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1 Algemene gegevens
1.1 Commissie
380068, Financiële diensten
1.2 Werkgebied
De normcommissie ‘Financiële diensten’ volgt primair alle normalisatie ontwikkelingen
van ISO/TC 68 ‘Financial services’ en coördineert de daaraan gerelateerde NENactiviteiten:


zij bepaalt aan welke normontwikkelingen actief wordt meegewerkt en draagt
experts voor;



zij stelt via afgesproken procedures in dialoog met de achterban het nationale
standpunt vast betreffende onderwerpen die door ISO/TC 68 ter stemming
worden aangeboden. Dit nationale standpunt wordt geadopteerd als NENstandpunt en doorgegeven aan het secretariaat van ISO/TC 68;



zij stelt de nationale normen vast door middel van overname van
internationale normen zoals deze worden ontwikkeld door ISO/TC 68.
De normcommissie behandelt niet alle normen waar de financiële dienstverlening
mee te maken krijgt. Normalisatie van de technische aspecten van bankkaarten wordt
gedaan door NC 381017 - Identificatiekaarten en persoonlijke identificatie en de
technische aspecten van de beveiliging door NC 381027 - IT Beveiligingstechnieken.
Elk van de commissieleden vertegenwoordigt een achterban. Commissieleden
hebben de verantwoordelijkheid zodanig met hun eigen achterban af te stemmen dat
de vertegenwoordiging op adequate wijze plaatsvindt.
Binnen ISO/TC 68 worden vastgestelde procedures gevolgd. Nieuwe normen worden
geïnitieerd op basis van een New Work Item Proposal (NWIP) en ‘ISO/TC 68’normen worden actueel gehouden doordat zij periodiek worden beoordeeld. Bij een
beoordeling kan de normcommissie aangeven dat een norm moet blijven zoals hij is,
moet worden aangepast of moet worden ingetrokken.
NEN heeft als nationaal normalisatie-instituut inzicht in de ontwikkelingen bij ISO,
IEC, CEN/CENELEC en ETSI, en veelal toegang tot de documenten van deze
organisaties. Via NEN worden de leden van de normcommissie op hoofdlijnen over
deze ontwikkelingen geïnformeerd, waarna in samenspraak wordt besloten welke
ontwikkelingen door de normcommissie worden opgepakt. Dit sluit aan bij het feit dat
verschillende commissieleden, met het oogmerk de normcommissie optimaal te
kunnen positioneren in het werkveld, betrokken zijn bij andere
samenwerkingsverbanden; deze zijn niet alleen op het gebied van bancaire
standaarden, onder andere bij diverse groepen binnen de European Payments
Council, maar ook op het gebied van eBusiness standaarden zoals de European
eBusiness Coordination Group, de Netherlands Board on eBusiness Standardisation,
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UN/CEFACT en ISO/TC 154 ‘Processes, data elements and documents in
commerce, industry and administration’.
De normcommissie staat open voor alle belanghebbenden en beoogt daarmee te
kunnen borgen een afspiegeling te zijn van de nationale belangen.

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

380068

Financiële diensten

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

ISO/TC 68

Financial services

P

ISO/TC 68/SC 2

Financial services - Security

P

ISO/TC 68/SC 4

Securities and related financial
instruments

P

ISO/TC 68/SC 7

Financial services – Core-banking

P

3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Ledenbestand per 2015-12-31
Werkgever

Belanghebbende

Rol

Categorie
stakeholder

Betaalvereniging
Nederland

Betaalvereniging
Nederland

voorzitter

3

ABN AMRO

DACSI

lid

3

De
Nederlandsche
Bank

DNB

lid

1

Equens SE

Equens SE

Lid

1

ING

ING

lid

3

tp

tp

lid

3

Rabobank
Nederland

Rabobank
Nederland

lid

3

ABN AMRO

ABN AMRO

lid

3

NEN

secretaris
Stakeholdercategorie

1a

Directe gebruikers

5a

Producenten / leveranciers van
hoofdproduct

1b

Brancheorganisaties directe gebruikers

5b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van hoofdproduct
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2a

Voorwaarde scheppende organisaties /

6a

Producenten / leveranciers van
aanhangende producten en diensten

opdrachtgevers
2b

Brancheorganisaties van voorwaarde scheppende
partijen

6b

Brancheorganisaties van producenten /
leveranciers van aanhangende producten
en diensten

3a

Adviserende organisaties

7

Onderzoek- en kennisinstellingen

3b

Brancheorganisaties van adviserende partijen

8

Controlerende instanties

4a

Uitvoerende / toepassende / dienstverlenende
organisaties

9

Wetgevende instanties

4b

Brancheorganisaties van uitvoerende /
dienstverlenende organisaties

10

Bestaande/nieuwe initiatiefnemers

11

Contextbepalers groter geheel

4 Publicaties
Normnummer
NEN-ISO 4217:2015
NEN-ISO 10962:2015
NEN-ISO 18774:2015

Titel
Codes for the representation of currencies
Securities and related financial instruments - Classification of
financial instruments (CFI code)
Securities and related financial instruments - Financial Instrument
Short Name (FISN)

5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
5.1 Nationaal werk
De normcommissie ‘Financiële diensten’ treedt op als schaduwcommissie voor
ISO/TC 68. Haar nationale activiteiten bestaan voor een deel uit de activiteiten
die noodzakelijk zijn om te kunnen borgen dat het nationale standpunt op een
verantwoorde en gedragen manier wordt vastgesteld en in de internationale
besluitvormingsprocessen wordt ingebracht.
Ontwikkelingen, waaronder op technisch, technologisch en commercieel gebied,
zorgen ervoor dat de wereld van de normalisatie niet statisch is. Nieuwe
concepten doen opgeld, oude worden uitgefaseerd, etc. Nieuwe invullingen van
bestaande functies kunnen met zich meebrengen dat de eraan ten grondslag
liggende normen (mede) in andere werkvelden worden ontwikkeld en vastgesteld.
De commissie volgt dit, borgt dat haar informatievoorziening in de zich wijzigende
omstandigheden optimaal blijft en informeert de achterban hierover.
Doelstelling van de normcommissie:
Het bevorderen van kwalitatief goede en in Nederland goed toepasbare ISOnormen op het gebied van de financiële dienstverlening alsmede het bevorderen
van het gebruik ervan in Nederland.
Dit wordt bereikt door:
1.
zorgen voor een brede vertegenwoordiging in de NC 380068, teneinde
alle belanghebbenden aangesloten te krijgen en te houden,
2.
op basis van consensus te komen tot nationale standpuntbepaling bij het
stemmen op 'ISO/TC 68'-documenten,
3.
optimale afweging van relaties met afhankelijkheden van aanpalende
(inter) nationale ontwikkelingen ten behoeve van de achterban. Deze
relaties en afhankelijkheden kunnen betrekking hebben op andere
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onderwerpen maar ook op normontwikkelingen in Europa en de rest van
de wereld.
Geplande activiteiten:
A.
Normalisatieactiviteiten
1. stemmen en commentaar geven op 'ISO/TC 68'-documenten,
2. meewerken aan de ontwikkelingen bij ISO/TC 68 en onder deze TC
functionerende commissies en groepen,
3. beoordelen van de NWiPs en vaststellen aan welke wordt
meegewerkt,
4. afvaardigen NEN-delegatie naar 'ISO/TC 68'-vergaderingen,
5. vertalen van internationale ontwikkelingen naar consequenties voor
de Nederlandse markt,
6. waar wenselijk, verdere invulling van deelname van Nederlandse
experts in werkgroepen.
B.
Voor 2016 heeft de commissie de volgende aandachtspunten:
1. versnellen van het ISO-proces,
2. volgen van de reorganisatie van ISO/TC 68 en de invloed hiervan op
de normontwikkeling binnen de TC,
3. overleggen met de belanghebbenden om input te krijgen,
4. aansluiten op business issues, mogelijk kunnen issues in het geheel
of voor een deel worden opgelost met normen,
5. duidelijk maken aan de achterban wat de normcommissie kan doen,
en
6. inspelen op de actualiteit.
5.2 CEN/CENELEC werk
De normcommissie ‘Financiële diensten’ heeft geen formele relaties met
CEN/CENELEC. Onder CEN functioneert de eBusiness Coordination Group.
Doordat de 'ISO/TC 68'-normen in feite (e-)Business faciliteren, ligt het in de lijn
der verwachtingen dat er ook op normalisatiegebied raakvlakken en, waar
mogelijk, bi-directionele interacties gaan ontstaan met partijen die ontwikkelingen
van e-Business standaarden leiden of faciliteren zoals UN/CEFACT en ISO.
Ontwikkelingen naar convergentie tussen ISO en de daarmee overeenkomende
ontwikkelingen binnen UN/CEFACT worden door de normcommissie gevolgd.
Doordat leden van de normcommissie een ‘linking pin’ functie vervullen, kan deze
interactie op een adequate manier plaatsvinden.
5.3 ISO/IEC werk
De normcommissie ‘Financiële diensten’ heeft vertegenwoordigers in de volgende
internationale commissies:


ISO/TC 68: Financial services,



ISO/TC 68/SC 2: Financial services, security,



ISO/TC 68/SC 4: Securities and related financial instruments en


ISO/TC 68/SC 7: Core banking.
ISO/TC 68/SC 2: Financial Services, security werkt aan normen en projecten
voor de beveiliging van de financiële dienstverlening zoals op het gebied van PINmanagement en -beveiliging, 'key management', 'secure cryptographic devices'
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en 'cryptografische algorithmes'. Via een liaison-relatie met ISO/IEC JTC 1/SC
27, IT Security Techniques wordt invloed uitgeoefend op door SC 27 opgeleverde
standaardisatie voorstellen voor zover relevant voor de financiële dienstverlening.
ISO/TC 68/SC 4: Securities and related financial instruments. Onder SC 4 zijn 5
actieve werkgroepen, 1 Numbering, 6 Classification of financial instruments, 8
Identification of business entities, 12 Market identifier code (MIC) en 14 Financial
instrument short name and abbreviations. Werkgroepen 6 en 14 zijn momenteel
actief bezig met het vernieuwen dan wel ontwikkelen van de normen ISO 10962
Classification of Financial Instruments (CFI code) en ISO 18774 Financial
Instrument Short Name (FISN).
ISO/TC 68/SC 7: Core banking. Een aantal werkgroepen is hierin actief, zoals
voor de Business Identifier Code (BIC), Cards and related retailer financial
services, Mobile payments en de werkgroep voor Currency codes.
Bovendien heeft de normcommissie vertegenwoordigers in: de onder ISO 20022
ingerichte organisatie; de RMG; en diverse SEG’s. De nieuwe ISO 20022
berichten worden gezien als belangrijke (toekomstige) normen voor de financiële
dienstverlening en haar inbedding in de (e-)business wereld. Voor meer
informatie daarover en het actuele overzicht van berichten, zie
www.iso.20022.org.
De normcommissie heeft ook vertegenwoordiging in de groepen die onder
ISO/TC 68 zijn ingericht voor het beheren en besturen van de
normalisatieprocessen. Zie ook 6.2.

6 Lidmaatschappen van werkgroepen
6.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

n.v.t.

6.2 Lidmaatschappen van mondiale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

TC 68

Financial services

TC 68/AG 1

Advisory group on registration
authorities (AGRA)

TC 68/AG 2

Standards advisory group

TC 68/AHG 1

Industry engagement

TC 68/WG 5

ISO 20022 semantic models

TC 68/WG 7

Registration Management Group
(RMG) Including Rules subgroup

TC 68/SC 2/WG 13

Security in retail banking

TC 68/SC 4

Securities and related financial
instruments

TC 68/SC 04/AG 1

Advisory Group on the long term CFI
(AGOLT CFI)

TC 68/SC 4/SG 1

Identification of financial instruments

TC 68/SC 7

Core banking

TC 68/SC 7/SG 1

Digital currencies

TC 68/SC 7/WG 10

Mobile banking / payments
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TC 68/SG 3

Strategic review of TC68 structure
and content

TC 68/TG 1

Payment SEG

TC 68/TG 2

Securities SEG

TC 68/TG 3

Trade Finance SEG

TC 68/TG 4

Foreign Exchange FX SEG

TC 68/TG 5

Cards & related retail financial
services

TC 68/TG 6

Technical support for ISO 20022

7 Evaluatie en voortgangsrapportage
7.1
Terugblik op 2015
In 2015 heeft de commissie tijdens vergaderingen onder andere aandacht
gegeven aan mobiel betalen en het International Bank Account Number (IBAN).
De ontwikkelingen bij ISO op het gebied van Mobile banking, de 5 concept
normen in de serie ISO 12812 Mobile Financial Services, zijn door de commissie
niet ondersteund. NEN heeft hier dan ook negatief op gestemd.
7.2

Bijzondere evenementen, publicaties, etc. in 2015

7.3
Vergaderingen 2015
Nationale commissievergaderingen
2015-03-10, (tweede vergadering is vervallen), 2014-09-10 en 2015-12-15
Delegatie naar Europese vergaderingen
n.v.t.
Delegatie naar mondiale vergaderingen
TC 68

Toronto, 7 mei 2015

TC 68/SC 2

Toronto, 6 mei 2015

TC 68/SC 4

Toronto, 4 mei 2015

TC 68/SC 7

Toronto, 5 mei 2015

TC 68/SC 7

Frankfurt, 26 april 2016

TC 68

Frankfurt, 29 april 2016

ISO 20022 RMG

Frankfurt, 27 april 2016

Strategic Review Group

Frankfurt, 28 april 2016

TC 68/SC 4

Frankfurt, 25 april 2016

