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EFFECTENHANDEL
E�ecten, aandelen en 
obligaties die zijn uitgegeven 
in de eurozone

LARGE VALUE 
PAYMENTS
Betalingen van grote bedragen 
tussen banken, voor zichzelf 
en hun klanten

RETAILBETALINGEN
Alle betalingen door 
consumenten en bedrijven met 
betaalmiddelen als creditcards, 
debitcards, iDEAL, PayPal, 
internetbetalingen en 
prepaidbetalingen 

Automated clearing house 
Elektronisch clearingsysteem waarin 
betalingsorders tussen banken 
uitgewisseld en verwerkt worden.

De Single Euro Payments Area (SEPA) zorgt ervoor dat 
in heel Europa op dezelfde manier betaald kan worden.

Central infrastructure
payments

Correspondent banking
Bilaterale betaling tussen banken via een 
tussenpersoon. Traditioneel vooral gebruikt 
voor betalingen met vreemde valuta, maar 
steeds minder gebruikt door de introductie 
van de euro en de �nanciële crisis.

Koper van 
effecten

Verkoper van 
effecten

Aandelenmarkten 
of Multilateral

trading platform 
(MTF’s)

SETTLEMENT
Het voltooien van de transactie met het doel om 
de verplichting van de deelnemers uit te voeren. 

Overeenkomst waarbij goederen, diensten 
geld of titels worden uitgewisseld.

Ontvanger

Bank van 
betaler 

Betaal-
dienstverleners

Betaler

TARGET2
Het betalingssysteem van de centrale 
banken in de eurozone. Wordt gebruikt 
voor onmiddellijke settlement van 
interbankbetalingen tussen ongeveer 
6.800 banken. En voor het uitvoeren 
van transacties voor monetair beleid.

Continuous Linked Settlements
Wereldwijd betalingssysteem voor 
settlement van buitenlandse valuata
 

Central counterparty 
Bevestigen transactie en garanderen 

in geval van faillissement.

Centralized securities depository
Opslag van e�ecten en registratie 

eigenaarschap.

TARGET2-securities 
CSD’s en centrale banken 
kunnen settlements leveren 
in centralebankgeld in 
Europa.

CLS

TARGET2

Tweezijdige financiële transactie

Eenzijdige financiële transactie

EURO1

CLEARING
Bepalen van de hoeveelheid geld die elke 

bank namens zijn klanten moet ontvangen.

TRANSACTIE

Product of dienst

Aandelenmarkten 
of MTF’s

Bijvoorbeeld
equensWorldwide
in Nederland

Geld gaat over naar de verkoper

Eigendom gaat over naar de koper

EURO1
Settlementsysteem van 60 Europese banken

Bank van 
ontvanger

Betalingsinfrastructuur De financiële infrastructuur is het systeem van techniek, regels en 
governance dat nodig is voor de nauwkeurige en tijdige afwikkeling  
van financiële transacties door de gehele economie.
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