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Geachte heer Strous,
In uw brief van 9 juli 2002 heeft u ons verzocht commentaar te leveren op het voorstel van
ECB/NCB om een deel van de Core Principles for Systemically Important Payment Systems toe te
passen op retailbetalingssytemen in Euro.
Samenvattend zijn wij tot de navolgende conclusies gekomen:
•

Interpay ondersteunt meerdere soorten (interbancaire) betalingssystemen waarop de standaard
voor retailbetalingssystemen van toepassing kan zijn.

•

De 6 geselecteerde Core Principles zijn in principe relevant voor retailbetalingssystemen.

•

Interpay is van mening dat interbancaire betalingsystemen in de Eurozone vergelijkbaar met
Clearing en Settlement en Telegiro, aangemerkt zouden kunnen worden als systeemkritische
betalingssystemen waarvoor alle 10 Core Principles relevant zijn. Overigens zijn wij van
mening dat deze 2 systemen conform de 10 core principles zijn ingericht.

De standaard lijkt geen consequenties te hebben voor de huidige (interbancaire) betalingssystemen
die Interpay ondersteunt.
Hieronder is het commentaar van Interpay op de (concept) standaard aan de hand van de drie
gestelde vragen in de brief toegelicht.
1. Wat is uw mening over de toepassing van een deelverzameling van de Core Principles
op bepaalde soorten betalingssystemen voor retailbetalingen in euro, ook indien deze niet
systeemkritisch zijn? Zouden de geselecteerde Core Principles tevens voor andere
betalingssystemen dienen te gelden?
Binnen Interpay kan onderscheid worden gemaakt naar meerdere soorten betaalsystemen, waarbij
een zekere onderlinge samenhang bestaat. De soorten retailbetalingssystemen die bij Interpay
kunnen worden onderscheiden:
• PIN betalingen
• GEA geldopname
• Chipknip betalingen
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•
•
•
•

Girale betalingen
Telegiro betalingen (Spoedcircuit)
Credit card betalingen (Mastercard, Visa, etc..)
Internet betalingen (?)

Met betrekking tot het toepassen van de genoemde deelverzameling op de diverse soorten
betaalsystemen zijn wij van mening dat de voorgestelde 6 Core Principles een zodanige algemene
en fundamentele strekking hebben dat het toepassen ervan, met het oog op het realiseren van een
betrouwbaar en veilig betalingssysteem, als zeer logisch moet worden beschouwd.
Ten aanzien van de credit card betalingen merken wij op dat voor dit soort betalingssystemen
veelal zeer uitgebreide specifieke (inter)nationale afspraken van toepassing zijn op de
brandmembers in de vorm van bylaws en regels. Het risico bestaat dat bij het toepassen van deze
standaard op dit soort systemen een “overkill” aan regels en nationaal en internationaal toezicht
ontstaat terwijl deze systemen bovendien als relatief kleinschalig geclassificeerd kunnen worden.
In navolging op het toepassen van de 6 Core Principles op de betalingssystemen van Interpay
zouden deze Core Principles eveneens relevant geacht kunnen worden voor de betaalsystemen bij
de banken die niet zo’n grootschalige en multilateraal karakter hebben zoals de systemen bij
Interpay maar wel relevant zijn voor het betalingsverkeer.
2. Wat is uw mening over de voorgestelde keuze van de in acht te nemen Core Principles voor
bepaalde soorten betalingssystemen voor retailbetalingen? Is de selectie toereikend, of zouden
tevens andere Core Principles in acht genomen dienen te worden?
Voor de verwerking van Girale betalingen en Telegiro betalingen in het bijzonder zijn we van
mening dat deze interbancaire betalingssystemen volgens de standaard als Systeem Kritisch
Betaalsystemen (SKB’s) geclassificeerd zouden kunnen worden vanwege het economische en
financiële belang voor het interbancaire betalingsverkeer in Nederland en in de Eurozone. Dit
betekent dat wij alle 10 Core Principles relevant achten voor dit soort betalingsystemen in
Nederland als in de Eurozone.
3. U wordt verzocht eventuele aangelegenheden of problemen te beschrijven, waarmee u naar
verwachting te maken zult krijgen als deze Core Principles worden geïmplementeerd.
Interpay heeft een globale inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke consequenties van de invoering
van de standaard voor de (systeemkritische) betaalsystemen voor retailbetaalsystemen in Euro.
Deze globale inventarisatie is uitgevoerd voor de (interbancaire)betalingssystemen Clearing en
Settlement, Telegiro, PIN en Chipknip die Interpay ondersteunt. De voorlopige conclusie is
getrokken dat deze betalingssystemen voldoen aan de 6 Core Principles en dus de Core Principles
als standaard zonder problemen geïmplementeerd kunnen worden. Voor een eenduidige objectieve
beoordeling achten wij het echter wel noodzakelijk eerst over een volledig uitgewerkt normatief
kader binnen de context van de Core Principles te beschikken.
Hoogachtend,
Interpay Nederland B.V.

Drs. W.J.B.M. Stolwijk RA
Directievoorzitter
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