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Jeroen van der Kroft 
Associate Partner EY Financial Services Advisory 
T +31 (0)88 407 1018
E jeroen.van.der.kroft@nl.ey.com

PSD2: geen compliance, 
wel opportunity

Het is mij een groot genoegen u welkom te 
mogen heten in deze aflevering van Eye on 
Finance, geheel gewijd aan de betaalrichtlijn 
PSD2. Voor mij persoonlijk gaat daarmee  

een oude wens in vervulling. Niet zozeer om op deze 
plaats het woord tot u te richten, maar wel omdat mijn 
medewerking aan Eye on Finance als nieuw lid van het 
redactieteam een structureel karakter krijgt. Het is wat 
mij betreft boeiend en waardevol om met cliënten, 
relaties en collega’s verdieping rond relevante thema’s 
te zoeken.

In deze editie is dat dus PSD2. Bijna had ik er ‘en Open 
Banking’ aan toegevoegd, maar dat is de betaal richtlijn 
helaas (nog) niet. Wat dat aangaat kijk ik als lief hebber 
van finance innovation met een licht jaloerse blik naar 
wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurt. 
In het Verenigd Koninkrijk is de scope van Open 
Banking veel breder dan ons eigen PSD2 waarbij 
alleen betaalgegevens in scope zijn. In het Verenigd 
Koninkrijk kijkt men naar het totale financiële 
plaatje van de consument, dus inclusief bijvoor-
beeld spaar-, beleggings- en creditcardrekeningen.  
Met PSD2 zetten we een eerste stap in die richting. 
Voor we in Nederland ook die brede benadering 
zullen hanteren, zijn we misschien zomaar een 
jaar of drie verder. Dat bewijst de stelling dat 
Nederland soms ook achterloopt. Ook voor de 
Nederlandse invoering van PSD2 in Europees 
perspectief is dat het geval.

Dit betekent dat we door een proces van 
gewenning gaan. Als je het onderzoekt, en 
dat heeft EY gedaan met de Open Banking 
Index, blijkt dat slechts 18 procent van de 

Nederlanders bereid is om de eigen trans actiedata te delen 
met andere partijen. Toen ik die observatie deelde met 
David Knap, medeoprichter van Dyme, was hij niet onder de 
indruk. Hij ervaart een veel hogere conversie. Verderop in dit 
nummer zegt hij: “Het is net zoiets als dat je via de mobiele 
telefoon de vraag krijgt of je bereid bent je locatiegegevens 
te delen. Mensen zijn geneigd dat niet te doen, totdat ze  
de voordelen ervaren wanneer ze wel akkoord gaan.”  
Die perceptie lijkt mij juist. Wie met een sterke propositie in 
de vorm van een killer app komt, kan een grote gebruikers-
groep aan zich binden. Dat besef is ook in het bankwezen 
aanwezig, blijkt uit het interview met Executive Advisor 
Michael Salmony van equensWorldine. Hij stelt dat banken 
PSD2 niet langer als een uitdaging op het gebied van 
compliance zien, maar als een echte business opportunity. 
Hij constateert zelfs: “My job is sexy now.” Banken doen  
er verstandig aan hun eigen waardeketen te analyseren, 
stelt EY-collega Yannick Grécoult in zijn column in dit blad.  
“Het is de enige manier om in de toekomst nog relevant  
te kunnen zijn.” Zelf heb ik dan trouwens altijd het beeld 
voor ogen van grote olie tankers omringd door fintechs in 
snelle speedboten.

In dat nieuwe speelveld doen zich de nodige dilemma’s  
voor. “Veiligheid en openheid zijn geen vrienden”, stelt 
Jeroen Hendriks van ING in dit magazine. Terwijl zijn collega 
Michal Kalina van de Rabobank tijdens dezelfde round table 
ver won derd constateert: “Het gebrek aan standaardisering 
wordt soms gezien als onwil van de banken.” 

Dat lijken mij voldoende prikkelende ingrediënten die  
voor u als lezer bij elkaar hopelijk een informatief thema-
nummer vormen. Ik wens u veel leesplezier met deze  
editie van Eye on Finance en hoop u te inspireren tot  
a better working world.  •
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fundamenteel vraagstuk op tafel 
kwam te liggen, namelijk: hoe willen 
we ons positio neren in de markt?  
Met dat vraagstuk zagen we PSD2 
niet als een project waar we veel tijd 
en energie in moesten stoppen om 
simpelweg aan alle eisen te voldoen, 
maar als een mooie kans om op een 
nieuwe manier relevant te zijn voor 
onze klanten.”

“PSD2 is zonder twijfel een van de 
grootste vernieuwingen voor banken 
in de afgelopen jaren, vanwege het 
open stellen van de sector voor nieuwe 
toetreders. Het kan echt leiden tot  
een herziening van het bancaire land-
schap. Toen een paar jaar geleden de 
contou  ren van de wetgeving zich af-
tekenden concludeerden we binnen 
De Volksbank al vrij snel dat er een 

Waarom  
De Volksbank klanten een  

PSD2-hoofdschakelaar 
geeft

Banken helpen klanten al honderden jaren met hun financiën en krijgen 
daarvoor het vertrouwen van hun klanten. Het wordt tijd dat ze dat vertrouwen 

ook gaan krijgen voor hun data, zeker nu PSD2 effectief is. De Volksbank  
kiest dan ook voor een eigenzinnige strategie om klanten daar nadrukkelijk  
bij te helpen. Omdat dat naar hun overtuiging de beste strategie is om op 

langere termijn bestaansrecht te hebben. Eelco van Dijk, datastrateeg,  
en Esther Stegman, head of product management, delen namens de bank hun 

visie in hun gesprek met Marc Welters, partner bij EY. 
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voortkomend uit de maatschappelijke verankering 
van onze rechtsvoorgangers.” 

“In eerste instantie werden we met die eigen zin-
nige keuze door de markt wat in de activistische 
hoek neergezet, maar de afgelopen jaren zien we 
het beeld kantelen. Daarbij geholpen door de 
steeds bredere maatschappelijke discussie rond het 
belang van privacy. De boodschap van een veilige 
haven slaat aan. Het mooie van zo’n heldere keuze 
is dat je binnen de organisatie een duidelijk richt-
snoer hebt bij alle beslissingen die je moet nemen. 
Zo streven wij niet naar datamaximalisatie door 
ongebreideld data te verzamelen, maar zoeken 
we het veel meer in het ontsluiten van bestaande 
bronnen, waarbij we de klant maxi maal de regie 
willen geven over zijn data. Dat wij in deze tijd data 
gebruiken is onvermijdelijk, maar we zetten die 

enkel in voor ons primaire 
doel: het realiseren van 
financiële onbezorgdheid 
voor onze klanten.

In het kader van PSD2 
hebben wij een zogeheten 
hoofdschakelaar ontwik keld 

om klanten heel bewust te maken van de voor- 
en nadelen van het delen van data met derde 
partijen. De klant beslist zelf of de hoofd schakelaar 
wordt omgezet en er data kan worden gedeeld. 
Maar dan geldt nog steeds dat dit voor elke 
derde partij apart geautoriseerd moet worden. 
Wanneer je als klant om wat voor reden dan ook 
niet langer je data wilt delen, dan kun je de 
hoofdschakelaar ook weer simpel dichtzetten. 
Verder zijn we, met een aantal andere partijen, 
betrokken bij de ontwikkeling van een privacy 
gedragscode, die helpt klanten om beter te 
bepalen welke partijen ze toegang willen geven 
tot hun gegevens. 

Met dergelijke initiatieven laten we concreet zien 
hoe wij de klant helpen op een goede manier met 
data om te gaan. We blijven daarop inzetten en 
zoeken daartoe ook de komende jaren nadrukkelijk 
de samenwerking met andere partijen. Niet alleen 
de partijen met de mooiste techno logische innova-
ties, maar juist de partijen die qua gedach ten  goed 
passen bij onze manier van bankieren. Want juist 
in het nieuwe speelveld dat dankzij PSD2 ontstaat, 
is samenwerking essentieel.”

“Het idee is eigenlijk heel simpel. Van oorsprong 
gaat het bij elke bank al honderden jaren om een 
ver trou wensrelatie rondom geld. Nu de data-
ficatie van de wereld zich voltrekt – met PSD2  
als een stap daarin – is het zaak dat we die ver
trouwensrelatie ook rondom data moeten gaan 
opbouwen. PSD2 heeft ons geholpen dat duidelijk 
te definiëren, want er ontstond natuurlijk veel 
discussie rond het gebruik van betaalinformatie en 
mogelijke risico’s voor de privacy van consumen-
ten. Wat ons betreft terecht, want betaalinformatie 
is heel waardevol. En daarmee ook gevoelig.  
Het geeft inzicht in je inkomen, je boodschappen, 
je hobby’s, de datingsites waar je actief bent en 
tal van andere zaken. Wij vinden dat we onze 
klanten daarvan bewust moeten maken en actief 
moeten helpen daar op een goede manier mee 
om te gaan zodat ze niet voor onaangename 
verrassingen gesteld 
worden. Het creëren van 
bewustwording op het 
gebied van data & privacy 
zien wij als onderdeel  
van ons ‘Bankieren met  
de Menselijke Maat’.  
We hebben daar nog wel 
een weg in te gaan. Als je wildvreemde mensen 
op straat vraagt wat PSD2 is hebben ze geen idee. 
Tegelijkertijd zie je dat er online vaak weinig 
schroom is om data te delen – veel minder dan in 
persoonlijk contact - en dat mensen zich pas 
realiseren hoe gemakke lijk ze daarmee omgaan 
als ze er eventueel door in de problemen komen.”

“Het is dan ook een weloverwogen keuze van  
De Volksbank om onze klanten bewust te maken 
van de mogelijkheden én risico’s rondom data.  
In lijn daarmee hebben we onze datavisie ge-
formuleerd met duidelijke uitgangspunten hoe 
wij in een snel veranderende financiële wereld 
omgaan met data en privacy. We zien data niet 
als een nieuw verdienmodel en bieden onze 
klanten een betrouwbare en veilige haven voor 
het gebruik van hun (betaal)data. Die keuze van 
veilige haven komt voort uit de overtuiging dat 
dat op langere termijn het beste past bij de 
maatschappelijke rol die we sinds de oprichting 
van de eerste spaarbank in 1817 altijd hebben 
vervuld. Het past bij onze missie om de mense-
lijke maat te behouden en sluit naadloos aan bij 
de historie en de eigenheid van onze medewerkers 
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De kogel is – na wat vertraging – ook in Nederland door de 
kerk. In december 2018 werd de PSD2 wetgeving goed-
gekeurd wat concreet betekent dat partijen van buiten de 
bancaire sector vanaf 19 februari 2019 nieuwe diensten 
kunnen gaan aanbieden als consumenten hen toegang tot 
hun betaalrekening toestaan. De vraag die onvermijdelijk 
opkomt is of PSD2 daarmee nu echt vooruitgang biedt.  
Er blijkt een simpel en een minder simpel antwoord mogelijk 
op die vraag.

Te beginnen met de eenvoudige variant: “Er is de afgelopen 
jaren sprake van flinke vernieuwing bij banken.  
Ze moderniseren hun apps en bieden online allerlei nieuwe 
functionaliteiten. Ik denk dat dat niet los valt te zien van 
het feit dat PSD2 eraan kwam. Dat was voor veel banken 
een prikkel tot innovatie omdat ze zich realiseerden dat er 
straks derde partijen in hun wereld komen. Dus PSD2 deed 
eigenlijk zijn werk al voordat deze er echt was.”

Dan de wat complexere variant. Daarbij gaat het om de 
vraag of de nieuwe toetreders straks ook werkelijk nieuwe 
waardevolle diensten gaan bieden. “De tijd zal het leren. 
Naar verluid hebben op dit moment ongeveer twintig 
partijen interesse in een vergunning getoond. Dat lijkt  
niet heel veel, maar wat we ons moeten realiseren is dat 
Nederland qua betalingsverkeer al vele jaren aan de top 
meespeelt. Vernieuwing realiseren in een land waar 
miljoenen verslaafd zijn geraakt aan bijvoorbeeld iDEAL en 
Tikkie is niet zo makkelijk als in landen waar het betalings-
verkeer nog minder modern is. Wanneer je als fintech je 
kansen wilt beproeven kies je waarschijnlijk eerder voor een 
land waar wat meer frictie is. Daar kun je je makkelijker 
onderscheiden. Waar mogelijk wat spanning kan optreden is 
bij de partijen die een vergunning aanvragen voor betalings -
initiatie, waarbij klanten buiten de omgeving van de bank 
een betaling initiëren en autoriseren. Levert dat ons vooruit -
gang op? In de media wordt in elk geval duidelijk dat er 

“Geen angst voor 
wildwesttaferelen 

na PSD2”

In aanloop naar de invoering van PSD2 worden in de media wildwesttaferelen geschetst  
over hoe er straks met betaalgegevens van de consument zal worden omgesprongen.  

Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van Betaalvereniging Nederland, brengt nuance en geeft  
in gesprek met Jennifer van Eekelen van EY zijn visie op wat PSD2 oplevert voor het 

Nederlandse betalingsverkeer.
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zorgen leven of consumenten met een 
gerust hart die derde partijen kunnen 
vertrouwen. “

Formeel is dat geen verantwoordelijk-
heid van de bank. Het gaat om een 
relatie tussen die derde partij met een 
PSD2 vergunning en de consument. 
Maar het gaat natuurlijk niet om  
de juridische werkelijkheid. “Het is 
echt niet zo dat banken zich zitten  
te verkneukelen dat het straks mis 
gaat en dan met het vingertje kunnen 
wijzen. Het is in ieders belang dat we 
een efficiënt en veilig betalingsverkeer 
bieden, zodat het vertrouwen in het 
Nederlands betalingsverkeer blijft.”

Boudewijn is overigens niet bang voor 
wildwesttaferelen na invoering. 
“Laten we vooral blijven nadenken en 
het hoofd koel houden. We moeten 
niet doen alsof iedereen zomaar kan 
inpluggen op de betaalomgeving van 
een bank. Er zitten behoorlijk zware 
eisen aan het vergunningsproces: je 
wordt echt door de mangel gehaald. 
Tevens gelden per september 2019 
aanvullende eisen voor sterke cliënt-
authenticatie en veilige communicatie 
naar de consument. Maar dat neemt 
niet weg dat het wel lastig is dat je als 
bank je klant niet kunt ontraden om 
met bepaalde partijen in zee te gaan, 
op momenten dat je dat eigenlijk 
misschien wel zou willen om die klant 
te beschermen.”

Hoe lossen we dat dilemma op? 
“Allereerst is het zo dat consumenten -
organisaties de rol van adviseur kunnen 
pakken. Zij mogen consumenten wel 
adviseren over wat ze wel/niet moeten 
doen. Verder onderzoekt de Betaal-
vereniging Nederland momenteel de 
mogelijkheden om te komen tot een 
soort transparantielabel voor rekening-
informatiediensten – enigszins te 
vergelijken met het Thuiswinkel 

waarborgcertificaat  dat klanten het 
vertrouwen kan geven dat ze te maken 
hebben met een partij die op een 
zorg  vuldige en transparante wijze 
werkt. Het is daarbij wel zaak dat we 
dat zo eenvoudig mogelijk maken en 
de consument niet overvoeren met 
informatie. Gewoon, een standaard 
antwoord in begrijpelijk taal op de 
belangrijkste vijf of zes vragen die een 
consument heeft. Een klant kan door-
klikken in het certificaat en daarin de 
meer technische informatie lezen die op 
grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming gegeven moet 
worden. Maar voor veel consumenten 
gaat dat te ver. Ze willen of kunnen de 
complexiteit van wat het betekent om 
toestemming te geven aan derden 
niet helemaal begrijpen. Wat ook nog 
meespeelt is dat we rekening moeten 
houden met kwetsbare groepen zoals 
ouderen of visueel gehandicapten. 
Ook daarvoor moeten we gezamenlijk 
met de belangengroepen oplossingen 
bedenken.”

Terug naar de concurrentie en inno va-
tie die PSD2 zou moeten aanjagen. 
Nederland liep internationaal zoals 
gezegd voorop met onder meer iDEAL. 
Nu PSD2 meer concurrentie in het 
betalingsverkeer brengt, gaat dat dan 
grote consequenties hebben voor het 
gebruik van iDEAL? “Die suggestie 
hoor ik wel vaker. Ik geloof daar niet 
zo in, althans niet op korte termijn. 
iDEAL is een ijzersterk merk onder 
consumenten en de groei in het gebruik 
is nog steeds enorm. Bovendien zie  
je ook interesse vanuit het buitenland, 
waar men ziet dat iDEAL echt goed 
werkt.”

Boudewijn is vanuit zijn rol bij Betaal-
vereniging Nederland ook goed op  
de hoogte over wat er internationaal 
gebeurt en hoe de (politieke) hazen  
in Brussel lopen. Wat ziet hij daar als 

belangrijke onderwerpen?  
“Praktisch gezien gaat het onder meer 
om meer duiding over hoe de eisen  
uit PSD2 – open banking – en GDPR  
– omgang met persoonsgegevens – 
samenkomen. Bij de totstandkoming 
van PSD2 zag je wat dat betreft heel 
goed de Brusselse verkokering. 
Eigenlijk zijn de eisen vanuit GDPR er 
pas op het laatste moment in onder-
gebracht. Dat leidt nu bij de praktische 
invoering tot lastige vraagstukken.  
Je kunt een geweldige customer 
journey voor je klant bedenken maar 
dat kan op gespannen voet staan met 
privacy- en security eisen. En een 
onderwerp wat in de verdere toekomst 
gaat spelen is wat je als ‘PSD2 and 
beyond’ zou kunnen bestempelen:  
in Brussel en Frankfurt leeft sterk het 
besef dat betalingsverkeer ook een 
geopolitiek onderwerp is, waarbij we 
niet volledig afhankelijk moeten zijn 
van niet-Europese spelers. Als we  
dit goed neerzetten, kan Europa in  
dit domein ook op wereldniveau een 
rol gaan claimen. De onderliggende 
doel stellingen (concurrentie, innovatie 
en veiligheid) van PSD2 bieden een 
goede basis voor de toekomstige 
ontwikkelingen.”
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zorgvuldig met hun gegevens omgaan. 
Voor 97 procent van de 50- plussers is 
dit zelfs de allerbelangrijkste voor-
waarde. Voor een groter vertrouwen 
onder digitale consumenten is het de 
hoogste prioriteit om te garanderen dat 
online kanalen veilig zijn. Daarvoor 
zullen instellingen een ethische code 
over hun omgang met klantgegevens 
moeten kunnen overleggen. 
Tegelijkertijd doen ze er verstandig 
aan de regels van externe toezicht-
houders niet als een verplichting te 
zien, maar als een mogelijkheid om 

V olgens de meer dan  negen-
duizend deelnemers aan 
dit wereldwijde onderzoek 
onder EY-alumni staat de 

geloofwaardigheid van grote orga ni-
saties na de financiële crisis op het 
spel. Daarmee riskeren ze het verlies 
van het vertrouwen van consumenten 
en een verzwaring van het toezicht 
door externe regelgevers.

Wat organisaties volgens het onder-
zoek primair zouden moeten doen, is 
bouwen aan vertrouwen. 
Consumenten zijn in toenemende 
mate ongerust over de mate waarin 
het bedrijfsleven hun persoonlijke 
gegevens gebruikt, deelt en te gelde 
maakt. Daarom is het beschermen van 
consumentengegevens essentieel voor 
het vergroten van het consumen ten-
vertrouwen. Van de ondervraagde 
alumni stelt 94 procent dat dit van 
cruciaal belang is om adequaat in te 
spelen op toekomstige consumenten-
wensen. 

Ethische code
Voor een overgrote meerderheid van de 
consumenten is het volgens het onder-
zoek noodzakelijk dat onder nemingen 

De grote corporates moeten aan kunnen tonen dat ze zorgvuldig met klantgegevens omgaan. Het is een 
cruciale voorwaarde om het vertrouwen met de samenleving te herstellen. Dat is een van de belangrijkste 

aanbevelingen uit het EY Global Alumni Survey 2018.

EY-alumni:
‘Vertrouwen’ is het sleutelwoord 

richting de klant

zich positief te onderscheiden ten 
behoeve van klanten.

Twee derde van de ondervraagde 
alumni stelt dat het transparant 
communiceren over financiële resul
taten ondernemingen in staat stelt 
om meer vertrouwen te kweken.  
Wat minder helpt is waardecreatie 
voor een brede groep van stakeholders. 
In dat verband is het maximaliseren 
van aandeelhouderswaarde in de 
ogen van slechts 7 procent van de 
ondervraagden een zinvolle exercitie.
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Diversiteit en inclusiviteit zijn 
vanzelfsprekend binnen EY,  
stelt Anita Huijmans, Diversity  
& Inclusiveness leader EY 

Nederland. “Bij EY hechten we waarde  
aan verschillen. Het is onze overtuiging  
dat de rijkdom aan achtergronden en 
karakte ri stieken van onze mensen bijdraagt 
aan een betere wereld en aan ons succes. 
Daarom kan en mag iedereen bij EY zichzelf 
zijn en dat willen we graag uitdragen.”

Wereldwijd LGBTI+ netwerk
EY heeft een internationale Unity community 
die aandacht vraagt voor LGBTI-rechten  
op de werkvloer en vooral ook collega’s tot 
steun is in landen waar LGBTI-rechten (nog) 
niet vanzelfsprekend zijn. Jeroen Breunissen 
vanuit Unity NL: “We zijn erg verheugd dat 
we dit jaar meedoen met de Botenparade. 
We gaan vol energie zorgen voor een boot 
waar we als EY trots op kunnen zijn.”

Cultuur en gedrag beïnvloeden menselijk handelen 
en de dynamiek in een groep. Dus ook bij bestuur en 
medewerkers van financiële instellingen. Dit heeft 
weer invloed op de financiële prestaties, integriteit 

en reputatie van de betrokken organisaties. Daarom vormen 
deze soft controls een belangrijk thema waar toezicht houders 
als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten 
specifiek aandacht aan besteden. 

Risicoprofiel pensioenfondsen
Ook bij pensioenfondsen staat het thema op de agenda.  
Het besef dat gedrag en cultuur grote invloed kunnen hebben 
op het risicoprofiel van een pensioenfonds is sterk gegroeid. 
Het juiste gedrag binnen een gezonde cultuur is dus zeer 
belangrijk. Maar hoe richt u zo’n cultuur op een praktische en 
werkbare manier in? Graag gaan wij hierover met u in discussie 
tijdens de voorjaarseditie van Eye on Pensions op 7 mei 2019 
in Wassenaar. Drie sprekers verzorgen een inleiding op het 
thema: Femke de Vries (Senior Partner bij &Samhoud en Hoog-
leraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen), Wijnand 
Nuijts (Afdelingshoofd Toezicht De Nederlandsche Bank)  
en Martin Buitenhuis (Senior Manager Board & Governance 
Services bij EY). 

Uiteraard praten wij u bij deze gelegenheid ook graag bij over 
andere actualiteiten op pensioengebied. Voor meer informatie 
en inschrijven kunt u terecht op ey.nl/eyeonpensions. U kunt 
ook contact opnemen met Mandy van der Loo, 06 – 5246 5786 
of mandy.van.der.loo@nl.ey.com. 

Wij ontmoeten u graag op 7 mei 2019 vanaf 13.30 uur in 
Kasteel de Wittenburg te Wassenaar!

Soft controls, zoals gedrag en cultuur, winnen sterk aan 
belang in de financiële wereld. Ook de pensioensector 

heeft het thema geagendeerd. Tijdens de volgende 
editie van Eye on Pensions besteden we er dan ook 

ruim aandacht aan. 

Accountants- en adviesorganisatie EY  
is uitgekozen als één van de  

80 deelnemers aan de Botenparade 
2019. Dit werd op 10 februari 

bekendgemaakt tijdens de kick-off 
van Pride Amsterdam in de A’dam 

Toren. De Botenparade vindt plaats 
op zaterdag 3 augustus 2019 en 

heeft als thema ‘Remember the past, 
create the future’. EY vaart voor de 

eerste keer mee.

Praat mee over 
soft controls in de 

pensioensector 

EY vaart  
mee met de 
Botenparade  

van Pride 
Amsterdam 2019
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betalingen op een betrouwbare wijze 
mogelijk te maken. Het gaat om een 
verandering in de hele waardeketen 
die ook impact heeft op je IT-strategie, 
business potentieel, informatie-
beveiliging en fraude management. 
Het mooie van ons bedrijf is dat wij 
juist met onze producten en diensten 
die hele keten bestrijken. We zorgen 
niet alleen voor de verwerking van 
betalingen, maar bieden ook alle 
diensten daarom  heen. PSD2 is dan 
ook een essentieel programma voor 
ons waar we graag het onderscheid  
in de markt willen maken.”

“Ik heb acht maanden lang niet ge-
slapen.” Dat is het onderkoelde 
antwoord van Salmony op de vraag 
hoe belangrijk de invoering van  
PSD2 voor equensWorldline is. Hij is 
erg druk geweest met PSD2 binnen 
equensWorldline, waar 27 afdelingen 
– verspreid over heel Europa – bij  
het project betrokken zijn. “PSD2 
heeft een brede en diepe impact  
voor financiële partijen. Het gaat  
niet alleen om het in gebruik nemen 
van een paar API’s (application 
programming interfaces) om 
dataverkeer met betrekking tot 

PSD2 is katalysator 
voor platformeconomie  

in financieel verkeer 

Het is op zijn zachtst gezegd een interessante tijd voor equensWorldline,  
want de introductie van PSD2 raakt het hart van de producten en diensten die het bedrijf 

aanbiedt. Michael Salmony, Executive Advisor en voormalig programmamanager,  
geeft zijn visie op wat PSD2 betekent voor de financiële sector en equensWorldline aan 

Jeroen van der Kroft (EY). “In een jaar tijd is er een flinke omslag zichtbaar. Veel banken 
zien PSD2 niet langer als een compliance uitdaging maar als een kans.”
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de vergelijking met 
de overgang van 
de vertrouwde Nokia 
mobiele telefoons
naar de smartphone

“
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gebied van standaarden, dat Duitsland 
tamelijk conservatief is, en dat Italië 
wat nationale eigenaardigheden heeft. 
En Nederland? Nederland liep voorop 
met de invoering van iDEAL en is in 
algemene zin ook een frontrunner. 
Maar bij het accorderen van de wet-
geving zit Nederland dan weer achter 
in het peloton, want de wet is formeel 
pas vanaf 19 februari 2019 in 
werking getreden.”

kennis over wat je koopt. Zal dat een 
succes worden? Ik heb het antwoord 
niet, maar weet wel dát er veel crea-
tiviteit zal ontstaan. Het mooie voor 
banken is nu juist dat partners zoals 
equensWorldline dat voor hen kunnen 
gaan doen in een wereld waar Open 
Banking heel normaal is.”

Er mag dus geen misverstand over 
bestaan: PSD2 is veel meer dan een 
compliance uitdaging. Salmony weet 
als geen ander dat er ook de nodige 
operationele uitdagingen zijn om  
te voldoen aan PSD2. Hij verbaast 
zich erover dat een aantal banken  
nog steeds graag alles zelf wil doen. 
“Technologie komt steeds meer 
centraal te staan in financiële diensten 
en banken moeten die technologie op 
een slimme manier kunnen toepassen. 
Er zijn marktpartijen – waaronder 
equensWorldline – die hen daarbij 
kunnen helpen met hoogwaardige 
producten en veilige, betrouwbare 
diensten. Als banken dergelijke partij-
en inschakelen kunnen ze zich zelf 
beter richten op hun kernactiviteiten. 
Toch wordt dit nog niet door alle 
banken omarmd.”

Er is evenwel geen reden om te 
somberen omdat veel banken zich 
realiseren dat er strategisch veel op 
het spel staat. Salmony verwijst naar 
early adopter Nordea bank waar de 
strategie van Open Banking al werd 
omarmd voordat er sprake was van 
wetgeving. “Meer in het algemeen 
lopen de Nordic landen voorop in 
ontwikkelingen op het gebied van 
betalingsverkeer. Het lijkt wel of het 
daar in de genen zit om te innoveren 
met financiële diensten. De verschillen 
tussen Europese landen zijn vrij groot. 
Zo zie je bijvoorbeeld dat Frankrijk 
een eigen benadering heeft op het 

Hoe ziet Salmony de strategische 
gevolgen voor banken, zowel nu als  
in de verdere toekomst? “Voor een 
antwoord op die vraag kunnen we 
beter praten over Open Banking in 
algemene zin, waarvoor PSD2 een 
belangrijke stap is. Ik denk dat we 
vooral niet moeten onderschatten hoe 
groot de strategische gevolgen zijn.  
Ik maak zelf vaak de vergelijking met 
de overgang van de vertrouwde Nokia 
mobiele telefoons naar de smartphone. 

Met de komst van die smartphone 
ontstonden totaal nieuwe toepassingen 
waar we tot dan toe niet eens over 
durfden te dromen; die we niet eens 
konden bedenken: onze verbeeldings-
kracht was simpelweg niet groot 
genoeg. Dat is ook het geval met Open 
Banking. Er ontstaat een geweldig 
platform waarbinnen ieder een met 
creatieve ideeën wordt gefaciliteerd 
om die tot bloei te laten komen. 
Talloze startups zullen kansen zien. 
Een deel daarvan zal jammerlijk 
mislukken, maar een ander deel zal 
een killer app blijken. Het staat buiten 
kijf dat banken, fintechs en winke liers 
straks financiële informatie van diverse 
partijen eenvoudig kunnen integreren, 
dat is duidelijk. Maar voor andere zaken 
is dat lastiger. Je ziet hier en daar 
wacky stuff ontstaan. Zoals een idee 
voor social financial dating: dating
toepassingen die gebruik maken van 

Het is een geweldige  
tijd om actief te zijn in  
het betalingsverkeer.  
Het is niet langer een 
saaie business.  
My job is sexy now.

“
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Salmony is positief over hoe de 
perceptie rondom PSD2 zich 
ontwikkelt. Aanvankelijk zag je 
volgens hem nog dat banken PSD2 
vaak in de hoek van de compliance 
duwden. Maar afgaande op allerlei 
onderzoeken zie je dat dat beeld  
aan het kantelen is. Banken zien  
het meer en meer als een kans,  
die nieuwe mogelijkheden biedt.  
Lachend: “Het is een geweldige tijd 

om actief te zijn in het betalings-
verkeer. Het was altijd een saaie 
business. Maar dat is niet meer het 
geval. My job is sexy now.”

Heeft Salmony nog een mooie slot-
boodschap? “Twee zaken. Ten eerste: 
Europe paves the way. We mogen best 
trots zijn op wat er binnen Europa 
gebeurt met Open Banking. Dat zal 
straks een voorbeeld zijn voor de rest 

van de wereld. Ten tweede denk ik bij 
de nieuwe PSD2 diensten niet alleen 
aan B2C maar ook aan B2B. Ik denk 
dat er heel veel kansen gaan ontstaan 
voor partijen die slimme toepassingen 
ontwikkelen op het vlak van supply 
chain, cash flow en facturering voor 
bedrijven. Die B2B markt is heel aan-
trekkelijk. Maar dergelijke mogelijk-
heden staan op dit moment nog maar 
bij weinigen op de radar.”
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Fintech Dyme was een van de eerste nieuwkomers die met een PSD2-licentie een nieuw product 
op de markt bracht. “Wij zien onszelf niet als een buitenstaander die inbreekt in de financiële 

wereld, we lossen problemen van de consument op,” stelt medeoprichter David Knap in gesprek 
met Pieter Kuijsten, manager bij EY.

Dyme is een app die de consument koppelt aan zijn of haar 
betaalrekening. Dat kan uitsluitend na expliciete toe stem-
ming van de rekeninghouder. Vervolgens levert Dyme de 
consument een helder overzicht van vaste lasten; dat is de 
basisfunctie. Daarnaast biedt Dyme de rekeninghouder op 
een laagdrempelige manier de mogelijkheid om een dienst 
of abonnement waarvoor periodiek wordt betaald op te 
zeggen. Met de derde en meest geavanceerde functionaliteit 
regelt Dyme voor de consument een overstap naar een 
andere aanbieder. “Ons verdienmodel is niet ingewikkeld,” 
legt Knap uit. “Onze inkomsten bestaan uit de provisie  
van aanbieders van diensten en producten die dankzij  
onze tussenkomst nieuwe klanten mogen verwelkomen.  
De hoogte van die provisie is gelijk per aanbieder, zo is 
Dyme altijd onafhankelijk.” 

Vertrouwen
Knap benadrukt dat Dyme uitsluitend inkomsten uit provisie 
verwerft. “Als gratis app moeten we het vertrouwen van 
consumenten winnen dat we hun data onder geen beding 
aan anderen verkopen en dat die data bij ons veilig zijn. 
Wat ons daarbij helpt is het feit dat wij met een PSD2-licentie 
onder toezicht van De Nederlandsche Bank opereren.  
Dat vraagt weliswaar om het nodige papierwerk, maar omdat 
we daardoor met dezelfde hoge beveiligingsstandaarden als 

de banken werken, geldt dit als een prima slot op de deur,” 
aldus Knap die stelt dat privacy en veiligheid voor Dyme 
cruciaal zijn. “Wij werken samen met hackers die onze 
systemen testen. We zijn ook maximaal transparant door 
onze klanten te laten zien welke data we gebruiken en  
wat we ermee doen.”

De Dyme-app is sinds november 2018 operationeel na een 
pilot bij Bunq-bank. Inmiddels kunnen ook andere instellingen 
gekoppeld worden aan de app. Het is de bedoeling het 
platform dit jaar binnen het bereik van tweehonderdduizend 
consumenten te brengen. Dyme wil haar technologie ook 
als white label product verkopen aan Nederlandse banken, 
al verwacht Knap niet dat dat binnen een jaar al zover is. 
Zij kunnen de applicatie vervolgens in hun eigen look and 
feel aan klanten ter beschikking stellen. Het is de ambitie 
van Dyme om binnen vijf jaar ook elders in Europa vaste 
grond onder de voeten te hebben. 

Machine learning
De oprichters van Dyme vallen binnen hun eigen doelgroep, 
ze zijn hun eigen buyer persona. Ze zijn relatief jong en 
verwerven nog niet zo heel lang een inkomen. Het overzicht 
van uitgaven en vaste lasten is niet altijd top of mind. 
“Volgens onderzoek van het Nibud betaalt ruwweg de helft 

Nieuwkomer  
Dyme stelt 
klantbelang  

voorop
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van de Nederlandse consumenten voor diensten die ze niet 
gebruiken,” stelt Knap. Hij is daar zelf een goed voorbeeld 
van. Knap ontdekte dat hij elk jaar een tientje betaalde 
voor studiefaciliteiten, waarvan hij na voltooiing van zijn 
studie al lang geen gebruik meer maakte. Zo zijn er veel 
meer abonnementsgebonden diensten waar de consument 
makke lijk ‘ja’ tegen zegt. Knap: “Dergelijke diensten worden 
in de markt gezet om snel te worden vergeten. Bovendien 
zijn ze voor de gemiddelde consument helemaal niet zo 
makkelijk op te zeggen.”

De core business van Dyme is data-analyse. Naarmate het 
bedrijf meer data verwerkt, worden de analyses scherper. 
Sommige aanbieders leveren bijvoorbeeld diensten met  
25 verschillende betalingskenmerken. Knap: “Naarmate 
onze algoritmes meer transacties van zo’n aanbieder zien, 
krijgen wij steeds beter in beeld om welke diensten het 
precies gaat. Dat is een vorm van machine learning die  
het mogelijk maakt om transacties van Dyme’s klanten 
vervolgens beter te categoriseren.” 

Groene stroom
Het is die vorm van lerend vermogen die maakt dat de  
app zijn werk steeds beter gaat doen. “We werken samen 
met een partij die de energiemarkt goed kent,” legt Knap 
uit. “Die kijkt nu voor ons alleen nog naar de prijs die  
de consument betaalt en daar geven wij advies over.  
In een volgende fase nemen we ook het verbruik mee in  
de analyse en zijn we in staat aan een consument die 
momenteel groene stroom heeft gericht andere aanbieders 
van groene stroom aan te bevelen.” Dyme zal het diensten-
pakket dit jaar nog sterk uitbreiden, onder andere met 
advies over telecom- en verzekeringsproducten.

Uit onderzoek van EY blijkt dat slechts 18% van de 
Nederlandse consumenten bereid is om de eigen bank-
gegevens met een derde partij te delen. Nergens in Europa 
is die bereidheid lager. De ervaringen van Dyme zijn echter 
een stuk positiever, zegt Knap. “Van de mensen die onze 
app downloaden, maakt ongeveer de helft ook daad-
werkelijk een koppeling met hun bankrekening. Ik vergelijk 
het met de mobiele telefoon die vraagt of je bereid bent 
je locatiegegevens te delen. Mensen zijn geneigd dat niet 
te doen, totdat ze de voordelen ervaren wanneer ze wel 
akkoord gaan.”

Establishment
Volgens Knap heeft Dyme als nieuwkomer op de financiële 
markt niet de ambitie om het establishment uit te dagen. 
“Wij zien onszelf niet als een buitenstaander die inbreekt  
in de financiële wereld. We zijn een technologiebedrijf dat 
actief is in het financiële domein. Wij positioneren onszelf 
als een dienstverlener die problemen van consument oplost. 
Dat is wat we doen, niet meer en niet minder.” Dyme doet 
ook een heleboel niet, benadrukt Knap. “We verrichten 
bijvoorbeeld geen betaaldiensten die e-commerce partijen 
dankzij PSD2 gaan aanbieden. Die benutten de mogelijk-
heden van Open Banking vooral ten gunste van zichzelf.  
Ik durf gerust te stellen dat wij er primair zijn voor het 
belang van de klant.”

Pieter Kuijsten
Manager EY Financial Services Advisory
T +31 (0)88 407 2130
E pieter.kuijsten@nl.ey.com
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“Open Banking kan een revolutie 
teweeg brengen in de manier waarop 
we met ons geld omgaan,” zei 
Gulamhuseinwala. “Voor consumenten 
betekent Open Banking een nieuwe  
en veilige manier om hun financiële 
gegevens zelf te beheren en te delen 
met andere financiële instellingen naast 
hun eigen bank. Voor het bedrijfsleven 
draait Open Banking om cashflow
management en een eenvoudigere en 
goedkopere manier om betalingen te 
ontvangen. Veel betalingsverkeer zal 
uiteindelijk eenvoudiger, sneller en 
gemakkelijker gaan, en daar hebben 
we allemaal profijt van.”

Twee jaar geleden werd Open Banking 
gezien als een typisch compliance-
dingetje waar slechts een handjevol 
FinTechs achter stond. Het draaide 

De verwachtingen 
overtreffen

Open Banking, een jaar later

volgens velen voornamelijk om grotere 
uitgaven op het gebied van techno lo-
gie ten behoeve van compliance en  
in mindere mate om het voldoen aan  
de behoeften van een daadwerkelijke 
businesscase ten aanzien van 
consumenten. De invoering was een 
enorme stap voorwaarts, maar tussen 
het bedenken van technische normen 
en het opzetten van een prettige klant-
ervaring lag een enorm gat. Het was 
niet voor iedereen meteen duidelijk hoe 
het delen van data - de uitwisseling van 
gegevens tussen systemen op een ge-
controleerde maar naadloze manier - 
enorme voordelen voor consumenten 
en de economie zou opleveren, en 
daarbij retailbankieren in het Verenigd 
Koninkrijk voorgoed zou veranderen. 
Welke lessen zijn in het eerste jaar 
geleerd?

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Competition & Market Authority (CMA) de negen  
grootste banken (CMA9) de opdracht gegeven de Open Banking Implementation Entity 

(OBIE) op te richten en te financieren om zo de technische normen van het Open Banking 
initiatief te ontwikkelen en te leveren. Deze maand sprak ik met Imran Gulamhuseinwala OBE,  

als voorzitter van de OBIE. Ik vroeg hem naar de lessen van het afgelopen jaar en zijn  
blik op de toekomst.

“De belangrijkste les is waarschijnlijk 
dat we begrijpen dat de klant op de 
eerste plaats komt. Misschien is dit 
een open deur, maar we ontdekken 
steeds weer nieuwe manieren om de 
klantbeleving te verbeteren. Het is 
dus volkomen terecht dat we het  
roer omgooien en de klant centraal 
stellen,” legt Gulamhuseinwala uit.  
“We zien dat producten en diensten 
die van Open Banking gebruikmaken, 
mensen en bedrijven in het Verenigd 
Koninkrijk op een andere manier toe-
gang bieden tot financiële diensten. 
Consumenten krijgen nu meer 
producten en diensten dan ooit aan-
geboden en de meer dan vijf miljoen, 
maar al te vaak over het hoofd gezien, 
middelgrote en kleine bedrijven in  
het VK profiteren net zo goed van 
de nieuwe technologie.”

Door Jeroen van der Kroft
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Op dit moment is de implementatie halverwege en er tekent 
zich al een levendig, dynamisch en geavanceerd ecosysteem 
af dat zich snel ontwikkelt en uitbreidt. In het Verenigd 
Koninkrijk profiteren financiële partijen en nietfinanciële 
blue chips nu van de concurrentie, innovatie en trans pa ran  tie 
die voortkomen uit Open Banking. Banken, verzekerings-
maatschappijen en kredietbeoordelaars bieden hun klanten 
meer opties en meer controle over hun geld en de bij-
behorende gegevens aan. Daarnaast krijgen consumenten 
in een veilige omgeving gemakkelijker en beter toegang  
tot nieuwe aanbieders van financiële diensten.

De afgelopen maanden maakte M&S Bank als een van de 
eerste hypotheekverstrekkers hypotheekaanvragen met 
behulp van Open Banking mogelijk. FinTech-leenplatform 
Freedom Finance gaf een aantal kredietverstrekkers van 
leningen met onderpand toegang tot Open Banking, en 
Adyen lanceerde een nieuwe betaalmethode op basis van 
Open Banking als alternatief voor betalingen met een bank-
pas. De KLM is het eerste grote merk dat deze dienst uitrolt. 
Het is duidelijk dat de brede toegankelijkheid van Open 
Banking van belang is voor het consumentenvertrouwen. 
De grote banken kunnen hier een cruciale rol bij spelen.

IT-ontwikkelaars maken de technologie achter Open Banking 
met behulp van Application Programming Interfaces (API’s), 
datastructuren en beveiligingsarchitecturen beschikbaar 
voor particulieren en de middelgrote en kleine bedrijven  
in het VK, zodat ze gemakkelijk en veilig hun financiële 
informatie kunnen delen met geautoriseerde derden.  
Als zij deze derden opdracht willen geven om namens hen 
een betaling vanaf hun bank uit te voeren, dan is dat geen 
probleem meer.

Gulamhuseinwala: “Open Banking biedt klanten meer 
bescherming dan ooit tevoren. Het systeem is gebouwd 
met uitgebreid geteste software en beveiligingssystemen, 
waarmee klanten toegang en data veilig kunnen delen. Dit 
kan overigens alleen met de uitdrukkelijke toestemming 
van de klant (en deze toestemming kan op elk moment 
weer worden ingetrokken). De klant dient daarnaast 
volledig te begrijpen voor hoe lang en met welk doeleinde 
deze gegevens worden gebruikt.”

Het is ook duidelijk dat Open Banking in de eerste plaats 
een faciliterende technologie is, die andere partijen in staat 

stelt om er proposities op te bouwen. Het is een beetje 
vergelijkbaar met het internet. Als particulieren en middel-
grote en kleine bedrijven het internet gebruiken, maken  
zij niet per se gebruik van het internet, maar wel van de 
diensten en proposities die op het internet worden aan-
geboden. Open Banking werkt eigenlijk op dezelfde manier.

Ik vroeg Gulamhuseinwala naar het internationale land-
schap voor Open Banking. “Het VK loopt voorop op het 
gebied van Open Banking en we zien flink wat belang
stelling voor het mogelijke gebruik van onze technische 
standaarden in andere markten. Lokale gewoonten, 
normen en verwachtingen bepalen uiteraard wat het beste 
werkt in welke markt, maar al deze nieuwe innovatieve 
producten en diensten bieden kansen voor de economie  
en voor de samenleving als geheel. De vraag is niet zozeer 
‘Wilt u uw gegevens delen?’, maar eerder ‘Wilt u al uw 
bankrekeningen in één app zien?’ Vandaag de dag gaat  
het om echte klanten die profiteren van echte diensten.  
Het is een kwestie van tijd voordat iedereen in het Verenigd 
Koninkrijk Open Banking gebruikt.”

In de toekomst wordt de klantervaring nog verder ver-
beterd met de verschuiving naar mobiele technologie.  
Het wordt dan nog gemakkelijker om bankgegevens uit te 
wisselen en betalingen snel uit te voeren. De communicatie 
met Open Banking verloopt naadloos en klanten kunnen 
hun mobiele telefoon gebruiken voor authenticatie.  
Omdat de instap drempel laag is, streven zowel financials 
als nietfinancials naar een concurrentievoordeel binnen 
het betalingsverkeer en vervagen de grenzen tussen hen.

Gulamhuseinwala besluit: “Open Banking is er niet alleen 
omdat de regelgevers het opleggen. Open Banking is er 
omdat hier een commerciële kans ligt om de financiële 
infrastructuur van een land efficiënter en flexibeler te laten 
werken, zodat klanten er meer voordeel aan hebben.  
Het is aan ons om concurrentie en innovatie in de financiële 
dienstverlening te stimuleren, een levendig ecosysteem in 
te richten, klanten te helpen bij het veilig omgaan met hun 
geld en echt iets goeds te doen.”

Jeroen van der Kroft
Associate Partner EY Financial Services Advisory
T +31 (0)88 407 1018
E jeroen.van.der.kroft@nl.ey.com
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Je hoort vaak dat de introductie van PSD2 de komst 
van allerlei innovatieve business modellen inluidt. 
Zelf leg ik die link niet zo direct. De komst van PSD2 
is voor mij veel meer een vorm van erkenning voor 
het feit dat de data waarover banken beschikken 
waarde vertegenwoordigt. Daar willen derde partijen 
uiteraard graag mee aan de slag en dat is prima. 
Banken zijn daarbij overigens niet per definitie in het 
nadeel. Uit onderzoek blijkt namelijk keer op keer dat 
de consument hen deze data graag toevertrouwt. 
Dat is positief en dat biedt kansen. Maar cynisch 
genoeg is het natuurlijk een gevolg van het feit dat 
banken nooit voldoende hebben beseft hoeveel 
waarde die data vertegenwoordigt.

PSD2 is wat mij betreft geen grote revolutie, maar de 
eerste facilitering op weg naar een breder financieel 
ecosysteem. Dat werd ook de hoogste tijd, want de 
monolithische banken hebben veel te lang geteerd op 
hun verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel. We doen 
alles lekker zelf, luidde het bancaire parool, want dan 
kunnen we controleren wat we doen en weten we 
zeker dat we in control zijn. Sinds de jaren negentig 
doen banken eigenlijk niets anders dan het uitvoeren 
van een strategische denkoefening gericht op het 
vergroten van hun marges. Deze tactiek, gebaseerd 
op de consumentenpropositie do it yourself, is uit-
gewerkt. De bestaande druk op marges noodzaakt 
tot een digitale transformatie, gericht op lagere 
kosten en een betere klantervaring. 

Het gebrek aan vernieuwing in het bankwezen heeft 
geleid tot een volstrekt verouderde infrastructuur. 
Een deel daarvan is totaal zinloos. Waarom heeft 
elke bank bij wijze van spreken zijn eigen unieke 
4G-netwerk en eigen kabels voor ieder individueel 
proces? De komst van gemeenschappelijke plat-
forms voor IT en telecommunicatie is geheel aan de 
banken voorbijgegaan. Dat gaat echter veranderen 
en PSD2 helpt daar een handje aan mee. Want de 
smartphone is het nieuwe bankfiliaal. Via dat kanaal 
neemt de consument diensten af voor een prijs die 

Welkom in  
the future of banking!

past bij de aangeboden kwaliteit. De concurrentie 
verplaatst zich naar het telefoonscherm. 

Dat dwingt het bankwezen om de eigen waarde-
keten te analyseren; het is de enige manier om in de 
toekomst nog relevant te kunnen zijn. Banken moet 
kiezen: welke activiteiten voeren wij zelf uit, wat gaan 
we samen met andere partijen doen en wat besteden 
we uit? Over de hele linie moet de operational 
excellence fors omhoog. Klanten zullen hun bank in 
de toekomst beoordelen op grond van de algemene 
klantervaring, de kwaliteit van service en de kwaliteit 
van gevraagd advies. Anders wordt een bank product 
straks net zoiets als een kale vliegtuigstoel.  
Die brengt je weliswaar van a naar b, maar de toe-
gevoegde waarde is nul. Terwijl de prijs voor dat 
bankproduct waarschijnlijk te hoog is, gewend als 
banken zijn om met interne prijssubsidies te werken. 
De consument heeft echter (terecht) geen bood-
schap aan het argument dat zijn lening iets duurder 
is dan bij andere aanbieders omdat daar een hoe-
veelheid gratis diensten tegenover staat.

De ene bank zal zich richten op grote volumes en 
genoegen nemen met lagere marges. De andere 
bank zal hoogwaardige service aan klanten willen 
bieden en begrijpen dat een bankrekening daar niet 
automatisch deel van uitmaakt. Die zal de klant 
elders moeten afnemen. En als die service onder 
de maat is, stapt de klant straks dankzij rekening-
nummerportabiliteit net zo makkelijk over op een 
andere aanbieder. Want de hoge mate van klant-
loyaliteit waar banken aan gewend zijn geraakt, 
gaat onherroepelijk afnemen. Waar de regelgevers 
het in het verleden altijd voor het zeggen hadden, 
wordt die rol nu overgenomen door de consument. 
Welkom in the future of banking!

Yannick Grécourt
Partner Strategy, Customer & Operations EY
T +32 2774 6221
E yannick.grecourt@be.ey.com
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Het betalingsverkeer moet veiliger 
en er moet meer concurrentie en 
innovatie komen door in te zetten  
op Open Banking, waarmee derde 
partijen toegang kunnen krijgen tot 
betaal rekeningen. Sterk gesimplificeerd 
zijn dat de uitgangspunten van de 
Europese betaalrichtlijn PSD2.  
Het zijn uitgangspunten waar eigenlijk 
niemand op tegen kan zijn. Toch liggen 
er bij de implementatie veel dilemma’s 
op tafel. 

Van der Kroft: “Wat zijn de 
belangrijke dilemma’s?”

Hendriks: “Veiligheid en openheid  
zijn geen vrienden. Als het gaat om 

PSD2:
De vooruitgang komt  

met 7.000 verschillende 
stopcontacten 

Goed inspelen op de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 vergt een krachtige combinatie van 
diepgaande betalingssysteem- en juridische kennis. De implementatie brengt 

verschillende dilemma’s met zich mee die vanuit meerdere perspectieven moeten 
worden bekeken. Dat werd duidelijk in een round table gesprek met Jeroen Hendriks - 
programma directeur PSD2 bij ING, Michal Kalina - programma manager PSD2 bij de 
Rabobank en Dennis Apperloo - advocaat financieel toezicht en compliance bij HVG 

Law, onder leiding van Jeroen van der Kroft – associate partner bij EY.

veiligheid, dan moet je bijvoorbeeld het 
begrip strong customer authentication 
in PSD2 concreet vertalen naar de 
praktijk. Dat is lastig omdat je allereerst 
een afweging moet maken tussen 
gebruiksgemak en veiligheid voor de 
klant. Wat ook meespeelt is dat PSD2 
geschreven is toen we technisch nog 
veel minder ver waren met allerlei 
technieken voor authenticatie. En wat 
het verder complex maakt is dat je in 
de keten ook afhankelijk bent van 
derde partijen voor de veiligheid.”

Kalina: “Veiligheid is maar een van  
de vele issues. Ook het ogenschijnlijk 
eenvoudige begrip ‘toestemming’ 
moet in de praktijk handen en voeten 

krijgen. Productmanagers en juristen 
moeten het eens worden over hoe je 
die toestemming goed regelt. Nu derde 
partijen een rol gaan spelen is er aan 
die kant sprake van verwerking van 
persoonsgegevens volgens de AVG.  
Je moet als bank dus rekening houden 
met de eisen van PSD2 en die richtlijn 
implementeren in lijn met wat de AVG 
vraagt. Dat vergt niet alleen goed over-
leg met de Autoriteit Persoons gegevens, 
maar ook nauwe samenwerking tussen 
productmanagers en juristen. Een ander 
begrip waar helderheid over nodig is: 
‘technologieneutraal’, een eis in PSD2 
als het gaat om het bieden van toegang 
tot betaalgegevens. Wat is dat eigenlijk 
precies?”

Round Table over dilemma’s rond PSD2
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Van der Kroft: “Jullie trekken de  
kar van de implementatie van PSD2 
bij respectievelijk ING en Rabo.  
Hoe wordt de strategische impact 
van PSD2 daar gevoeld?” 

Kalina: “We hebben vanaf het begin 
zowel aandacht gehad voor de lastige 
vraagstukken als voor de kansen die 
PSD2 biedt voor de consumenten en 
banken. We waren er ook niet door 
verrast. Je zag het eigenlijk aan-
komen: dat wat in de telecom wereld 
en de energiewereld al veel eerder  
is gebeurd – het ontkoppelen van 
netwerk en diensten – zat er ook aan 
te komen voor de financiële wereld.”

Hendriks: “ING had eerder al vol  
in gezet op een platformstrategie.  
En die strategie sloot naadloos aan 
op de open banking gedachte van 
PSD2. Veel investeringen die nodig 
zijn voor PSD2 waren we dus toch  
al voor nemens te doen. In die zin  
was de timing erg prettig.”

Van der Kroft: “Lost PSD2 de belofte 
van meer innovatie en concurrentie in, 
voor zover je dat nu al kunt overzien?” 

Apperloo: “De veronderstelling dat 
er een Europese betaalmarkt is klopt 
volgens mij niet. Betalingsverkeer 
speelt zich voor het overgrote deel af 
op nationale markten. Specifiek voor 
Nederland geldt dat PSD2 eigenlijk de 
innovatie eerder afremt dan prikkelt. 
Als het gaat om het gebruik van moder-
ne concepten lopen we in Nederland 
vaak op de troepen vooruit. Denk hierbij 
aan contactloos betalen, Tikkie en 
iDEAL. In veel Zuid-Europese landen 
heeft PSD2 wel tot innovatie geleid.”

Apperloo: “Een andere belangrijke 
vraag is: van wie is de betaaldata 
eigenlijk? Het antwoord op die vraag 
werd in juridische zin pas duidelijk met 
de invoering van de AVG: de betaal-
data is van de klant. Dat klinkt als een 
duidelijk punt waar geen lastige vraag-
stukken meer over ontstaan. Maar dat 
is toch niet helemaal het geval.  
Neem bijvoorbeeld het onderwerp 
‘silent party data’. Dat draait om het 
volgende: als de betaalrekening houder 
geen toestemming geeft om derden 
toegang te geven, wil dat niet zeggen 
dat zijn betaaldata ook nooit ergens 
anders komen. Als degene aan wie het 
geld wordt overmaakt namelijk wél 
toestemming geeft, dan is de over-
boeking zichtbaar als binnenkomende 
betaling bij de ontvanger. Met de hui-
dige staat van de technologie kunnen 
techbedrijven daarmee ook een profiel 
over je opbouwen zonder dat je zelf 
toegang tot jouw betaaldata hebt 
gegeven. In de huidige PSD2 teksten 
wordt dat niet als een probleem gezien.” 

Kalina: “Met wetgeving kun je geen 
innovatie stimuleren. Je kunt hooguit 
de toetredingsdrempels laag houden.”

Hendriks: “Een van de struikelblokken 
waar de financiële sector met PSD2 
tegenaan loopt is het gebrek aan 
standaardisatie. De grote belofte is 
dat een derde partij na toestemming 
van een klant eenvoudig kan inpluggen 
op de betaalsystemen van een bank. 
Maar we zien nu al met het aansluiten 
van ING’s Yolt op de banken in het 
Verenigd Koninkrijk (waar wat meer 
stappen zijn gezet op het terrein van 
open banking, red.) dat elke bank het 
technisch net wat anders inricht, zodat 
derde partijen bij al die banken opnieuw 
tijd en geld moeten investeren om in 
te pluggen met een API. Dat gaat in 
Europees verband ook gebeuren, want 
PSD2 dwingt geen standaardisatie van 
taal en techniek af. Straks hebben we 
7.000 stop contacten die allemaal net 
verschillend zijn. ING heeft er in elk 
geval voor gekozen om haar 38 miljoen 
klanten in 17 landen bereikbaar te 
maken via één set centrale APIs.”

28 |  EYE ON FINANCE  PSD2 & Open Banking

ROUND TABLE

Michal Kalina 
programma manager PSD2  
bij de Rabobank 

Jeroen Hendriks
programma directeur PSD2 bij ING 



Kalina: “Jaren geleden vroeg de 
banken  sector al aandacht voor stan-
daardisatie, maar die roep vond toen 
geen gehoor. De sector moest zelf 
ook terug houdend zijn, omdat ze in 
de jaren na de financiële crisis veel 
maatschappelijke kritiek kreeg. Hoe het 
ook zij, het effect is nu simpel: moge 
de beste standaard winnen.”

Van der Kroft: “Moeten banken anno 
2019 ook nog steeds terughoudend 
zijn met wensen op het vlak van 
PSD2?” 

Kalina: “Het gebrek aan standaar  di se-
ring wordt soms gezien als onwil van 
de banken. Ik verbaas me daar over, 
want daarvan is echt geen sprake. 
Van beeldvorming kan ook sprake  
zijn ten aanzien van derde partijen  
die inpluggen op het betalings verkeer, 
waar ondanks de vergunnings plicht 
met bijbehorende eisen ook louche 
bedrijven tussen kunnen zitten.  
De klant zal zich dan afvragen waar-
om wij samenwerken met dat soort 

partijen. Het antwoord is: de klant 
heeft zelf die relatie door de ver leen-
de toestemming en het betreft geen 
samenwerking met de bank. Dat is 
best een lastig verhaal.”

Hendriks: “Dat is een belangrijk punt 
wat goed moet worden uitgelegd, 
zeker omdat het voor de gemiddelde 
klant steeds moeilijker wordt om in te 
schatten wat het precies betekent om 
zo een toestemming te geven.”

Kalina: “De klant verwacht van de 
bank een goed en begrijpelijk verhaal. 
En daar werken we aan om het ver-
trouwen goed te houden.” 

Van der Kroft: “Derde partijen kunnen 
straks allerlei diensten aanbieden. 
Hoe revolutionair gaat dat zijn?”

Apperloo: “De integratie van financiële 
data van meerdere partijen – in bijvoor
beeld apps die de klant inzicht geven 

in zijn producten bij meerdere aan-
bieders – gaat zeker interessante 
combinaties opleveren. Door inzicht 
in de financiële data, kunnen partijen 
steeds nauwkeuriger klantprofielen 
samenstellen en daar met maatwerk 
op inspelen. Dat kan denivellering  
tot gevolg hebben: een klant met  
een aantrekkelijk profiel krijgt dan  
de beste deal. Klanten met minder 
goede profielen kunnen hier indirect 
de rekening voor betalen doordat ze 
bijvoorbeeld duurder uit zijn.”

Hendriks: “De bekende techbedrijven 
zijn natuurlijk heel goed in dienst-
verlening op basis van diepgaande 
klantprofielen. En eigenlijk biedt voor 
hen PSD2 de vervolmaking daarvan. 
Kijk bijvoorbeeld naar Facebook: dat 
bedrijf weet bijna alles, maar mist 
vooralsnog het laatste stapje: of je 
iets ook echt hebt gekocht. Dat krijgen 
ze nu ook in handen als klanten daar 
toestemming voor geven.”
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Zeven vragen  
over de komst  

van PSD2
Na een lange aanloop is de belofte van PSD2, meer concurrentie en 

innovatie, dichterbij dan ooit. Waar moeten we rekening mee houden?  
We vroegen het Lysanne Jurjens, gespecialiseerd in transformaties  

in het financiële domein.

1  Wat gaat de Nederlandse 
consument merken van 
PSD2 en Open Banking? 3 Maakt de komst van 

PSD2 verschil voor 
consumenten en 
zakelijke klanten?

“Hoewel de focus vooral op retail-
klanten ligt, is Open Banking veel 
breder. Het verschil zit in het type 
dienstverlening dat wordt aangeboden 
naar aanleiding van PSD2.  
Met name voor zakelijke klanten biedt 
dit interessante mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld op het gebied van 
forecasting. Wanneer je zakelijke 
klanttransactiegegevens koppelt aan 
boekhoudinformatie kan de cash-
positie beter voorspeld worden.  
Met name de combinatie van data kan 
het inzicht voor bedrijven vergroten, 
waardoor ook de bancaire dienst-
verlening steeds beter aansluit op de 
behoefte van deze klanten. Zelf denk 
ik graag na over hoe we dergelijke 
toepassingen dankzij PSD2 kunnen 
gaan inrichten.” 

2Moeten consumenten 
wantrouwend tegenover 
deze verandering staan 
of deze juist omarmen?

“Er zijn altijd mensen die wantrouwend 
naar nieuwe ontwikkelingen kijken. 
Dat hebben we gezien bij de introductie 
van het internet, maar wie kan nu nog 
zonder? Een andere indicatie is de 
ongekend snelle adoptie van mobiel 
betalen. Wat mij betreft kan de 
consument deze nieuwe ontwikkeling 
met een gerust hart omarmen.  
Ook omdat iedereen de vrijheid heeft 
er niet aan mee te doen. Zelf ben ik 
ervan overtuigd dat de komst van 
nieuwe financiële diensten mijn leven 
kan verrijken, dus ik kan niet wachten. 
Vooral ook omdat ik weet dat PSD2 aan 
strenge regulering is onder worpen. 
Je betaalgegevens worden pas na jouw 
uitdrukkelijke toestemming aan een 
derde partij ter beschikking gesteld. 
Bovendien moet zo’n partij over een 
vergunning van De Nederlandsche 
Bank beschikken.”

      “Een ingrijpende moder-
nisering van het betalings verkeer.  
De consument krijgt te maken met 
aanbieders van nieuwe diensten zoals 
Account Information en Payment 
Initiation Services, oftewel het 
inzichtelijk maken van betaalinformatie 
voor consumenten. Deze nieuwe 
aanbieders breken in op de waarde-
keten van de traditionele banken.  
Ik verwacht dat dit bijdraagt aan meer 
efficiëntie in de financiële markten. 
Concreet kan bijvoorbeeld een 
consument met twee afzonderlijke 
bankrekeningen die rekeningen  
straks via een en dezelfde (bank)app 
geaggregeerd raadplegen. Of ze 
daadwerkelijk gaan betalen met die 
app of bijvoorbeeld via Apple Pay  
of Facebook Messenger is van een 
latere orde.”
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4Hoe verhouden PSD2 en de AVG zich tot elkaar?

“Het is een bijzondere combinatie: die van toegang tot 
data en bescherming van gegevens. Ze zijn dan ook nauw 
verweven. PSD2 kan niet goed functioneren zonder de 

privacywetgeving AVG. Financiële dienstverleners, of dat nu nieuw-
komers of gevestigde partijen zijn, kunnen niet lukraak klantdata 
gebruiken. Er moet wel een juridische grond voor het gebruik van die 
data zijn. Bedrijven zouden bijvoorbeeld op basis van data van een 
klant geautomatiseerd kunnen profilen, bijvoorbeeld om de krediet-
waardigheid te toetsen. Dit mag echter niet zonder een contract of 
expliciete toestemming. Op deze manier blijft de klant de baas over 
zijn data die wordt ingezet.”

5Wat betekent het voor de rol van banken als 
andere partijen financiële producten kunnen 
aanbieden?

 “De rol van banken verandert. Ze zullen hun business-
model onder de loep moeten nemen en hun plaats in het nieuwe 
ecosysteem bepalen. De ene bank gaat misschien als marktplaats 
voor services van derden fungeren, al dan niet in combinatie met 
het aanbieden van eigen producten en diensten. De andere bank 
kiest wellicht voor een rol als service provider naar andere dienst-
verleners. Bijvoorbeeld op het gebied van onboarding van zakelijke 
klanten. Ik verwacht dat het bankenlandschap hierdoor veel diverser 
gaat worden.”

6 PSD2 beperkt zich nu tot transactiedata en 
betaalinitiatie, welke andere data zou je graag zien 
dat banken gaan openstellen als onderdeel van 
Open Banking?

“Het plaatje wordt completer als partijen toegang krijgen tot meer 
informatie dan de betaalrekening. Het lijkt logisch om die toegang uit 
te breiden tot spaar- en creditcardrekeningen. Zover is het echter nog 
niet. Tot die tijd hebben financiële dienstverleners hun handen al vol 
aan het combineren van transactiedata met openbare gegevens-
bestanden; een geweldige uitdaging.”

7Wat staat de consument te wachten in september 
2019 als alle banken een PSD2 API live moeten 
hebben? 

“Er komt in ieder geval een voorlichtingscampagne van de 
Nederlandse Vereniging van Banken. Verder verwacht ik dat verschil-
lende nieuwe toetreders op de markt ons gaan verrassen met innova-
tieve toepassingen waarbij gebruiksgemak voorop staat. De consument 
krijgt hiermee een aanzienlijk betere customer experience aangeboden. 
Met dank aan PSD2, die dat als het ware afdwingt.” 
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As money  
goes mobile, 
who will grab 
the value?
Kijk op ey.nl/fsadvisory voor artikelen  
en inspiratie.


