Deze
business line omvat volgende services:
- Bankswitching: een dienst die de retail klant helpt om te veranderen van bank
- E-deduction – E-cession: een service die financiële instellingen ondersteunt in het
indienen van de aanvragen tot beslag, afstand van diverse tegoeden (belasting
tegoed, vakantiegeld,…)
- Harmattest: deze service ondersteunt de navragen van financiële instellingen in
verband met achterstallen RSZ

Het Client Committee is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers van de
diensten. Daarnaast zal er per service een aparte BWG (Business Working Group) worden
opgestart.

IV. Overzicht activiteiten 2017
In 2017 kwam het project Instant payments echt uit de startblokken: 9 banken tekenden het
vernieuwde service contract met STET met het oog op deelname aan de start van de
service in november 2018, de functionele en technische specificaties werden verder
uitgewerkt en 4 banken connecteerden zich eind 2017 reeds op het platform en startten de
eerste testen.

In juni 2017 werd de kalender voor de SCT verrichtingen gealigneerd op de Target2
kalender, zoals ook reeds voorheen gebeurde voor de SDD verrichtingen

In november vond de jaarlijkse release plaats, waarbij een aantal bijkomende “EPC change
requests” met betrekking tot het SDD B2B schema werden geïmplementeerd, een aantal
extra controles op dubbele afgiftes werden geactiveerd en de recall voor SCT werd
geïntroduceerd ter vervanging van de rechtszettingsprocedure voor dubbele afgiftes die tot
dan via het SEDUS platform werd verwerkt.

In augustus tekende het UCV een contract met Febelfin voor de overdracht van het Transfin
service platform. Op dit platform zullen in 2018 een aantal nieuwe services worden
aangeboden (zie ook hoofdstuk III Governance).

V . 2017 in cijfers

Bij de start van 2017 namen 56 instellingen rechtstreeks of onrechtstreeks deel aan het
UCV: 13 directe participanten, 41 indirecte participanten en 2 indirecte participanten met
directe technische toegang.
Het aantal indirecte participanten daalde tot 38 door het vertrek van Fortuneo (dat opging in
Keytrade Bank), Demir Halk Bank en Credit Europe. Per 31/12/2017 telde het UCV dus nog
53 deelnemers.
In 2017 werden 1.311.974.380 transacties verwerkt. Dit is een daling met ca. 5 % ten
opzichte van 2016. De verklaring ligt in de verdere daling van het aantal verzonden
transacties door Worldline ingevolge globalisering van de afgiftes. Het aantal transacties van
Worldline stabiliseerde tijdens het 2e semester van 2017.
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Binnen SDD zijn 98% van de transacties SDD Core (B2C), de overige 2% betreffen de SDD
B2B transacties. De cheques kenden een verdere daling met 22% en bedragen minder dan
1% van het aantal transacties.

De R-transacties /transacties die niet konden worden uitgevoerd bedragen minder dan 1%
van het totaal aantal transacties die worden uitgewisseld via het UCV.

Op 27/12/2017 werden 10. 594.892 transacties verwerkt voor een bedrag van
7.133.904;435 €. Gezien 25/12 en 26/12 banksluitingsdagen zijn ligt het in de lijn der
verwachtingen dat op 27/12 een piek wordt genoteerd. Het hoogste jaarcijfer ligt zowel in
aantal als bedrag onder het recordcijfer dat werd opgetekend in 2016.

Het bedrag van de uitgewisselde transacties lag opnieuw hoger dan in het voorgaande jaar.
Er werd in 2017 een bedrag van 941.762.273.274 € uitgewisseld, een stijging met
ca.2.5 %.

Een cheque bedraagt gemiddeld ca. 5.933 €. Voor SDD B2B en SDD CORE bedraagt dit
respectievelijk 4.207 € & 122 €. Voor de SCT’s bleef het bedrag stabiel en werd een
gemiddeld bedrag van 1.016 € opgetekend. Gezien de kaart gerelateerde transacties niet
individueel worden verrekend, zijn de gemiddelde bedragen niet relevant.
Binnen SEDUS, het platform voor de uitwisseling van bestanden, hoofdzakelijk gebruikt voor
het uitwisselen van beelden van cheques en tot november 2017 ook nog voor de
rechtzetting van dubbel uitgevoerde transacties, werden in 2017 12.705 bestanden
uitgewisseld, dit is een daling met ruim 21 % in vergelijking met 2016.

VI. Kosten

De totale uitgaven voor 2017 voor de clearingactiviteiten bedroegen 3.264.937 EUR
of 61.981 EUR meer in vergelijking met 2016. Dit is een stijging met 1,93%.

Deze stijging is het gevolg van diverse kleinere posten waaronder de verhoogde
inzet van de UCV Manager, de verhoging van de Target2 factuur ingevolge de
alignering met de Target 2 kalender voor SCT verrichtingen.
Dit brengt de eenheidskost per verrichting op 0,25

eurocent per

transactie, versus 0,23 eurocent per transactie in 2016.

VII. Wat brengt 2018?

Wat het betaalsysteem betreft, in november 2018 worden instant betalingen gelanceerd: 10
deelnemers engageerden zich reeds om erbij te zijn van bij de start. Deze deelnemers staan
voor een bereik van meer dan 90% van het aantal zichtrekeningen in België. Naast de
belgo-belgische betalingen zullen via het platform ook instant betalingen kunnen worden
verwerkt met andere communauteiten, in eerste instantie met Frankrijk en later via connectie
met TIPS SEPA-wide en potentieel ook met RT1 van EBA Clearing.
Het platform IP CSM (Instant Payments) zal 24/7 beschikbaar zijn en de betaaltransacties
tussen de deelnemers zullen binnen de 5 seconden end-to-end verrekend en vereffend
worden.
Teneinde een succesvolle lancering van de nieuwe service te verzekeren, engageerden 4
banken zich tot het organiseren van een piloot, tijdens de maanden die voorafgaan aan de
geplande start op 18 november 2018.
Met de introductie van instant betalingen in 2018 is de Belgische banksector één van de
voorlopers binnen SEPA (Single European Payments Area).

Op het Transfin platform, dat de uitwisseling van digitale informatie ondersteunt, zullen in de
loop van 2018 diverse nieuwe services worden geactiveerd:
We zijn gestart met de dienst Bankswitching per 2 februari 2018
E-deduction / E-cession zal starten met overdracht vakantiegeld per 1 april 2018
E-cession volgt op een nog te bepalen datum mits de nodige goedkeuringen voor gebruik
van het rijksregisternummer worden verkregen.
Het project Harmattest werd tijdelijk stopgezet door de RSZ en wordt doorgeschoven naar
2019.

.

Bijlagen
Tabel 1 : Evolutie van het aantal verwerkte operaties
Jaar

Totaal

Daggemiddelde

Jaarlijkse groei (%)

1997

880.603.041

3.536.558

+1,5 %

1998

929.137.415

3.716.550

+5,5 %

1999

937.161.476

3.748.646

+0,9 %

2000

885.216.332

3.569.421

-5,5 %

2001

919.043.857

3.705.822

+3,8 %

2002

985.393.685

3.957.404

+7,2 %

2003

1.019.023.740

4.092.465

+3,4 %

2004

1.009.549.690

4.006.150

-0,9 %

2005

952.167.361

3.808.669

-5,7 %

2006

966.493.229

3.881.499

+1,5 %

2007

1.011.745.908

4.046.984

+4,7 %

2008

1.063.399.983

4.236.653

+5,1 %

2009

1.122.911.389

4.473.751

+5,6 %

2010

1.170.222.686

4.643.741

+4,2 %

2011

1.224.941.138

4.899.765

+4,7 %

2012

1.295.117.376

5.159.830

+5,7 %

2013

1.365.560.826

5.484.180

+5,4 %

2014

1.272.233.062

5.129.972

-6,8 %

2015

1.402.218.076

5.477.414

+10,2 %

2016

1.385.016.535

5.410.221

-1,2 %

2017

1.311.974.380

5.144.997

-5,3 %

Tabel 2: Evolutie van de verwerkte bedragen
(in miljoenen EUR)

Jaar

Totaal

Daggemiddelde

Jaarlijkse groei (%)

1997

457.623

1.838

+4,3 %

1998

482.472

1.930

+5,4 %

1999

476.246

1.905

-1,3 %

2000

484.383

1.953

+1,7 %

2001

508.439

2.050

+5,0 %

2002

530.961

2.132

+4,4 %

2003

552.283

2.218

+4,0 %

2004

584.779

2.321

+5,9 %

2005

632.478

2.530

+8,2 %

2006

669.017

2.687

+5,8 %

2007

746.786

2.987

+11,6 %

2008

803.010

3.199

+7,5 %

2009

804.852

3.207

+0,2 %

2010

846.919

3.361

+5,2 %

2011

886.667

3.547

+4,7 %

2012

909.127

3.622

+2,5 %

2013

911.612

3.661

+0,3 %

2014

870.681

3.511

-4,5 %

2015

883.411

3.451

+1,5 %

2016

918.955

3.705

+4,0 %

2017

941.762

3.693

+2,5 %

Tabel 3: overzicht leden Raad Van Bestuur UCV
dd. 1/02/2018

Leden van de raad van
bestuur

Effectieve afgevaardigden

Plaatsvervangers

AXA Bank Belgium (*)

De Braekeleer Véronique

Cantoro Enzo

BNP Paribas Fortis (**)

Robyn Frédéric

Carre Saar

FEBELFIN (**)

Wynant Patrick

Wynant Patrick

Belfius (*)

Andries Karel

Debrue Philippe

ING Belgium (**)

Hanssens Katrien

Vanthournout Amaury

KBC Bank (*)

Van Antwerpen Geert

De Meersman Ivo

Bpost (**)

Masson Charlotte

Beelaert Nancy

Bpost bank (**)

Van Wemmel Ludwig

Simoens Stef

Bank J. Van Breda (*)

Janssens Guy

Mondy Matthias

(*)

Einde van het mandaat in 2019
Fin de mandat en 2019

(**)

Einde van het mandaat in 2018
Fin de mandat en 2018

Tabel 4: overzicht directe participanten UCV
per 31/12/2017

Directe Participanten (13)

Aantal Indirecte participanten

Argenta Spaarbank
AXA Bank Europe
Bank J. Van Breda
Banque CPH
Banque Nagelmackers
Belfius Bank
BNPPF
Bpost
bpost bank
CRELAN
ING Belgium
KBC Bank
VDK Spaarbank

1*
1*
1
3
17
17

* Vertegenwoordigt een indirecte participant met directe technische toegang

Tabel 5: overzicht indirecte participanten UCV
per 31/12/2017

Indirecte Participanten (40)
A.B.K.
HSBC Bank
ABN AMRO Bank
ICBC Brussels
ATTIUARIWAFA Bank
KBC Bank Business Center Diamant
Banco Bilbao
Keytradebank
Bancontact *
Lombard Odier Europe
Banco Santander
Mediterranean Bank PLC
Bank Degroof
Monte Paschi BE
Bank Delen
MUFG Bank (Europe)
Bank of Baroda
NBB
Banque CHAABI MAROC
NIBC Bank
Banque de Luxembourg
Puilaetco Dewaay
Beobank
RABOBANK Int
BYBLOS Bank EU
Record Bank
CBC Banque et Assurances
Santander Benelux
Citibank Europe Belgian Branch
Société Générale
Commerzbank
SG Private Bank
Deutsche Bank
State Bank India
Edmond de Rotschild Europe
Triodos Bank
Europabank
United Taiwan Bank
F. Van Lanschot
Worldline *
* Indirecte participant met directe technische toegang

