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Woord van de Voorzitter

2021 gaan we ons herinneren als het jaar waarin we meer thuis vanop afstand
gewerkt hebben dan we op kantoor zijn geweest. “Afstand houden” werd de norm en
we vonden allemaal de weg naar e- en m-commerce. De e-commercefederatie
SafeShops.be stelde een toename van 39% vast t.o.v. 2020 in het aantal transacties
bij Belgische webwinkels. Thuiswerk had ook een keerzijde. Doordat we bereikbaar
waren in onze vertrouwde omgeving, werden we ook vaker het slachtoffer van
oplichting via internet. Het Centrum voor Cybersecurity België ontving in 2021 4,5
miljoen melding van fraudecases met phishing via e-mail, sms, whatsapp en andere
kanalen. Vanuit het UCV zullen we nagaan hoe we samen met onze provider STET
kunnen bijdragen tot de bescherming van de klanten van onze leden.
De toename van de internetaankopen kadert ook in een maatschappelijke trend naar
een instant samenleving waar alles sneller en indien mogelijk zelfs onmiddellijk ter
beschikking is. Binnen het UCV ondervinden we dit door de toename binnen de
verwerking van de instant betalingen. Via onze IP-service zijn de klanten van onze
leden in staat om 24/7 een overschrijving te registreren die binnen de 5 seconden op
de rekening van de begunstigde wordt geboekt. In 2021 werd reeds 16,5% van alle
overschrijvingen binnen het UCV instant.
De verwerking binnen onze IP-service zal ongetwijfeld blijven groeien. Het is dan
ook niet te verbazen dat heel wat van de aanbevelingen die Azzana Consulting
beschreef voor de UCV-strategie 2022-2027, zich daarop focust. Het zal dan ook de
taak zijn van het management van het UCV om in overleg met onze provider STET
deze IP-service ‘future proof’ te maken. Tegelijk mogen we de andere
betaalvolumes niet uit het oog verliezen. Ook Azzana Consulting verwacht dat nog
een groot deel van deze volumes via de klassieke producten zal verwerkt worden.
Naast de ontwikkelingen op het vlak van clearing en settlement stellen we vast dat
binnen het domein van Transfin de uitwisseling van gegevens tussen banken
eveneens een sterke toename kent. In maart vorig jaar integreerden we SEDUSwerking voor de uitwisseling van cheque-gegevens binnen dit domein. Ook
ontwikkelden we op vraag van het BVK/UPC de raadpleging van EPC-certificaten in
de VEKA database.
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Eind 2021 beëindigde Karel Andries zijn carrière en hield zijn mandaat als voorzitter
van de Raad van Bestuur op. In de afgelopen 40 jaar was Karel professioneel
betrokken bij heel wat grote gebeurtenissen binnen betaalverkeer: van de introductie
van de euro over de komst van SEPA tot de implementatie van instant
overschrijvingen waarvan hij de grote inspirator was. In naam van de volledige Raad
van Bestuur wil ik Karel persoonlijk bedanken voor zijn onschatbare bijdrage.
Samen met Karel zijn we er binnen het UCV de afgelopen jaren in geslaagd om bij te
dragen tot oplossingen voor de uitdagingen waarvoor onze leden staan. We kijken
dan ook vol vertrouwen naar de toekomst en willen anticiperen op nieuwe
ontwikkelingen. Verwacht wordt dat het gebruik van instant overschrijvingen de
komende jaren nog zal toenemen, zij het als gevolg van bijkomende regelgeving die
het gebruik van instant overschrijvingen in POS zal stimuleren, zij het door de
realisatie van andere Europese initiatieven. Tegelijk bekijken we welke meerwaarde
het UCV kan bieden bij nieuwe diensten zoals IBAN-naam controle, Request to Pay
of de digitale euro.
Wat op ons afkomt, is uitdagend. Samen met STET zullen we een performant
verwerkingsplatform waarborgen voor onze leden.

Geert Van Antwerpen
Voorzitter UCV
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I.

I.
II.
Wie Zijn we en wat doen we?

Het UCV of voluit UitwisselingsCentrum en Verrekening is een vzw naar Belgisch
recht, 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
SCT’s (SEPA Credit Transfers of overschrijvingen), SCT Inst
(instantoverschrijvingen), SDD’s (SEPA Direct Debits of domiciliëringen), cheques
en betalingen met betrekking tot kaarttransacties.
De vzw UCV telt 14 Belgische kredietinstellingen en bpost als lid/directe deelnemer
en daarnaast 29 indirecte deelnemers in de toepassing CORE.BE
(SCT/SDD/cheques/ kaartbetalingen). Aan de instantoverschrijvingen nemen 14
directe en 3 indirecte participanten deel.
Na de sterke terugval in 2020 onder invloed van de pandemie, herstelden de
volumes zich vanaf maart 2021. CORE.BE verwerkte in 2021 uiteindelijk
1.476.776.572 transacties voor een totaal bedrag van € 1.309.156.564.404,66. Dit
komt neer op een gemiddelde van 5.623.665 transacties per dag. Dit is meer dan
in 2020 maar de volumes van 2019 werden nog niet geëvenaard, deels te verklaren
door de verdere verschuiving van standaard overschrijvingen naar instant
overschrijvingen, maar uiteraard ook door de aanslepende sanitaire toestand.
De instantoverschrijvingen hadden minder hinder van de pandemie : zo werden er
in 2021 125. 229.598 instantoverschrijvingen verwerkt voor een totaal bedrag van
€ 75.091.230.919,08 in de toepassing IP.BE. Gemiddeld werden er in 2021 343.095
instantoverschrijvingen per dag verwerkt, 7 dagen op 7. Dit is een stijging met
26%. Meer dan 16,5 % van de overschrijvingen die via het UCV worden verwerkt,
zijn inmiddels instantoverschrijvingen. In 2020 bedroeg het aandeel van de
instantoverschrijvingen 14 %.
Het technisch en operationeel platform werd in 2013 uitbesteed aan de Franse
vennootschap STET SA die tevens het Franse uitwisselings- en
verrekeningssysteem uitbaat. Het contract met STET werd in de loop van 2019 na
onderhandelingen verlengd voor een periode van 5 jaar. Het nieuwe contract loopt
tot 31 maart 2024. De nieuwe tarieven zijn van toepassing sinds 01/01/2020.
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.
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De directe deelnemers en de indirecte deelnemers met directe technische toegang
ondertekenden een “Service Contract” met STET. 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,
verantwoordelijk voor het toezicht op STET, en dit in het kader van het
gemeenschappelijk gebruik van de clearing infrastructuur door de Belgische en de
Franse banken.
Het UCV ondertekende bovendien contracten met de NBB: het “Target2 Ancillary
System Contract” dat de basis vormt voor de vereffening van de betalingen tussen
de directe deelnemers, en een Technical Account Agreement, waarin de pre-funding
van de instant betalingen wordt geregeld.
Beiden werden in de loop van 2021 herzien, met het oog op de deelname van het
UCV aan TIPS.

Het UCV is onderworpen aan het Belgisch recht, zo ook het contract met STET.
Verder is het UCV onderworpen aan specifieke regelgeving, met name:
- de “Settlement Finality Act” van 28 April 1999 en
- de wet van 15 December 2004 met betrekking tot “Financial Collateral”.
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In 2017 werden de activiteiten van het UCV uitgebreid met een nieuwe business line:
Transfin (Transfer of Financial Information). Onder deze noemer worden
verschillende diensten aangeboden: de service Bankswitching die de bankoverstap
van consumenten ondersteund, de service E-deduction die de aanvragen tot beslag
op overheidstegoeden transfereert en tot slot de service Harmattest die de
aanvragen in verband met achterstallen RSZ uitwisselt.
In 2021 werden daar ook de diensten SEDUS (uitwisseling van de beelden van
cheques) en EPC (het raadplegen en opvragen van gegevens met betrekking tot het
Energie Prestatie Certificaat), aan toegevoegd. Deze laatste dienst werd in 2021 nog
niet geactiveerd (momenteel enkel beschikbaar in test) omdat beperkingen in het
gebruik, die slechts laat in het ontwikkelingsproces werden gecommuniceerd, de
toegevoegde waarde van de service sterk onderuit halen.
De service Bankswitching werd in 2021 uitgebreid met de overstap van
gereglementeerde spaarrekeningen. Die nemen intussen 21% van de
bankoverstappen voor hun rekening. In 2021 werden er ca. 109.000
bankoverstappen uitgevoerd via de Bankswitching Service.

De Transfin activiteiten zijn niet onderworpen aan het toezicht door de NBB.
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II. Onze partners

I

II. 1. STET SA
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/censor in de Raad van
Bestuur van STET. Dit mandaat werd van bij de start opgenomen door de heer Karel
Andries. Op vraag van STET en met akkoord van de Raad van Bestuur van het UCV, werd
het mandaat in 2019 overgedragen van de vzw UCV naar de heer Karel Andries (intuitu
persona). Het mandaat van de heer Karel Andries loopt ten einde in juni 2022.
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 domestieke 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 autorisatie van kaarttransacties in Frankrijk.
STET investeerde in de voorbije jaren in een nieuwe pan-europese CSM, 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.
In november 2018 werd de IP CSM opgestart, de CSM voor de verwerking van
instant overschrijvingen. Deze infrastructuur werd gebouwd op CORE 2, een nieuw en
future-proof platform van STET. In 2020 werd de SWIP service in gebruik genomen die
toelaat om via het STET platform te connecteren op RT1 en/of TIPS.

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
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II.2. Centran
Centran IT Services werd opgericht in 2005.
Centran is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de diverse diensten die worden
aangeboden op hert SFRS (Secure Financial Routing System) platform. Zij zijn tevens
verantwoordelijk voor het technisch en operationeel beheer en fungeren als help desk in
tweede lijn.

Missie & visie Centran
Met een hooggekwalificeerd en ervaren team voorzien we onze klanten van professionele IT-services.
We beschouwen onze missie als volgt:
Inzicht verwerven in de organisatie en uitdagingen van onze klanten
De verwachtingen van onze klanten tegemoet komen en overtreffen
Het aanbieden van eerste klas dienstverlening: advies verlenen aan publieke & commerciële instellingen bij de
innovatie & het optimale gebruik van informatietechnologie
Erkend als voorkeurpartner bij end-to-end beheer van IT-projecten
Het verschil maken bij onze klanten dankzij onze vastberadenheid om concrete en duurzame resultaten te
behalen
Kwalitatieve relaties met onze klanten, medewerkers en leveranciers versterken en onderhouden

Deze doelstellingen mogen onze klanten verwachten tijdens de levenscyclus van een project. Wij zijn
vastbesloten om ons engagement dag na dag na te leven.
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III. Governance
De werking van het UCV werd vastgelegd in de statuten. De leden 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 9 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 en een Ondervoorzitter. Sinds 2013 was
de heer Karel Andries, vertegenwoordiger voor Belfius, Voorzitter van de Raad. In
november 2021 nam hij afscheid van het UCV. Geert Van Antwerpen, vertegenwoordiger
voor KBC Bank, werd in 2021 aangesteld als opvolger van Karel Andries. De Voorzitter en
de bestuursleden hebben het dagelijks beheer gedelegeerd aan de UCV General Manager,
Kristine De Lepeleire. De General Manager fungeert ook als Secretaris van de Raad van
Bestuur.

In 2018 werd, gezien de uitbreiding van de activiteiten en de snelle evolutie inzake
regelgeving en technologie, beslist het aantal vergaderingen op jaarbasis op te trekken van
4 naar 5. Minimaal 2 maal per jaar komt de Audit- & Riskmanager van STET de status van
de auditplanning en de actuele risico situatie toelichten op de Raad. In 2021 was STET
aanwezig op de vergaderingen van 29/01/2021 en 08/10/2022. Gezien de pandemie
vonden 3 van de 6 vergaderingen, inclusief de Algemene vergadering, plaats via
videoconferentie.

Bilaterale en multilaterale aangelegenheden tussen het UCV, STET en de deelnemers
worden behandeld in het “Client Committee” (CC). De missie van het CC bestaat erin zich
uit te spreken over de evolutie in de dienstverlening van STET, de functionele & systeem
regels, evenals over de voorstellen die worden aangebracht vanuit de werkgroepen van
Febelfin. Het CC volgt tevens de performantie van het systeem op en bespreekt incidenten
en eventuele voorstellen tot verbetering. Het CC is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de directe participanten, de indirecte participanten met directe technische toegang, de
UCV General Manager, de Voorzitter en vertegenwoordigers van STET.

Daarnaast wordt er ook een BWG (Business Working Group) georganiseerd. De focus ligt
hierbij op de bespreking en prioritering van al dan niet wettelijk opgelegde wijzigingen aan
het systeem en de evolutie van de EPC Rulebooks. De BWG bevat zowel een luik
CORE.BE als een luik IP.BE (Instant Payments).
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Eenzelfde governance structuur werd opgezet voor de businessline Transfin. Transfin omvat
de volgende diensten:
- Bankswitching: een dienst die de retail klant helpt om te veranderen van bank
- E-deduction: een service die financiële instellingen ondersteunt in het indienen van
de aanvragen tot beslag, afstand van diverse tegoeden (vakantiegeld,
werkloosheidsvergoeding,…).
- Harmattest : deze service ondersteunt de navragen van financiële instellingen in
verband met achterstallen RSZ
- SEDUS : deze service laat toe om beelden van cheques tussen de banken
onderling uit te wisselen met het oog op het uitvoeren van de handtekeningcontrole
(gestart op 15/03/2021).
- EPC : deze service zal het consulteren en opvragen van certificaten bij VEKA
(Vlaams Energie en Klimaat Agentschap) toelaten. Het project bevindt zich
momenteel in testfase.

Het Client Committee is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers van deze
diensten. Daarnaast wordt er per service een aparte BWG (Business Working Group)
georganiseerd.
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IV. Overzicht activiteiten 2021
2021 was opnieuw een uitzonderlijk jaar: in tegenstelling tot de initiële verwachtingen bleef
de corona pandemie alom aanwezig, zij het met een beperktere impact op de volumes die
zich vanaf maart - april voorzichtig herstelden. Globaal kende het betalingsverkeer via het
UCV alsnog een stijging met 5,6 % t.o.v. 2020. Enkel de cheques bleven onder het niveau
van 2020. De instantoverschrijvingen werden veel minder getroffen en zetten hun opmars in
2021 voort (+ 26,5%). Intussen bedragen zij ruim 16,5% van de overschrijvingen die via het
UCV worden verwerkt.
Het aantal directe deelnemers steeg tot 15 met de komst van NewB. 3 indirecte deelnemers
verlieten in het UCV in de loop van 2021.
Na de lancering van de SWIP (Single Window for Instant Payments) service in 2020 voor de
connectie op RT1 (EBA Clearing), connectie die momenteel door 2 leden wordt gebruikt,
werd in november 2021 de connectie met TIPS toegevoegd. Dit ingevolge de verplichte
aansluiting op TIPS (cfr. beslissing van de Governing Council van de ECB in juli 2020) voor
de CSM’s én de Payment Service Providers (PSP’s) die het SCT Inst Adherence Agreement
ondertekenden. Tegen het einde van het jaar maakten reeds 6 banken hier gebruik van, 5
leden volgen in 2022. 3 leden kozen voor een andere oplossing.
De SWIP service geeft onze leden de mogelijkheid om aan de SEPA reachability
verplichtingen te voldoen via aansluiting op één enkel clearing systeem.
Naast de verplichte aansluiting op TIPS, besliste de ECB tevens tot invoering van een TIPS
CSM fee op het aantal transacties die binnen de privatieve CSM’s worden uitgewisseld. Aan
het protest vanuit diverse CSM’s werd tot heden geen gehoor gegeven.

Intussen werd in 2021 ook verder gewerkt aan de voorbereidingen van de Target2 – Target
for Securities consolidatie, die gepland staat op 21/11/2022. Na de aansluiting op TIPS ,
gaat alle aandacht nu naar het succesvol uitvoeren van de geplande big bang migratie.

11

Op het Transfin platform kenden we ook een aantal evoluties: de service Bankswitching
werd in november 2020 opengesteld voor de overstap van gereglementeerde
spaarrekeningen. Intussen bieden 13 banken die deelnemen aan bankswitching hun klanten
deze extra service aan en niet zonder succes. Het aantal bankoverstappen kende een forse
groei in 2021 (+ 56%) en daarvan namen de bankswitchings va spaarrekeningen 21% voor
hun rekening, en dit ondanks het feit dat een aantal grote spelers vandaag nog niet
deelneemt aan deze optie.
Ondanks verdere besprekingen met FOD Financiën slaagden we er in 2021 nog niet in om
de mogelijkheid van beslag op fiscale tegoeden te activeren. Gezien de sterke interesse van
alle partijen, wordt er nog altijd naar een oplossing gezocht met het oog op toelating om het
rijksregisternummer in dit kader te gebruiken.
De nieuwe service EPC m.n. het consulteren en opvragen van de gegevens van het EPC
certificaat bij VEKA werd in juni opgeleverd in test. Helaas noteerden we in 2021 geen
interesse en dit omwille van de beperkte toepassingsmogelijkheden; zo mogen de
certificaten niet langer dan 3 maanden opgeslagen worden door de banken en de informatie
mag niet gebruikt worden in het kader van de prudentiële rapportering. Deze beperkingen
waren bij de aanvang van het project niet gekend.

In 2021 nam het UCV Azzana Consulting onder de arm om de toekomstige opties voor het
UCV in kaart te brengen en dit ingevolge de vele toekomstige wijzigingen : instant
overschrijvingen als het nieuwe normaal, de verplichte aansluiting op TIPS, de mogelijke
interesse vanuit de markt in Request-to-Pay als verrijking van de standaard
instantoverschrijvingen, het EPI initiatief en de retail payments strategie van de EU beiden
met de ambitie om een sterke Europees betaalsysteem uit te bouwen, de onderzoeken naar
een digitale euro (CBDC – Central Bank Digital Currency ) die werden geïnitieerd door de
ECB.

Tot slot nam het UCV in 2021 afscheid van zijn Voorzitter. Karel Andries stond gedurende
ruim 9 jaar met veel passie en ambitie aan het roer van het UCV. De Raad van Bestuur is
hem bijzonder erkentelijk voor zijn jarenlange enthousiaste en gedreven inzet.

OP
V.
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V. cijfers
V.1. Clearing activiteiten
Bij de start van 2021 namen 46 instellingen rechtstreeks of onrechtstreeks deel aan het
UCV: 14 directe participanten, 30 indirecte participanten en 2 indirecte participanten met
directe technische toegang. NewB trad toe als directe participant, 3 onderdeelnemers
verlieten het UCV. Dit resulteert in 43 deelnemers op 31/12/2021.
In 2021 werden 1.476.776.572 transacties via CORE.BE verwerkt. Dit is een stijging met
ca 5.60% ten opzichte van 2020.
Naast de impact van de pandemie dient er ook rekening te worden gehouden met beperkte
maar gestage verschuiving in het gebruik van de overschrijvingen (SCT) naar de
instantoverschrijvingen (SCT inst) . Deze laatsten worden in een ander betaalsysteem
(IP.BE) verwerkt.
Binnen SDD zijn 98,20 % van de transacties SDD Core (B2C), de overige 1,8 % betreffen de
SDD B2B transacties. Deze verdeling bleef ongewijzigd. De cheques herstelden zich niet
van de daling die werd veroorzaakt door de pandemie.

Er werd in 2021 een bedrag van € 1.309.156.564.404,66 uitgewisseld in CORE.BE, een
stijging met ca 9.20 %.
Voor het eerst werd er gemiddeld meer dan 5 miljard euro per dag uitgewisseld in het UCV.

In 2021 werden er 125.229.598 instantoverschrijvingen succesvol uitgevoerd via het
UCV, of ruim 16.5 % van het totaal aantal overschrijvingen.
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2. Transfin activiteiten

In 2021 werden 109.389 bankoverstappen via de dienst bankswitching gerealiseerd. Ruim
20% betreffen bankoverstappen m.b.t. gereglementeerde spaarrekeningen, een optie die
eind 2020 werd toegevoegd aan de bankoverstapdienst. Intussen bieden 13 banken deze
extra service aan hun klanten aan. Wij verwachten dat meer banken zich zullen aansluiten in
de loop van 2022.

De dienst E-deduction, die werd opgestart in 2018, is inmiddels ruim drie jaar actief en
werkt zoals verwacht. Vijf deelnemers, waaronder 2 banken en 3 incasso-instellingen maken
momenteel gebruik van deze service. Aanvragen tot beslag op vakantiegelden (RJV) en
werkloosheidsvergoedingen (RVA) worden elektronisch uitgewisseld via het UCV. In 2021
werden er 49.937 aanvragen verwerkt. Dit is een stijging t.o.v. 2020 waarin we 30.991
aanvragen optekenden).
In 2022 zullen we opnieuw trachten nieuwe partijen toe te voegen (o.a. VSI – Vereniging
voor Sectorale Instellingen). Eenzelfde dienst hopen we ook te kunnen realiseren met FOD
Financiën.

Het project Harmattest werd in november 2019 opgestart, tot tevredenheid van alle
betrokken partijen.
In 2021 werden er 694.421 aanvragen via deze toepassing uitgewisseld, door de 4
deelnemende banken. Dit cijfer is beduidend hoger dan het aantal aanvragen in 2020 toen
er slechts 223.825 aanvragen werden opgetekend. Het veralgemeende uitstel in de betaling
van de RSZ in 2020 ingevolge de moeilijke economische situatie tijdens de pandemie lijkt
hier een voor de hand liggende verklaring.
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VI. Kosten

De totale uitgaven voor 2021 voor de clearingactiviteiten bedroegen
€ 3.467.153,04.
De totale eenheidskost per verrichting CORE.BE voor 2021 bedraagt

€ 0,00235 per transactie, dit is terug in lijn met de 0,23 eurocent per transactie in
2019. Ingevolge een hernieuwing van het contract met STET werden de prijzen per
01/01/2020 naar boven herzien, nadat ze de voorbije 5 jaar stabiel bleven en dit in
combinatie met een sterke daling van het volume in 2020 zorgde voor een opstoot tot
0.26 eurocent per transactie. De operationele kosten van het UCV voor de
clearingactiviteiten werden voor 2021, conform beslissing van de Raad van Bestuur,
nog volledig ten laste gelegd van CORE.BE.
Een instant overschrijving kostte in 2021 in totaal € 0,0037 per transactie. Deze
kost omvat de vaste e de variabele kosten, inclusief de Target2 kosten
(funding/defunding).
De uitgaven voor de Transfin activiteiten bedroegen € 668.367, dit was in lijn met het
budget (€ 671.160. Deze uitgaven betreffen zowel de jaarlijkse vaste kosten
(beheerskosten voor de diverse toepassingen als ook een aandeel in de operationele
kosten van het UCV) en de variabele kosten.

VII
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VII. Wat brengt 2022?
2022 belooft opnieuw een boeiend jaar te worden. We gaan verder aan de slag met de
resultaten van onze strategische oefening, die eind 2021 werd afgerond met het oog op een
verdere verbetering en verbreding van onze diensten.

Voor de Clearing activiteiten….
We verwachten geen nieuwe deelnemers in 2022, noch voor CORE.BE noch voor IP.BE.
Mogelijk brengen eventuele initiatieven van de Europese Commissie met het oog op het
verder promoten van instant payments hier nog verandering in.

Begin 2022 zal de (verplichte) aansluiting van de deelnemers én het UCV op TIPS worden
afgerond. De PSP’s moeten uiterlijk op 25/02/2022 “reachable” zijn in TIPS, dit betekent dat
zij minstens in staat moeten zijn om instantoverschrijvingen vanuit TIPS te ontvangen.
In antwoord op de strategische oefening in 2021, zullen we in 2022 werk maken van een
“roadmap” voor instantoverschrijvingen. Nu de basis werd gelegd, wordt het tijd om te kijken
hoe we de verdere evolutie van instantoverschrijvingen kunnen ondersteunen vanuit het
UCV. Diverse vragen liggen daarbij op tafel zoals de vraag naar “non-time critical instant
payments, de mogelijkheid om “files” te verwerken, een betere bescherming tegen
fraude,….Uiteraard volgen we met meer dan gewone interesse de ontwikkelingen binnen
EPI en zullen de potentiële impact op het UCV zorgvuldig in kaart brengen.
In 2022 wordt volop ingezet op het project Target2 migratie : deze migratie vindt plaats op
21/11/2022, nadat het project eerder met een jaar werd uitgesteld op vraag van de diverse
communities. Het betreft een “big bang operatie” en dit impliceert dat falen geen optie is.
De voortgang van het project wordt strak opgevolgd door de NBB en UCV/STET organiseert
periodieke meetings om het project in goede banen te leiden.
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Het UCV/STET blijft zich wapenen tegen cyber security. Deelname aan TIBER.BE helpt ons
bij het in kaart te brengen van potentiële zwakke punten.

.
Voor de Transfin Services

Voor de Transfin diensten nemen we in 2022 een Service - & Administration Manager aan,
teneinde onze dienstverlening verder uit te bouwen. We hebben de duidelijke ambitie om het
aantal diensten op ons platform verder uit te breiden.
Inzake de bankoverstap dienst blijven we werken aan de verdere digitale verzending van de
notificaties in verband met de bankoverstappen. Dit moet het proces nog efficiënter maken.

Naast de RJV en RVA hopen we in 2022 ook VSI (Vereniging voor Sectorale Instellingen)
ben FPD (Federale Pensioendienst) effectief te mogen verwelkomen voor de service
E-deduction.

Voor de dienst Harmattest verwachten we dit jaar een aantal nieuwe deelnemers.

Verder wordt er werk gemaakt van de verdere beveiliging van hert SFRS platform, in
antwoord op de aanbevelingen van DRP oefening en een externe security audit. Hiervoor
werd een extra budget uitgetrokken in 2022.

17

Bijlagen

Tabel 1 : Evolutie van het aantal verwerkte operaties in CORE.BE
Jaar

Totaal

Daggemiddelde

Jaarlijkse groei (%)

1997

880.603.041

3.536.558

1998

929.137.415

3.716.550

+5,51 %

1999

937.161.476

3.748.646

+0,86 %

2000

885.216.332

3.569.421

-5,54 %

2001

919.043.857

3.705.822

+3,82 %

2002

985.393.685

3.957.404

+7,22 %

2003

1.019.023.740

4.092.465

+3,41 %

2004

1.009.549.690

4.006.150

-0,93 %

2005

952.167.361

3.808.669

-5,68 %

2006

966.493.229

3.881.499

+1,50 %

2007

1.011.745.908

4.046.984

+4,68 %

2008

1.063.399.983

4.236.653

+5,11 %

2009

1.122.911.389

4.473.751

+5,60 %

2010

1.170.222.686

4.643.741

+4,21 %

2011

1.224.941.138

4.899.765

+4,68 %

2012

1.295.117.376

5.159.830

+5,73 %

2013

1.365.560.826

5.484.180

+5,44 %

2014

1.272.233.062

5.129.972

-6,83 %

2015

1.402.218.076

5.477.414

+10,22 %

2016

1.385.016.535

5.410.221

-1,23 %

2017

1.311.974.380

5.144.997

-5,27 %

2018

1.456.666.020

5.734.905

+ 11,03 %

2019

1.512.746.024

5.932.337

+3,85%

2020

1.396.924.239

5.456.735

-7,66%

2021

1.467.776.572

5.623.665

+ 5,07%
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Tabel 2: Evolutie van de verwerkte bedragen in
CORE.BE
(in miljoenen EUR)

Jaar

Totaal

Daggemiddelde

Jaarlijkse groei (%)

1997

457.623

1.838

1998

482.472

1.930

+5,43 %

1999

476.246

1.905

-1,29 %

2000

484.383

1.953

+1,71 %

2001

508.439

2.050

+4,97 %

2002

530.961

2.132

+4,43 %

2003

552.283

2.218

+4,02 %

2004

584.779

2.321

+5,88 %

2005

632.478

2.530

+8,16 %

2006

669.017

2.687

+5,78 %

2007

746.786

2.987

+11,62 %

2008

803.010

3.199

+7,53 %

2009

804.852

3.207

+0,23 %

2010

846.919

3.361

+5,23 %

2011

886.667

3.547

+4,69 %

2012

909.127

3.622

+2,53 %

2013

911.612

3.661

+0,27 %

2014

870.681

3.511

-4,49 %

2015

883.411

3.451

+1,46 %

2016

918.955

3.705

+4,02 %

2017

941.762

3.693

+2,46 %

2018

1.122.891

4.421

+ 19,23 %

2019

1.204.747

4.724

+ 7,29 %

2020

1.198.766

4.682

- 0,50 %

2021

1.309.156

5.016

+ 9.21%
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Tabel 3: Evolutie van het aantal instantoverschrijvingen in IP.BE

Jaar

Totaal

Daggemiddelde

Jaarlijkse groei (%)

2019

59.798.578

2020

99.412.563

272.363

+ 66%

2021

125.229.598

343.095

+ 26%

Tabel 4: Evolutie van de verwerkte bedragen in IP.BE
(in miljoenen EUR)

Jaar

Totaal

Daggemiddelde

Jaarlijkse groei (%)

2019

NA

NA

2020

57.043

155.856.800

2021

75.091

205.729.400

20

NA
+32%

Tabel 5: overzicht leden Raad Van Bestuur UCV
dd. 31/121/2021

Leden van de raad van
bestuur

Effectieve afgevaardigden

Plaatsvervangers

AXA Bank Belgium (*)

Cantoro Enzo

Tuijn Els

BNP Paribas Fortis (**)

Depoortere Frank

Bucquoye Erika

FEBELFIN (**)

Wynant Patrick

Carre Saar

Belfius (**)

Debrue Philippe

Debrue Philippe

ING Belgium (**)

Hanssens Katrien

Vanthournout Amaury

KBC Bank (*) - Voorzitter

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

Crelan (*)

Van Daele Kristof

Rolus Ramses

(*)

Einde van het mandaat in 2023
Fin de mandat en 2023

(**)

Einde van het mandaat in 2022
Fin de mandat en 2022
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Tabel 6: overzicht directe participanten UCV CORE.BE
per 31/12/2021

Directe Participanten
(14)

Aantal Indirecte participanten
(29)

Argenta
AXA Bank Belgium
Bank J. Van Breda
Banque CPH
Banque Nagelmackers
Belfius Bank
Beobank
BNPPF
bpost
bpost bank
CRELAN
ING Belgium
KBC Bank
NewB
vdk bank

1

1*
1*
1
2
11
12

* Vertegenwoordigt een indirecte participant met directe technische toegang
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Tabel 7: overzicht indirecte participanten UCV – CORE-BE

per 31/12/2021

Indirecte Participanten
(27 + 2*)
Bank De Kremer
Europabank
ABN AMRO Bank
HSBC Bank
ATTIJARIWAFA Bank
Keytradebank
Banco Bilbao
Lombard Odier Europe
Bancontact Payconiq *
Mediterranean Bank PLC
Banco Santander
AION
Bank Degroof
NBB
Bank Delen
NIBC Bank
Bank of Baroda
RABO Int
Banque CHAABI MAROC
Santander Benelux
BYBLOS Bank EU
Société Générale
CBC Banque et Assurances
State Bank India
Deutsche Bank
Triodos Bank
Edmond de Rotschild Europe
United Taiwan Bank
Equens Wordline *
* Indirecte participant met directe technische toegang
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Tabel 8: overzicht participanten UCV – IP-BE

per 31/12/2021

Directe Participanten
(14)

Aantal Indirecte participanten
(3)

Argenta
AXA Bank Belgium
Bank J. Van Breda
Banque CPH
Banque Nagelmackers
Belfius Bank
Beobank
BNPPF
bpost
bpost bank
CRELAN
ING Belgium
KBC Bank
vdk bank

Bank De Kremer

Europabank*
CBC Banque

* Indirecte participant met directe technische toegang
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