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Wie zijn wij?

Iris van de Nadort

Jasper Nienhuijs
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Agenda

PSD2: wat is het ?

Wat moeten wij regelen om aan deze wet te voldoen?

Hoe ziet rekening aggregatie er uit? (demo)

Wat zien we aan dienstverlening ontstaan? 

Interactief deel
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4
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PSD2: een ‘hot topic’ in de media… 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvoLH1rLRAhUEbhQKHaExAZcQjRwIBw&url=http://estation-central.nl/nl-nl/video&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFTGll6ukNkd850ku-9IwAnGcXIhw&ust=1483969269383162
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKvoLH1rLRAhUEbhQKHaExAZcQjRwIBw&url=http://estation-central.nl/nl-nl/video&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFTGll6ukNkd850ku-9IwAnGcXIhw&ust=1483969269383162
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimh4aJ17LRAhUFWhQKHf2RC3sQjRwIBw&url=http://www.vpro.nl/speel.RBX_VPRO_3229868.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFCvNK262eZbzJ0kPzWJ-iZewzSwQ&ust=1483969418307067
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimh4aJ17LRAhUFWhQKHf2RC3sQjRwIBw&url=http://www.vpro.nl/speel.RBX_VPRO_3229868.html&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFCvNK262eZbzJ0kPzWJ-iZewzSwQ&ust=1483969418307067
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Wat is Payment Service Directive 2? (1/2)

PSD1 (2009): Europese Richtlijn die uniforme eisen stelt aan toezicht op dienstverleners in 

betalingsverkeer ter bescherming van consumenten

PSD2 (2018): Doel is verbetering concurrentie,  innovatie en efficiency in betalingsverkeer

I) Access to the Account

II) Payment Initiation Service
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Wat is Payment Service Directive 2? (2/2)

Link:  Film de Volksbank over PSD2

https://youtu.be/1jyezuNYt5g


Classificatie: Intern 12

Verdieping visie – mogelijke rollen

Mogelijke rollen PSD2

Compliant bank

Bank-as-a-

Platform
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Laag HoogOpenheid van data**

Fabrieksfunctie

Functionele TPP

Aggregator-as-a-

Platform

Toelichting

*Toegevoegde waarde (Y-as)

De mate waarin de speler zelf waarde 

creëert voor haar eindklant, 

bijvoorbeeld: inzicht, overzicht en 

gemak

**Openheid van data (X-as)

De mate waarin de speler de data 

haar eigen data en afgeleide, 

ontvangen en openbare data open 

stelt (al dan niet betaald) aan anderen 

dan de directe klant, bijvoorbeeld:

- Transactiedata

- Locatiedata van transacties

- ATM informatie
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Mogelijkheden voor B2C, B2B en B2B2C proposities op 

basis van API’s

Klant 

de Volksbank

de Volksbank Partner

Klant Partner

B2C B2B2C

B2B

1 4

2

3

B2C

Merkproposities PSD2

B2B - uit

Verkoop aan partners van:

• Services

• Producten

• Data

B2B - in

Inkoop van partners van:

• Services

• Producten

• Data

B2B2C

Partner levert dienst/product aan klant 

waar dVB data/services/producten 

onderdeel van zijn
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Agenda

PSD2: wat is het ? 

Wat moeten wij regelen om aan deze wet te voldoen?

Hoe ziet rekening aggregatie er uit? (demo)

Wat zien we aan dienstverlening ontstaan?

Interactief deel

1

2

3

4

5



Classificatie: Intern 15

PSD2 - Directive

Wettekst, RTS,

Guidelines
Analyses Interbancaire 

werkgroepen
Interne 

aspecten

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jJGM3bTRAhVGXBQKHTqTBx0QjRwIBw&url=http://www.vcareonline.com/emp_requirement.html&psig=AFQjCNFO4kvRLyQt7bGw3z0TAloiF3hYog&ust=1484039734730900
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jJGM3bTRAhVGXBQKHTqTBx0QjRwIBw&url=http://www.vcareonline.com/emp_requirement.html&psig=AFQjCNFO4kvRLyQt7bGw3z0TAloiF3hYog&ust=1484039734730900
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqM6Z5a3RAhWPeVAKHYM1A2oQjRwIBw&url=http://www.wolvertem-merchtem.be/HOWM/NL/algemeen/wet_vrijwilligerswerk/&psig=AFQjCNEA--nfrTVKWc--ICDTxbxctwC4bg&ust=1483801419316568
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqM6Z5a3RAhWPeVAKHYM1A2oQjRwIBw&url=http://www.wolvertem-merchtem.be/HOWM/NL/algemeen/wet_vrijwilligerswerk/&psig=AFQjCNEA--nfrTVKWc--ICDTxbxctwC4bg&ust=1483801419316568
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8ov7563RAhVOOVAKHROjBUcQjRwIBw&url=http://www.psc-it.nl/analyse/&psig=AFQjCNE95radj87IAQUOWXySC45FrFxoUQ&ust=1483802158759535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu8ov7563RAhVOOVAKHROjBUcQjRwIBw&url=http://www.psc-it.nl/analyse/&psig=AFQjCNE95radj87IAQUOWXySC45FrFxoUQ&ust=1483802158759535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie1JS46K3RAhVdOlAKHRwCDzQQjRwIBw&url=http://www.handboogliga.be/werkgroepen/duplicate-of-werkgroep-natuur/&psig=AFQjCNFWxO5KoF6LdpIal7PR5y2j2iZbAQ&ust=1483802266485459
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie1JS46K3RAhVdOlAKHRwCDzQQjRwIBw&url=http://www.handboogliga.be/werkgroepen/duplicate-of-werkgroep-natuur/&psig=AFQjCNFWxO5KoF6LdpIal7PR5y2j2iZbAQ&ust=1483802266485459
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN6KDm6K3RAhVKeFAKHdh2A4kQjRwIBw&url=http://sollicitatieinfo.nl/winkel/cv-vertalen-engels/&psig=AFQjCNEUhzdl24czdIS7PtNpB_piNqwZpw&ust=1483802384959189
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN6KDm6K3RAhVKeFAKHdh2A4kQjRwIBw&url=http://sollicitatieinfo.nl/winkel/cv-vertalen-engels/&psig=AFQjCNEUhzdl24czdIS7PtNpB_piNqwZpw&ust=1483802384959189
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinrOil6a3RAhXaM1AKHSufArUQjRwIBw&url=http://www.petersgeluidtechniek.nl/nieuws&psig=AFQjCNGfgsnrd4kqfTp45Xn0en75TmNKfQ&ust=1483802499334070
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinrOil6a3RAhXaM1AKHSufArUQjRwIBw&url=http://www.petersgeluidtechniek.nl/nieuws&psig=AFQjCNGfgsnrd4kqfTp45Xn0en75TmNKfQ&ust=1483802499334070
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PSD2: Wettekst – uitdagend

Kenmerken

1. Soms zeer lastig te lezen, hoge nauwkeurigheid en focus vereist. 

2. Juridisch taalgebruik

3. Referenties naar andere artikelen (zowel naar achteren als naar voren)

4. Referenties naar andere wetten

Voorbeeld artikel

Artikel 79 -Weigering van betalingsopdrachten 

1. Wanneer de betalingsdienstaanbieder weigert een betalingsopdracht uit te voeren of een betalingstransactie 
te initiëren, wordt de betalingsdienstgebruiker in kennis gesteld van deze weigering en, indien mogelijk, van de 
redenen daarvoor en van de procedure voor de correctie van eventuele feitelijke onjuistheden die tot de 
weigering hebben geleid, tenzij ander toepasselijk Unierecht of toepasselijk nationaal recht dit verbiedt. 

De kennisgeving wordt door de betalingsdienstaanbieder zo spoedig mogelijk op de overeengekomen wijze 
verstrekt of ter beschikking gesteld, en in elk geval binnen de overeenkomstig artikel 83 vermelde termijnen. 

In de raamovereenkomst kan de voorwaarde worden gesteld dat de betalingsdienstaanbieder voor die weigering 
een redelijke vergoeding mag aanrekenen indien de weigering objectief gerechtvaardigd is. 

2. Indien alle in de raamovereenkomst van de betaler gestelde voorwaarden vervuld zijn, weigert de 
rekeninghoudende betalingsdienstaanbieder van de betaler niet een toegestane betalingsopdracht uit te voeren, 
ongeacht of de betalingsopdracht door een betaler zelf, onder meer door een betalingsinitiatiedienstaanbieder, 
dan wel door of via een begunstigde is geïnitieerd, tenzij ander toepasselijk Unierecht of toepasselijk nationaal 
recht dit verbiedt. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 83 en 89 wordt een betalingsopdracht waarvan de uitvoering is 
geweigerd, geacht niet te zijn ontvangen. 
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Algemeen

1. PSD2 betreft online betaaldiensten op online gebruikte betaalrekeningen (andere 
soorten diensten/rekeningen zijn buiten scope)

2. Wij moet diensten zodanig beschikbaar stellen aan de TPP (“derde partijen”) dat wij 
daar geen concurrentie voordeel uit kunnen halen (maar wel gratis en zonder 
contract!)

3. De informatie die met de TPP wordt gedeeld moet in essentie gelijk zijn aan hetgeen 
de klant ziet in zijn online omgeving met de bank met inachtneming van Privacy (Naam 
+ IBAN zijn niet gevoelig ihkv PSD2) en van gelijke kwaliteit en beschikbaarheid (Het 
gaat hier primair om saldo en transactie informatie van particuliere en zakelijke 
betaalrekeningen)

4. De aangeboden dienst aan de TPP mag de eigen dienstverlening niet benadelen 
(denk bv aan performance issues)’

5. De klant kan en zal bij issues altijd eerst naar 
de ASPSP (“bank”) gaan (juiste ondersteuning
door KCC)

6. Iedere betaaldienstverlener is 
verantwoordelijk voor een goede en 
veilige omgeving voor de klant (inrichting)
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Agenda

PSD2: wat is het ?

Wat moeten wij regelen om aan deze wet te voldoen?

Hoe ziet rekening aggregatie er uit? (demo)

Wat zien we aan dienstverlening ontstaan?

Interactief deel

1

2

3

4

5
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1) Toevoegen betaalrekening

Start: de klant geeft in zijn ‘mijn-omgeving’ van de bank die hij als aggregator wil gebruiken 

(in deze visual ASN) aan, welke betaalrekening die hij bij een andere bank heeft hij wil 

toevoegen (in deze visual SNS).
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2) Aggregatie toestaan

De klant geeft met zijn token van de andere bank (SNS) toestemming om de rekening 

daadwerkelijk in de andere bankomgeving te ontsluiten. Klant kan zowel voor het tonen van 

betaalrekeninggegevens als het initiëren van betalen toestemming geven
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3) Betaalrekeningen van de klant in 1 

overzicht
In de ASN omgeving wordt nu ook zijn SNS Betaalrekening getoond.
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4) Toestemmingsadministratie

In de SNS omgeving staat vervolgens een overzicht van de toestemmingen die de klant 

heeft gegeven. In deze (technische) uitwerking zie je aan welke aggregator jij toestemming 

hebt gegeven, welke afgeleid token die aggregator moet gebruiken om bij jouw gegevens te 

komen én waarvoor jij precies toestemming hebt gegeven (type 30 is b.v. alleen 

betaalgegevens ophalen).

Je kunt in dit overzicht ook altijd de toestemming weer intrekken.
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Agenda

PSD2: wat is het ?

Wat moeten wij regelen om aan deze wet te voldoen?

Hoe ziet rekening aggregatie er uit? (demo)

Wat zien we aan dienstverlening ontstaan?

Interactief deel

1

2

3

4

5
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PSD 2 in de markt

https://www.youtube.com/watch?v=19_5SeSUQoo
https://www.youtube.com/watch?v=19_5SeSUQoo
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PSD 2 bij de Volksbank

1 basislaag (aggregatie) met 4 verschillende merken die ieder eigen proposities 

hebben, passend bij hun doelgroep

Aggregatie als 

basis
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Agenda

PSD2: wat is het ? En hoe kijken wij er tegen aan?

Wat moeten wij regelen om aan deze wet te voldoen?

Hoe ziet rekening aggregatie er uit? (demo)

Wat zien we aan dienstverlening ontstaan?

Interactief deel

1

2

3

4

5
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Welke mogelijkheden biedt voor het vakgebied van 

hypotheken?

Klant

Hypotheekver

strek-ker/ 

Bank

Partners (bv. 

inzicht 

betalingsmora

liteit/ 

adviesapplicat

ie)

Adviseur

3
3

Execution Only

Hypotheekadvies

• Inladen gegevens ten behoeve advies

Hypotheekbeoordeling

• Inladen gegevens ten behoeve van beoordeling

Dataverrijking

• Dataverrijking ten behoeve van 

hypotheekverstrekkers voor acceptatie of de 

adviseur ten behoeve van advies

1

2

3

4

4

Domein

2

3 4

1
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PSD2 

Wat betekent dat voor uw hypotheekadvies



PSD2
● Toegang tot de betaalrekening onder voorwaarden

○ Toestemming klant

○ De derde partij een vergunning heeft van de DNB of een andere toezichthouder uit de 

Europese Unie.

● Third party payment initiation service providers (PISP's)



DOEL PSD2

● Grensoverschrijdend betaalverkeer mogelijk te maken

● Europese bankrekening

● Meer concurrentie

● Lagere kosten & lagere transactiekosten

Maar wat kan er nog meer mee?



● AFAS Personal (gratis). 

● AFAS Personal Plus (€2,99 per maand).

● BankTrans (gratis). 

● Cashflow Online Basic (gratis). 

● Cashflow Online Essentials (€1,49 per maand). 

● Cashflow Online Complete (€ €2,49 per maand). 

● Davilex Cash Personal (€7,95 per jaar). 

● Het Huishoudboekje (gratis). 

● Huishoudkist-Portemonnee (gratis).

● Huishoudkist Bankrekening (eenmalig €7,60). 

● Knab (alleen voor klanten van Knab met Knab Plus). 

● MijnGeldzaken.nl Brons (gratis). Er zijn ook 2 betaalde 

versies beschikbaar. Voor zilver betaal je €65 per jaar 

en voor goud €385 per jaar. Deze pakketten 

● Online Kasboek (gratis). 

● Penningmeester (eenmalig €24,95 of €34,95, 

afhankelijk van versie). 

● Rabobank online huishoudboekje (alleen voor 

Rabobank-klanten, gratis). 

● Simpel Huishoudboekje-Basic (gratis). 

● Simpel Huishoudboekje-Deluxe (€14,95). 

● SNS online huishoudboekje (alleen voor SNS Bank-

klanten, gratis).

● Voucheralarm.com (gratis).



Welke rekeningen vallen er onder?
WEL

● Betaalrekening binnen de Europese Unie

● Vrij opneembare spaarrekeningen

NIET(of voorlopig niet)

● Deposito rekeningen

● Beleggingsrekeningen

● Bitcoins

● Alipay (Paypal?)

● Turkije?

● Andere landen buiten EU



Persoonsgegevens & privacy 
Nieuwe wet (aanscherping van bestaande wet & regelgeving)

● Vanaf 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

● Hogere boetes en meer belang op beveiliging

● Dataportabiliteit

Bijzondere persoonsgegevens

● Ras

● Gezondheid 

● Religie

● BSN? Inkomen?



PSD2 & Privacy - uitdaging

● Beveiliging moet voldoen aan hoge eisen

● Authenticatie klant is uitdaging, wie is wie

○ Klant heeft verschillende namen, A. Jansen, Anne Jansen, Anne Jansen - De Boer, Anne de Boer

○ Gemeenschappelijke rekening en toestemming partner?

○ Digitaal paspoort - DigiD, Idin?

● Privacy van particulieren 

○ Jeroen bedankt voor het mooie avondje in Club …….

○ Medische gegevens uit transactie, elke week betaal ik een kop koffie het AVL

○ Maak elke maand een bedrag over naar de kerk

○ Schoolbijdrage Joodse School

○ Bijdrage aan KRO

○ Abonnement reformatorisch dagblad

○ Abonnement sportschool opgezegd



PSD2 & BKR

● Nieuw type creditscore mogelijk - einde BKR?

● U ziet hoeveel er gestorneerd wordt

● U ziet betalingsachterstanden

● U ziet ook incasso’s van de belastingdienst

● Studieschulden

● Familieleningen

● https://www.gradefix.com/#/

LET OP: MAAR ZIET U WEL ALLES!!

https://www.gradefix.com/#/


Perspectiefverklaring

Bent u in staat om een eigen perspectiefverklaring te maken van u klant?

● Kop koffie bij universiteit

● NIMA cursus

● Kosten WFT examen (6 keer betaald)

● Lidmaatschap AM Magazine

● Aanschaf wettenbundel

● Nooit uitgaven vakantie

● Kosten Parship



PSD2 & Hypotheek

● Meer inzicht in bestedingspatroon van klant(en)

● Netto besteedbaar inkomen

● Banken zullen acceptatiekader (moeten) aanpassen

● Nieuw type creditscore!!

Let op: heeft u wel inzicht in alle transacties?



PSD2 & Hypotheek
● Orientatie

○ maximale hypotheek

○ risk base pricing

● Advies

○ meer maatwerk mogelijk - meer explain

○ netto besteedbaar inkomen

○ of bent u overbodig - nieuwe credit score

● Acceptatie

○ Klantacceptatie vooraf 

○ Enige risico is het onderpand

● Beheer

○ Topopslag - woning & klant

○ Daling rente bij betere creditscore?

○ Meer zorgplicht - u kan meer weten!



DILEMMA’S

● Beheer en zorgplicht nemen toe

● U weet meer - maar hoe lang mag u deze gegevens bewaren

● Privacy - Zorgplicht 

● Is uw kantoorautomatisering op orde?  Veilig?

● Is uw mobiel veilig

● Slaat u gegevens op die u tijdelijk of niet mag bewaren

● Rookt u of rookt u niet

● Dataportabiliteit - bent u portabiel? 



AFAS PERSONAL

https://www.afas.nl/personal


DANK U WEL

PROBEER & EXPERIMENTEER

Verbeter elke dag uw dienstverlening

Jeroen Oversteegen

Directeur Nationale Hypotheekbond

Directeur Holland Webservices
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Nog vragen?


