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Het artikel geeft een beschrijving van de belangrijk-
ste aspecten van PSD2, waarbij uitvoerig wordt in-
gegaan op de aard van de diensten die op grond van 
PSD2 worden gereguleerd en op de verplichting van 
de banken om toegang te verlenen tot de betaalreke-
ning. Daarbij wordt aandacht besteed aan raakvlak-
ken met mededinging en financieel recht. Ook bij 
privacy aspecten wordt stilgestaan.

1. Innovatie op de betaalmarkt

De betaalmarkt in Nederland is de afgelopen vijftien jaar 
steeds zichtbaarder in beweging gekomen. Niet alleen vond 
er in het toonbankbetalingsverkeer een verschuiving plaats 
van contant geld naar pinbetalingen, ook was er een enor-
me toename van e-commerce en online betalingen. Een van 
de meest zichtbare innovaties is bijvoorbeeld iDEAL — een 
van oorsprong Nederlands elektronisch betaalscheme, dat 
midden jaren ’00 door de banken is ontwikkeld en waarmee 
voor consumenten een veilige standaardbetaalmethode be-
schikbaar kwam voor het doen van online betalingen (Online 
Banking ePayments (OBeP)). Tien jaar later volgde contact-
loos betalen, inmiddels goed voor meer dan de helft van alle 
pintransacties.2 En nog recenter waren daar zogenaamde 
betaalverzoekjes: betaalapplicaties zoals Tikkie waarmee je 
met je smartphone via de iDEAL-betaalomgeving een betaal-
transactie kunt uitvoeren. Tot slot, 2019 is het jaar waarbij 
real time betalen via Instant Payments de praktijk wordt.3

Door de opkomst van het internet en de smartphone zijn 
de technologische ontwikkelingen in de betaalmarkt in een 
stroomversnelling geraakt, waardoor het aantal innovaties 
ook is toegenomen. Zo zijn diverse ontwikkelaars van bio-
metrische authenticatie-oplossingen bezig met het op de 
markt brengen van een betaalkaart met ingebouwde vin-
gerafdrukscanner;4 is men druk bezig om afrekenen met 
behulp van spraaktechnologie mogelijk te maken, zoge-
naamde ‘conversational commerce’5; en kun je straks con-

1 Annemieke van der Beek, advocaat en partner Europees recht en mede-
dingingsrecht, en Ate Bremmer, advocaat Banking & Finance, beiden werk-
zaam bij Kennedy Van der Laan.

2 J. van Velzen, ‘Consument vindt contactloos betalen heel handig — maar 
ook eng’, Trouw, 4 juni 2018. 

3 Een ‘Instant Payment’ is een overboeking in euro, waarbij het bedrag bin-
nen enkele seconden op de rekening van de ontvanger staat. Dit gebeurt 
op elk moment van de dag en alle dagen van het jaar, ook als de ontvanger 
een betaalrekening heeft bij een andere bank dan de verzender. Zie nader: 
www.betaalvereniging.nl (zoek op instant payments).

4 Zie nader: www. findbiometrics.com (zoek op Zwipe).
5 Rapport ‘Is anybody there? Giving Conversational Commerce a voice’, 

Mastercard, 4 juni 2018.https://newsroom.mastercard.com/press-re-
leases/conversational-commerce-primed-to-be-the-next-digital-fron-
tier-says-mastercard-study/.

tactloos betalen door je betaalkaart niet alleen voor een 
betaalterminal van een handelaar, maar ook voor een mo-
biele telefoon te houden, ‘tap on phone’ — een initiatief van 
Mastercard en ABN AMRO— of peer-to-peer via de app van 
Payconiq.6

Wat al deze technologische ontwikkelingen gemeen heb-
ben, is de wens om veilige, efficiëntere en nog makkelijkere 
betaaloplossingen aan te bieden. Daarbij valt op dat een deel 
van de nieuwe betaaloplossingen niet wordt ontwikkeld 
door gevestigde partijen zoals banken, maar door nieuwe 
spelers op de betaalmarkt. Het zijn partijen die zich richten 
op het snijvlak tussen finance en technologie: zogenaamde 
FinTech-bedrijven.7 Aan FinTechs werd de afgelopen jaren 
toegeschreven dat zij het in zich hebben de traditionele fi-
nanciële sector bestaande uit de grote internationale ban-
ken en verzekeraars omver te werpen, door zich te richten 
op het verbeteren van financiële dienstverlening aan con-
sumenten en bedrijven. Inmiddels denk men daar genu-
anceerder over.8 Sterker nog, banken en FinTechs zijn niet 
zozeer elkaars concurrenten als wel elkaars partners. Ruim 
90% van de Europese banken werkt inmiddels samen met 
FinTechs.9

Als het gaat om disruptie binnen de betaalmarkt, is toegang 
tot de betaalrekening wellicht het meest besproken onder-
werp. Door de inwerkingtreding van de herziene richtlijn 
betaaldiensten (Payment Services Directive 2,10 (hierna: 
“PSD2”) zal de betaalmarkt verder gaan veranderen. PSD2 
schrijft onder meer voor dat bankklanten hun bankreke-
ningdata moeten kunnen delen met derde partijen en dat 
banken het delen van deze data moeten faciliteren. Hier-
door zullen betaaldienstverleners11 — soms zijnde een Fin-
Tech — nog beter in staat zijn in te spelen op de behoeftes 
van consumenten.

6 R. Betlem, ‘Gezamenlijke banken lanceren alternatief voor iDEAL’, FD, 
6 juni 2018.

7 Hierna ook aangeduid als “FinTechs”.
8 R. Betlem, ‘Banken en verzekeraars ontfermen zich over financiële start-

ups’, FD, 20 september 2018.
9 Rapport ‘Report on the impact of fintech on incumbent credit institution’s 

business models’, EBA, 3 juli 2018.
10 Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europese Parlement en de Raad van 

23 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, 
houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG en 2013/36/EU en Ver-
ordening (EU) nr. 1093/210 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/
EG, PbEU 2015 337/35.

11 Bij de Nederlandse vertaling van PSD2 is gekozen voor de term ‘betalings-
dienstaanbieder’, terwijl in het verleden de Nederlandse wetgever in titel 
7B van boek 7 — en ook nu weer bij de implementatie van PSD2 — heeft 
gekozen voor ‘betaaldienstverlener’. Omwille van de consistentie van ter-
minologie is in deze bijdrage aangehaakt bij de keuze van de Nederlandse 
wetgever voor betaaldienstverlener. Eveneens is bij de implementatie van 
PSD2 gekozen voor de taalkundige wijziging van ‘betalings-’ naar ‘betaal-’ 
(zoals ‘betaalinitiatiedienst’ in plaats van ‘betalingsinitiatiedienst’ etc.), 
wat eveneens aansluit bij de terminologie die in titel 7B wordt gehanteerd.
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Pas op 19 februari 2019 trad PSD2 in Nederland in werking. 
In de aanloop naar de inwerkingtreding kwamen veel vra-
gen op over het (technische) proces ten aanzien van de ver-
plichting voor banken om, na instemming van de rekening-
houder, bankrekeningdata te delen. Inmiddels is, door een 
aantal toelichtingen van verschillende toezichthouders, dui-
delijk aan welke verschillende voorwaarden moet zijn vol-
daan, wil toegang tot bankrekeningdata verkregen kunnen 
worden. Een goed moment dus om stil te staan bij de laat-
ste ontwikkelingen rondom PSD2, om toe te lichten wat het 
recht op toegang tot de betaalrekening nu precies behelst 
en om een beschrijving te geven van de wijze waarop het 
recht op toegang precies is vormgegeven.

Deze bijdrage begint in paragraaf twee met een korte ach-
tergrond van de totstandkoming van PSD2 en de moeizame 
aanloop van de implementatie daarvan in Nederland. Daar-
bij wordt extra aandacht besteed aan de mededinging en 
de vrees voor BigTechs. Paragraaf drie beschrijft de diensten 
die onder PSD2 gereguleerd zijn. Paragraaf vier gaat in op de 
wijze waarop de nieuwebetaaldienstverleners in de prak-
tijk toegang krijgen tot de betaalrekening. Toegang tot de 
betaalrekening is alleen mogelijk met instemming van de 
rekeninghouder en onder de voorwaarde dat voldaan wordt 
aan de privacyregels. Daarom wordt in paragraaf vijf het in-
stemmingsvereiste beschreven en gaat paragraaf zes over 
het spanningsveld tussen privacy en het verwerken van be-
taaldata. In paragraaf zeven sluiten de auteurs dit artikel af 
met een conclusie.

2. Totstandkoming PSD 2

Dat banken nu toegang moeten verlenen aan derde par-
tijen is voornamelijk het resultaat van inspanningen van 
de Europese Commissie, die zichzelf ten doel heeft ge-
steld innovatie te stimuleren. Voor de betaalmarkt heeft de 
Europese Commissie bovendien ingezet op het bevorderen 
van de concurrentie tussen betaaldienstverleners op deze 
markt. Sinds de inwerkingtreding van PSD in 2009 is de 
betaalmarkt in omvang gegroeid, is deze verder ontwikkeld 
dankzij nieuwe betaalmethoden en zijn er veel nieuwe be-
taaldienstverleners toegetreden. Met PSD2 wil de Europese 
wetgevende macht deze trend stimuleren en het Europese 
juridische kader verder aanpassen, door ook nieuwe betaal-
dienstverleners toe te laten tot bankrekeningdata en deze 
dienstverleners te reguleren. De verwachting is dat PSD2 zal 
bijdragen aan de toename van concurrentie op het gebied 
van elektronische betaaldiensten, innovatie in de markt zal 
bevorderen door een level playing field mogelijk te maken 
tussen banken en overige betaaldienstverleners, en consu-
menten beter zal beschermen tegen risico’s rondom beta-
len. PSD2 stimuleert nieuwe betaaldienstverleners de be-
taalmarkt te betreden, hetgeen zou moeten leiden tot meer 
keuzemogelijkheden voor de consument en verhoging van 
het gebruikersgemak. 

De Europese Commissie ziet voor FinTechs een rol wegge-
legd bij het verbeteren van financiële dienstverlening aan 

consumenten en bedrijven. FinTech geeft cliënten het heft 
in handen, ondersteunt operationele efficiëntie en verhoogt 
verder het concurrentievermogen van de economie van de 
EU, aldus de Europese Commissie.12 In het kader van de Fin-
Tech-ontwikkelingen binnen de Nederlandse betaalmarkt 
heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) zich uit-
gesproken over het feit dat als gevestigde spelers in de fi-
nanciële sector nieuwe toetreders uitsluiten, dit de concur-
rentie en innovatie op de betaalmarkt belemmert.13 In een 
onderzoek naar FinTechs in de betaalmarkt concludeerde de 
ACM onder meer dat er een reëel risico bestaat dat banken 
proberen om nieuwkomers uit te sluiten.14 Nog niet zo lang 
geleden nam de ACM het standpunt in dat de Nederlandse 
betaalmarkt al lange tijd wordt gekenmerkt door een be-
perkt aantal dienstverleners en hoge toetredingsdrempels. 
De ACM houdt daarom scherp in de gaten hoe banken om-
gaan met de nieuwe regels van PSD215 en zij ziet als de aan-
gewezen toezichthouder erop toe dat de toegang tot de be-
taalrekening niet onnodig wordt beperkt of geweigerd.

Waar de traditionele bank wordt gekenmerkt door haar vele 
producten en activiteiten (aanbieden van bank- en spaar-
rekeningen, het faciliteren van betalingsverkeer, dienstver-
lening op het gebied van kredieten en hypotheken en het 
beheer van complexe systemen en processen) zal een Fin-
Tech zich doorgaans specialiseren in één onderdeel van de 
betaalketen of een bepaalde dienst.16 FinTechs hebben door 
hun technologische kennis daarbij vaak een voorsprong op 
de banken. Daar komt bij dat FinTechs niet aan de zware 
toezichtseisen, die voor banken gelden, hoeven te voldoen; 
zij kunnen volstaan met een ‘lichtere’ vergunning of zelfs 
een ontheffing van De Nederlandsche Bank (“DNB”).17 Kort-
om, niet alle diensten in het betalingsverkeer zullen in de 
toekomst meer door een bank worden uitgevoerd.

2.1 Vrees voor BigTechs
Consumenten doen hun aankopen in steeds grotere geta-
le via online platforms. Het aandeel dat online platforms 
hebben in de economische groei binnen de Europese Unie 
wordt eveneens steeds belangrijker.18 Online platforms die 
betalingsdiensten aanbieden kunnen op grond van PSD2 nu 

12 Zie bijvoorbeeld het FinTech actieplan van de Europese Commissie van 
8 maart 2018, COM(2018) 109/2. 

13 Zie hierover F. Vergouwen, S. Keunen & R. Stil, ‘Uitsluiting van nieuwe 
toetreders op de betaalmarkt’, ESB 2017, nummer 4753S, p. 43.

14 Rapport ‘Fintechs in het betalingsverkeer — het risico van uitsluiting’, 
ACM, 19 december 2017.

15 Toespraak van ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van 
30 oktober 2018 voor het congres van de Stichting Bevorderen Efficiënt 
Betalen, zie https://www.acm.nl/nl/publicaties/toespraak-acm-bestuurs-
lid-cateautje-hijmans-van-den-bergh.

16 Voor een overzicht van de betaalketen, zie drs. J.Ph. Broekhuizen ‘Extensies 
van de betaalketen — Regulering van betaaldiensten en de PSD II, IR 2017, 
nr. 3.

17 Het voert voor deze bijdrage te ver om hier gedetailleerd op in te gaan. Zie 
voor meer hierover bijvoorbeeld J. A. Voerman, ‘FinTech in de betaalke-
ten — Wanneer ben ik een betaaldienstverlener?’, TvFR 2015, nr. 10.

18 Op 26 april 2018 riep de Europese Commissie een deskundigengroep in het 
leven die de Europese Commissie moet gaan ondersteunen bij het volgen 
van de economische ontwikkelingen op het gebied van online platforms, 
zie COM(2018) 2393.
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toegang krijgen tot de data van betaalrekeningen die door 
rekeninghouders worden aangehouden bij banken, mits zij 
natuurlijk aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen. 
Hiermee ligt een schat aan gegevens over het bestedings-
gedrag van consumenten voor het grijpen, waarmee online 
platforms nog beter in staat zullen zijn om gerichte adver-
tenties onder de aandacht van consumenten te brengen en 
daarmee nog meer inkomsten te verwerven.

Banken zijn van oudsher de spil in het betalingsverkeer en 
beschikken mede daardoor over zeer relevante informatie 
over het gebruik van betaalrekeningen van hun klanten. 
Online platforms zoals Facebook, Apple en Amazon (de zo-
genaamde ‘BigTechs’) hebben in relatief korte tijd eveneens 
een enorme hoeveelheid informatie verzameld over hun 
gebruikers. Het is daarom wachten op BigTechs die, mede 
dankzij hun technologische voorsprong en bekendheid bij 
consumenten, definitief hun intrede doen op de betaal-
markt. Dat BigTechs op de poorten van de betaalmarkt 
rammelen, blijkt wel uit de diversen initiatieven op dit ge-
bied: Messenger Payments van Facebook, Apple Pay, Google 
Wallet, Amazon Pay, Alipay van Alibaba, WhatsappPay en 
Telegram Bots.19

Als BigTechs duurzaam toetreden tot de betaalketen — zelf-
standig of door partnerships aan te gaan met bestaande 
partijen — dan bestaat de kans dat zij hun sterke positie op 
het gebied van hun online platforms zullen uitbreiden, tot 
een sterke positie op het gebied van het betalingsverkeer. 
Door de toegang tot de betaalrekening op basis van PSD2 
wordt een nieuwe goudmijn aan data aangeboord. Zij heb-
ben geen interesse in de opbrengsten van de daadwerkelijke 
verwerking van transacties, maar in de data die de verwer-
king van betaaltransacties oplevert.20 Er bestaat geen regel-
geving die bepaalt dat BigTechs hun infrastructuren moe-
ten openstellen voor derde partijen zoals banken. Banken 
hebben bijvoorbeeld geen recht op toegang tot de data van 
online platforms om daarmee hun dienstverlening te verbe-
teren. Banken zouden graag experimenteren met eigen wal-
lets op, en contactloos betalen via iPhones, maar Apple staat 

19 Op 1 mei 2019 kondigde ING aan samen te gaan werken met Apple Pay, zo-
dat ING-klanten op straks kunnen betalen met hun iPhone of Apple Watch. 
Zie nader: www.ing.nl (zoek op Apple Pay).

20 Of de vrees voor BigTechs gegrond is, moet nog blijken, maar het is een 
feit dat op de mondiale markt Europese spelers een betrekkelijke bijrol 
spelen in de strijd om de consument via online platforms. Uit onderzoek 
van KMPG is gebleken dat bijna 70% van de marktwaarde in de markt voor 
online platforms in handen is van zeven spelers. Hiervan zijn vijf afkomstig 
uit Amerika: Apple, Amazon, Microsoft, Facebook en Alphabet (Google), 
terwijl twee afkomstig zijn uit China: Alibaba en Tencent In Azië is de aan-
wezigheid van BigTechs in de betaalmarkt inmiddels een realiteit: Tencent 
en AliPay zijn in relatief korte tijd erin geslaagd om 93% van de markt voor 
mobiele betalingen in te nemen. Deze ontwikkeling is DNB niet ontgaan. 
Zij signaleert bovendien dat Westerse BigTechs als Amazon en Facebook 
inmiddels betaalmogelijkheden op hun platformen zijn gaan aanbieden, 
en dat ze, vaak in samenwerking met banken, de eerste stappen richting 
andere bancaire activiteiten hebben gezet. Zie onder meer R. Betlem, ‘Ne-
men techreuzen het betaalverkeer van de banken over?’, FD, 29 novem-
ber 2018; G. Wildau, ‘Tencent and Alipay set to lose $1bn in revenu from 
payment rules’, Financial Times, 15 juli 2018, zie tevens rapport ‘Ontketend 
Toezicht op een open bankensector’ DNB, gepubliceerd op 29 november 
2018.

het nog niet toe dat derde partijen gebruikmaken van de in 
Apple iPhones ingebouwde NFC-chips.21 De vraag bestaat of 
dit niet een “unlevel- playing field” oplevert. Het gevaar van 
uitsluiting door banken van nieuwe toetreders, waarop de 
ACM heeft gewezen, geldt even goed voor BigTechs die op 
termijn een positie van poortwachter zouden kunnen in-
nemen.22 Zonder regelgeving bestaat de kans dat BigTechs 
gatekeepers worden, die zich dominant kunnen gedragen op 
een manier die oneerlijk en schadelijk kan zijn voor de con-
currentie binnen de Europese Unie.23

2.2 Moeizame aanloop PSD2 in Nederland
Op 13 januari 2018 had PSD2 geïmplementeerd moeten zijn 
in nationale wetgeving. In Nederland is dat, als laatste lid-
staat, pas op 19 februari 2019 gebeurd.24 Als reden voor de 
vertraging wordt deels gewezen op de grote zorgvuldigheid 
die de Nederlandse wetgever heeft betracht tijdens de voor-
bereidingsfase van de implementatiewet herziene richtlijn 
betaaldiensten (hierna: “Implementatiewet”) en het imple-
mentatiebesluit ter implementatie van de herziene richtlijn 
betaaldiensten (“Implementatiebesluit”), in verband met 
de vele privacyaspecten en potentiële risico’s die PSD2 op 
dit gebied met zich zou kunnen meebrengen. Met name 
de afstemming over het toezicht op het vereiste van ‘uit-
drukkelijke toestemming’ (waarover in paragraaf 5 meer) 
voor de verwerking van persoonsgegevens heeft veel tijd 
gekost. Daarnaast bestond er ook lange tijd — langer dan 
was voorzien — onduidelijkheid over de technische stan-
daarden (Regulatory Technical Standards for strong customer 
authentication and common and secure open standards of 
communication (“RTS”)) en richtsnoeren, die door de Euro-
pese Bankenautoriteit (“EBA”) zijn opgesteld.25 Deze laatste 
omstandigheid gold echter voor alle EU-lidstaten en is dus 
kennelijk voor de overgrote meerderheid van hen geen re-
den geweest voor vertraging.

3. De onder PSD2 gereguleerde betaaldiensten

Met PSD1 kregen betaalinstellingen het recht om betaal-
diensten in de EU aan te bieden, waar dit voorheen was 
voorbehouden aan kredietinstellingen en elektronische 
geldinstellingen. De belangrijkste verandering die PSD2 
brengt, is dat drie categorieën betaaldienstverleners onder 
bepaalde voorwaarden toegang kunnen krijgen tot de data 
betreffende de online betaalrekening die rekeninghouders 
aanhouden bij banken (ook wel genoemd: access to the ac-
count). Banken worden met de inwerkingtreding van PSD2 
verplicht om aan drie soorten dienstverleners toegang tot 

21 Zie nader: www.emerce.nl (zoek op apple nfc chip). 
22 F. Suijker, ‘Spannende tijden op de betaalmarkt’, ESB 2017, nummer 4753S, 

p. 72.
23 Zie A. van der Beek, ‘FinTech en mededingingsrecht: FinTech als ‘driver of 

competition’?, TvFR 2017, nr. 5.
24 PSD2 is een Europese richtlijn. Dit betekent dat de daarin opgenomen re-

gels niet direct toepasbaar zijn in Nederland maar eerst omgezet moeten 
worden naar nationale regelgeving.

25 Zie de toelichting van de Minister van Financiën in de nota van toelichting 
naar aanleiding van het verslag implementatiewet herziene richtlijn be-
taaldiensten, Kamerstukken II 2017/18, 34813, 11 (hierna: “Nota”), p. 4. 
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de betaalrekening(informatie) te verlenen: (i) rekeningin-
formatiedienstverleners; (ii) betaalinitiatiedienstverleners; 
en (iii) bepaalde dienstverleners die op kaarten gebaseerde 
betaalinstrumenten uitgeven. Deze laatste specifieke type 
dienstverlener is in het huidige Nederlandse betaalland-
schap van ondergeschikt belang en zal daarom slechts kort 
worden toegelicht.

3.1 Rekeninginformatiedienstverlener (AISP)
De rekeninginformatiedienstverlener, een Account Infor-
mation Service Provider (“AISP”) haalt met toestemming 
van de rekeninghouder (de consument of het bedrijf) re-
keninginformatie bij de bank op en levert daarmee diensten 
aan de rekeninghouder. Een AISP kan bijvoorbeeld door het 
uitlezen van informatie van verschillende betaalrekeningen 
geconsolideerd uitgavepatronen in beeld brengen of de re-
keninghouder helpen bij de boekhouding, zodat overzicht 
en inzicht wordt verkregen in de totale financiële huishou-
ding. Of denk aan een situatie waarbij de hoofdactiviteit van 
een instelling bestaat uit het verstrekken van (consumptief) 
krediet en de instelling als AISP rekeninginformatie ge-
bruikt in het kader van een kredietanalyse (underwriting) of 
voor bepaalde marketingstrategieën.

Figuur 1 — schematische opzet rekeninginformatiedienst

Voor de AISP die alleen rekeninginformatiediensten aan-
biedt, gelden minder strenge vergunningsvoorschriften. 
Verder is een AISP verplicht zich te registreren bij de natio-
nale toezichthouder en om overigens ook te voldoen aan de 
eisen van PSD2.26

3.2 Betaalinitiatiedienstverlener (PISP)
De betaalinitiatiedienstverlener, ook wel de Payment Initi-
ation Service Provider (“PISP”), is een betaaldienstverlener 
die met toestemming van de rekeninghouder een betaling 
namens hem/haar (on behalf of) mag initiëren via een onli-

26 AISPs die uitsluitend rekeninginformatiediensten aanbieden zijn vergun-
ningsplichtig, maar zij hoeven niet te voldoen aan de vergunningsvoor-
waarden zoals neergelegd in artikel 5 PSD2, zij het dat ze wel een beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering of vergelijkbare garantie moeten hebben. 
Dit volgt uit artikel 33 PSD2. Wel zijn AISPs verplicht zich te houden aan 
bepaalde informatieverplichtingen neergelegd in de artikelen 41, 45, en 
52 PSD2. De regels ten aanzien van rekeninginformatiediensten zélf zijn 
opgenomen in artikel 67 PSD2. 

ne applicatie. Naast afrekenen middels bijvoorbeeld iDEAL, 
met een creditcard of via PayPal, kan de rekeninghouder 
straks kiezen om via de PISP online betaling van zijn/haar 
betaalrekening te initiëren, waarna de bank van de reke-
ninghouder de betaalopdracht afhandelt. De mogelijkheid 
van betaalinitiatiediensten zal het doen van online aanko-
pen in bepaalde gevallen nog eenvoudiger maken, bijvoor-
beeld als de webwinkel niet is aangesloten bij iDEAL. De 
klant kan dan op de website van de winkel een PISP de op-
dracht geven tot het uitvoeren van een betaling vanaf zijn 
of haar rekening.

Figuur 2 — schematische opzet betaalinitiatiedienst

De verwachting is dat de PISP in Nederland in het begin be-
trekkelijk weinig zichtbaar zal zijn, omdat iDEAL een zeer 
efficiënte betaalmethode is. Echter, iDEAL is een Nederlands 
betaalproduct. De PISP zal met name in andere EU-lidstaten 
een toegevoegde waarde kunnen hebben, maar niet alleen 
daar. Zo zal de Nederlandse consument bij het shoppen bij 
een buitenlandse webwinkel kunnen kiezen voor het afre-
kenen via een PISP, omdat de buitenlandse webwinkel beta-
ling via iDEAL niet aanbiedt. Andersom is het natuurlijk ook 
denkbaar; dat de buitenlandse consument bij een Neder-
landse webwinkel via een PISP wenst te betalen. Bestaande 
marktspelers, zoals Adyen, zullen betaalinitiatiediensten 
daarom willen toevoegen aan het aanbod van betaaldien-
sten, om webwinkels een nog breder pakket aan betaalmo-
gelijkheden te bieden. Ook is het goed voorstelbaar dat op 
termijn grote webwinkels zelf een vergunning zullen willen 
verkrijgen voor het verlenen van betaalinitiatiediensten, 
zodat zij de betaling van de betaalrekening van de klant 
kunnen initiëren.

Een PISP is gebonden aan allerlei regels en voorwaarden 
voor het verlenen van betaalinitiatiediensten. Zo mag een 
PISP niet in het bezit komen van gelden afkomstig van de 
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betaling.27 Verder hebben PISPs een vergunning van de na-
tionale toezichthouder nodig om betalingen namens reke-
ninghouders te initiëren, moet de PISP er onder meer voor 
zorgen dat de persoonlijke beveiligingsgegevens (zoals pin-
codes voor de toegang) van de gebruiker niet toegankelijk 
zijn voor andere partijen (met uitzondering van de bank van 
de gebruiker), mag de PISP geen wijzigingen aanbrengen in 
het bedrag, de begunstigde of enig ander element van de 
transactie, en mogen er geen gegevens worden opgevraagd 
die niet nodig zijn voor het uitvoeren van de betaalinitia-
tiedienst.28

3.3 De kaartuitgevende betaaldienstverlener (CBPII)
Momenteel is het in Nederland zo dat de rekeninghouder in 
de meeste gevallen een debet kaart heeft die is uitgegeven 
door de bank waar de rekeninghouder zijn/haar bankreke-
ning aanhoudt. De Europese Commissie ziet hier graag ver-
andering in komen. Uitbreiding van de markt van uitgifte 
van betaalkaarten kan de algehele concurrentie binnen de 
betaalmarkt bevorderen en daarmee zorgen voor een rui-
mere keuze en een beter aanbod voor consumenten.29 Naast 
de mogelijkheden tot toegang voor de de AISP en PISP moe-
ten banken daarom onder bepaalde voorwaarden voortaan 
ook meewerken aan informatieverzoeken van betaaldienst-
verleners die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten 
uitgeven (een zogenaamde Card-BasedPayment Instrument 
Issuer (“CBPII”)). PSD2 schrijft voor dat een betaaldienstver-
lener die bankrekeningen houdt (doorgaans de bank) desge-
vraagd een bevestiging dient te verstrekken aan de CBPII als 
deze informatie opvraagt over de beschikbaarheid van geld-
middelen op de rekening van een betaler.30 Banken moeten 
met een simpele ‘ja/nee’ bevestigen of er voldoende saldo 
beschikbaar is op de bankrekening van de rekeninghouder.

PSD2 moet het laagdrempeliger voor CBPIIs maken om 
betaalkaarten uit te geven. In de toekomst is het dus mo-
gelijk dat de consument een rekening aanhoudt bij een 
bank — zeg: bank A — terwijl de betaalkaart waarmee 
wordt afgerekend ten laste van die bankrekening is uitgege-
ven door een CBPII, niet zijnde bank A.31

3.4 Gevolgen van toegang tot de betaalrekening voor 
banken

Voor banken heeft PSD2 grote gevolgen. Voor toegang tot 
de betaalrekening mogen banken allereerst geen kosten 
in rekening brengen, en voor de toegang mag ook niet als 
voorwaarde het bestaan van een overeenkomst met de bank 
worden gesteld.32 Verder mogen banken in beginsel geen 
opdrachten van AISPs en PISPs weigeren of hun opdrach-
ten anders behandelen dan opdrachten die rechtstreeks van 

27 Artikel 66 lid 3 sub a PSD2.
28 Artikel 66 PSD2.
29 Zie ook overweging 67 en 68 in de preambule bij PSD2.
30 Artikel 65 PSD2.
31 Over de CBPII als betaaldienstverlener is tot op heden nog maar betrek-

kelijk weinig bekend. Momenteel zijn er op de Nederlandse markt geen 
CBPIIs actief en is er over dit type dienstverlener nog weinig geschreven. 
Wellicht dat hier door de komst van PSD2 verandering in komt. 

32 Artikel 66 lid 5 en artikel 67 lid 4 PSD2.

rekeninghouders afkomstig zijn. Evenmin mogen banken 
een CBPII een bevestiging betreffende de beschikbaarheid 
van geldmiddelen onthouden. Alleen bij een vermoeden van 
fraude is het een bank toegestaan om de uitvoering van een 
transactie of informatieverzoek van AISPs, PISPs en CBPIIs 
(hierna gezamenlijk aangeduid als “TPP”, oftewel Third Par-
ty (Service) Providers) te weigeren.

De innovaties die mogelijk worden door nieuwe dienstver-
leners zijn veelbelovend, maar cruciaal daarvoor is dat zij, 
indien aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, 
wel daadwerkelijk toegang moeten krijgen tot de betaalre-
kening. Banken zijn verplicht hun systemen zo in te richten 
dat toegang systeemtechnisch mogelijk is, waarmee uiter-
aard allerlei ontwikkelings- en onderhoudskosten gemoeid 
zijn. 

4. De technische voorwaarden voor 
het verkrijgen van toegang tot de 
betaalrekening

Consumenten en anderen betaaldienstgebruikers die ge-
bruik willen maken van de diensten van bijvoorbeeld een 
AISP zullen doorgaans beginnen met het downloaden van 
een app van die nieuwe betaaldienstverlener. Nadat de ge-
bruiker zich heeft aangemeld, zal de AISP op enig moment 
contact zoeken met de bank van deze gebruiker, om toe-
gang tot de betaalrekening te krijgen. In deze paragraaf 
bespreken wij de technische voorwaarden waaronder TPPs 
toegang krijgen tot de betaalrekening. Wij gaan in op de 
technische reguleringsnormen (zie hieronder) en geven 
een beschrijving van het proces waarmee een TPP toegang 
krijgt tot de betaalrekening. Hoe dit procestechnisch in z’n 
werk moet gaan, heeft tot veel discussie geleid. Niet onbe-
grijpelijk, want de ruimte die nieuwe betaaldienstverleners 
krijgen voor innovatie mag niet ten koste gaan van de veilig-
heid binnen het betalingsverkeer.

4.1 De RTS van de EBA
Om de veiligheid te waarborgen, heeft de EBA op 27 no-
vember 2017 op basis van één van haar onder PSD2 ge-
kregen mandaten secundaire wetgeving gepubliceerd in 
de vorm van technische reguleringsnormen (ook wel RTS 
genoemd).33 In de RTS zijn veiligheidsvoorschriften opge-
nomen die bepalen onder welke voorwaarden en op welke 
wijze banken toegang tot de betaalrekening(informatie) 
moeten verlenen. Zo beoogt men het risico op ongeautori-
seerde toegang door een derde partij tot de betaalrekening 
van de gebruiker te minimaliseren. Dit risico is immers niet 
ondenkbaar, zeker in die gevallen waarbij de gebruiker mo-
gelijk zijn/haar persoonlijke beveiligingsgegevens kan in-
vullen bij het gebruikmaken van de dienstverlening van een 
AISP en PISP — waar voorheen dit, op advies van de bank, 

33 Voluit in het Nederlands: technische reguleringsnormen voor sterke cliënt 
authenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestan-
daarden, zie de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389 van de Commis-
sie van 27 november 2017. 
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uitsluitend gebeurde binnen de beveiligde online omgeving 
van de bank.

In de RTS van de EBA is bepaald dat de toegang tot de betaal-
rekening door banken verleend moet worden door middel 
van ten miste één toegangsinterface die veilige communica-
tie mogelijk maakt met TPPs. Via de toegangsinterface moet 
de TPP zich bij de bank kunnen identificeren34, waarbij de 
AISP en PISP tevens gebruik moet kunnen maken van de au-
thenticatieprocedures die de bank aan de gebruiker aanbiedt. 
Daarmee wordt bedoeld een procedure waarmee de bank de 
identiteit van een gebruiker dan wel de geldigheid van het 
gebruik van een specifiek betaalinstrument kan verifiëren.35

De EBA — wier zienswijze is overgenomen door de Europese 
Commissie — heeft expliciet gekozen om voor de implemen-
tatie van authenticatiecodes geen specifieke technologie 
voor te schrijven, omdat zij belang hecht aan technologi-
sche neutraliteit. Authenticatiecodes mogen daarom be-
staan uit eenmalige wachtwoorden, digitale handtekenin-
gen of andere validiteitsbeweringen die cryptografisch zijn 
onderbouwd.36 Eveneens hecht de EBA aan bedrijfsmodel-
neutraliteit. Deze voorkeur uit zich in het voorschrift dat 
banken moeten kunnen kiezen tussen:  

a) het aanbieden van een interface specifiek bestemd voor 
communicatie met TPPs (ook wel een dedicated inter-
face geheten); of

b) TPPs toestaan gebruik te maken van de interface waar-
mee gebruikers op dit moment al communiceren met 
en zich identificeren bij de bank (ook wel de consumer 
interface geheten — denk hierbij aan de online omge-
ving van de bank, wat zou inhouden dat TPPs via deze 
weg met de bank moeten kunnen communiceren).37

De RTS schrijven voor dat de dedicated interface dezelfde 
mogelijkheden en mate van beschikbaarheid moet hebben 
als de consumer interface.38 Indien een bank een dedicated 
interface aanbiedt, worden TPPs geacht gebruik te maken 
van de dedicated interface.

4.2 Dedicated inferface
Wat betreft de dedicated interface geldt dat de bank commu-
nicatiestandaarden (software) zal dienen te gebruiken die 
zijn ontwikkeld door internationale of Europese standaardi-

34 Op grond van artikel 34 RTS dienen TPPs bij hun identificatie gebruik te 
maken van ‘gekwalificeerde certificaten voor elektronische zegels’ en ‘ge-
kwalificeerde certificaten voor website authenticatie’ in de zin van artikel 
3 lid 30 en 39 van de eIDAS-Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014 
van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elek-
tronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische trans-
acties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG).

35 In PSD2 is de ‘authenticatieprocedure’ gedefinieerd als een procedure 
waarmee een betaaldienstverlener de identiteit van een betaaldienstge-
bruiker dan wel de validiteit van het gebruik van een specifiek betaalin-
strument kan verifiëren, het gebruik van de persoonlijke beveiligingsge-
gevens van de betaaldienstgebruiker inbegrepen.

36 Overweging 4 RTS.
37 Artikel 31 RTS.
38 Art. 32 RTS.

satieorganisaties, om de interoperabiliteit tussen banken en 
TPPs te waarborgen.39 Bij de toegang tot de betaalrekening 
wordt gebruikgemaakt van de techniek van een Application 
Programming Interface (“API”). Een API faciliteert, simpel 
weergegeven, de communicatie en uitwisseling van informa-
tie tussen verschillende softwaresystemen. Een API maakt 
het mogelijk dat de bank een bepaalde response terugstuurt 
naar degene die een verzoek om informatie doet, bijvoor-
beeld de AISP. De aanbieder van de API, de bank, heeft daar-
bij zelf de controle over in welke vorm de informatie naar 
aanleiding van een bepaald verzoek wordt verstrekt. Dankzij 
APIs is het voor de bank mogelijk om aan dezelfde AISP voor 
persoon X een summier rekeningoverzicht te sturen en voor 
persoon Y een uitgebreid rekeningoverzicht. Eenzelfde API 
kan zo voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Dit 
neemt niet weg dat de gebruiker, via de AISP, de reikwijdte 
van het verzoek om informatie bepaalt.

Er geldt een actieve plicht voor de bank om te voorzien in 
toegang tot de betaalrekening, opdat TPPs hun software en 
toepassingen kunnen laten aansluiten op de systemen van 
de bank.40 De interface van de bank moet daarnaast de AISP 
of PISP in staat stellen om de authenticatie bij de bank te 
starten (met instemming van de gebruiker) en communica-
tiesessies tussen de bank, de AISP of PISP en de gebruiker tot 
stand te brengen en aan te houden na voornoemde authen-
ticatie.41 Te allen tijden moet de integriteit en de vertrou-
welijkheid van de persoonlijke beveiligingsgegevens van de 
gebruiker gewaarborgd zijn.

Het gebruik van een dedicated interface wordt het meest 
veilig geacht, omdat, zoals eerder geschreven, de hoeveel-
heid informatie die de bank aan de AISP en PISP verstrekt, 
wordt bepaald door het verzoek om informatie. Anders dan 
bij gebruik van een consumer interface, heeft de AISP of 
PISP dus geen onbeperkte toegang tot de betaalrekening. 
Om deze reden beveelt DNB banken aan om een dedicated 
interface te ontwikkelen en aan te bieden.42

4.3 Toezicht op interfaces
De EBA acht het daarnaast van belang dat de gebruiker te 
allen tijde gebruik kan maken van de nieuwe betaaldien-
sten. Om die reden heeft de EBA gekozen voor doorlopend 
toezicht op de implementatie en het beheer van de com-
municatie-interfaces van banken. Zo moeten banken onder 
meer documentatie op hun website beschikbaar maken die 
ziet op de gekozen interface en dienen zij, op verzoek, de be-
voegde autoriteiten documentatie te verschaffen over welke 
oplossingen de bank biedt in het geval hun interface tijdelijk 
niet beschikbaar is.43

39 Overweging 21 RTS.
40 Art. 30 lid 3 RTS.
41 Art. 30 lid 1 en 2 RTS.
42 Zie nader: www.toezicht.dnb.nl (zoek op opvolging aanbevelingen EBA). 
43 Zie overweging 25 en artikel 30 lid 6 RTS. Banken dienen daarnaast bij-

voorbeeld ook statistische gegevens over de beschikbaarheid en de presta-
ties van hun interface aan het publiek beschikbaar te maken.

T2b_Computerrecht_1903_bw_V04.indd   183T2b_Computerrecht_1903_bw_V04.indd   183 6/25/2019   3:05:19 PM6/25/2019   3:05:19 PM



Afl. 3 - juni 2019184 Computerrecht  2019/91

ArtikelenPSD2: HOE BANKEN VERPLICHT WORDEN HET DELEN VAN BANKREKENINGDATA TE FACILITEREN

Indien een dedicated interface niet aan alle toegankelijk-
heidseisen voldoet of tijdelijk onbereikbaar is, dient de bank 
een TPP toegang te verlenen via de consumer interface. An-
ders dan bij “screen scraping”,44 moet de TPP zich in dat ge-
val nog steeds identificeren bij de bank.45 Deze terugvalop-
tie beoogt te voorkomen dat een bank onnodige barrières 
opwerpt die het voor de TPP onmogelijk maakt om toegang 
te verkrijgen tot de betaalrekening.46

Voor toegang tot de betaalrekening dient de klant uitdruk-
kelijk in te stemmen met de diensten van de AISP of PISP— 
zie nader paragraaf 5. Op basis van PSD2 en de RTS moet dit 
door middel van sterke cliëntauthenticatie (Strong Customer 
Authentication, “SCA”). SCA is een methode van authentica-
tie, die gebaseerd is op een combinatie van verschillende 
factoren. Deze factoren kunnen bestaan uit kennis (zoals 
een wachtwoord of pincode), bezit (zoals een bankpas of 
een aan een bankrekening gekoppelde mobiele telefoon) en 
een inherente eigenschap (zoals de biometrische kenmer-
ken van vingerafdruk, stem, iris). Een aan een bankrekening 
gekoppelde mobiele telefoon met pincode of vingerscan 
is dus een vorm van SCA. Naast de toepassing van SCA bij 
de toegang tot de betaalrekening, dient in beginsel SCA te 
worden toegepast bij het initiëren van een elektronische 
betalingstransactie (zoals pinnen), wanneer gebruik wordt 
gemaakt van een communicatiemiddel op afstand (zoals 
een tablet of mobiele telefoon) of wanneer de gebruiker 
gebruikmaakt van een betaalinitiatie- of rekening-informa-
tiedienstverlener.47

Waar voorheen discussie bestond over welke partij — de 
bank of de TPP — SCA diende toe te passen, heeft de EBA 
hier in een opinie duidelijkheid over gebracht.48 Volgens 
de EBA moet dit zijn de partij die de “personalized security 
credentials” (pincode, token, etc.) uitgeeft waarmee een be-
talingstransactie kan worden geïnitieerd — dat wil zeggen: 
de bank.49 De EBA stelt ook dat uitsluitend de bank bevoegd 

44 Screen scraping wordt ook wel uitgelegd als de methode waarbij een TPP 
zonder identificatie op geautomatiseerde wijze inlogt op de online omge-
ving van de bank en gegevens afleest vanuit de interface die is opengesteld 
voor de gebruiker. De TPP maakt hierbij gebruik van de beveiligingsge-
gevens die de gebruiker van zijn of haar bank heeft ontvangen, zoals bij-
voorbeeld een eenmalige code, die eerder door de gebruiker aan de TPP is 
bekendgemaakt. Bij deze methode is het voor de bank in beginsel niet te 
achterhalen of het de TPP of de gebruiker is die communiceert met de bank 
via de online omgeving van de bank. De RTS verbiedt TPPs om na 14 sep-
tember 2019 — de inwerkingtreding van de RTS — nog langer gebruik te 
maken van de consumer interface van de bank zonder dat de TPP zich daar-
bij identificeert. Screen scraping is derhalve verboden.

45 Art. 33 lid 4 en 5 RTS.
46 Op grond van de RTS kunnen banken een vrijstelling krijgen van deze te-

rugvaloptie, indien zij kunnen aantonen dat hun dedicated interface aan 
alle eisen voldoet. In geval van een verleende vrijstelling hoeft de bank 
geen tweede systeem voorhanden te hebben dat toegang via de consumer 
interface mogelijk maakt. Deze vrijstelling wordt afgegeven door DNB na 
consultatie bij de EBA, zie artikel 33 lid 6 RTS.

47 Art. 97 PSD2, zie tevens Nota, p. 8.
48 Opinie ‘Opinion of the EBA on the implementation of the RTS on SCA and 

CSC’ EBA, 13 juni 2018 (“EBA opinion”). Inmiddels wordt ook wel gesproken 
over een vierde model, het ‘delegated model’.

49 Conform art. 10 t/m 18 van de RTS, zie EBA opinion randnummer 37-39.

is om te beslissen of een uitzondering op SCA mogelijk is.50 
Het staat de bank wel vrij om met een AISP of PISP overeen 
te komen dat deze namens haar SCA toepast. 

4.4 Keuzevrijheid in methode SCA
De EBA merkt verder op dat voor toepassing van SCA in prin-
cipe drie modellen denkbaar zijn; “redirection”, “decoupled” 
en “embedded” (of een combinatie daarvan).51 Met name 
over de toepassingsmethode van redirection is discussie ge-
weest, aangezien bij redirection de gebruiker wordt door-
gestuurd naar de omgeving van de bank, buiten het domein 
van de TPP. Dit komt neer op het volgende: nadat de gebrui-
ker de applicatie van de TPP start, wordt zij voor authenti-
catiedoeleinden doorgestuurd naar de web-interface van de 
bank. Middels de web-interface van de bank vindt binnen 
deze omgeving het authenticatieproces plaats. Vervolgens 
wordt de gebruiker weer teruggeleid naar de app van de 
TPP. Een voordeel van dit model is dat de TPP geen gede-
tailleerde informatie van de gebruiker nodig heeft. Boven-
dien voert de gebruiker zijn of haar beveiligingsgegevens in 
binnen de vertrouwde omgeving van de bank. Door TPP’s 
wordt dit echter als een nadeel beschouwd, want zodra de 
gebruiker wordt weggeleid van de applicatie van de TPP, le-
vert dit een extra handeling en dus een obstakel op. In haar 
opinie stelt EBA zich op het standpunt dat gebruik van het 
redirection model toelaatbaar is, zolang het geen extra be-
perkingen oplevert voor de TPP. Hierbij kun je bijvoorbeeld 
denken aan hele lange laadtijden bij de omleiding of het 
moeten doorlopen van veel onnodige schermen.

Het decoupled model vertoont sterke gelijkenissen met het 
redirection model, met dien verstande dat bij het decoupled 
model de gebruiker wordt doorgestuurd naar een speciale 
applicatie van de bank die los staat van de online bank-
omgeving. Een van de voordelen, die het decoupled model 
wordt toegeschreven, is dat het gebruiksvriendelijker zou 
zijn dan het redirection model. Met name als de gebruiker 
gebruikmaakt van een app van de TPP, en de bank heeft een 
zelfstandige app die SCA toestaat (bijvoorbeeld door mid-
del van een vingerscan), zal de gebruiker naadloos overgaan 
van de apps van de TPP naar die van de bank en vice versa. 
Ook hiervoor geldt echter dat de gebruiker nog steeds langs 
meerdere applicaties wordt geleid.

Het derde mogelijke model voor toegang tot de betaal-
rekening is het embedded model. Bij dit model vindt het 
authenticatieproces plaats binnen de gebruikersomgeving 

50 Een uitzondering op de toepassing van SCA is bijvoorbeeld toegestaan 
indien er een laag risico bestaat, zoals wanneer het bedrag van een con-
tactloze elektronische betaling niet meer dan EUR 50,- bedraagt én de 
waarde van de opeenvolgende betalingen tezamen— gemeten vanaf de 
datum waarop voor het laatst sprake was van SCA —niet meer dan € 150,-, 
bedraagt óf het aantal van opeenvolgende contactloze elektronische be-
talingen — gemeten vanaf de datum waarop het laatst sprake was van 
SCA — niet meer dan 5 keer bedraagt, zie art. 11 RTS.

51 Zie voor een uitgebreide uitleg hierover de guidelines en framework van 
de Berlin Group, één van de partijen die werkt aan een gezamenlijke 
API-standaard met de naam ‘NextGenPSD2’. Dit framework is in te zien via 
‘https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads’. 
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van de TPP. Het spreekt voor zich dat sommige TPPs vinden 
dat dit model de gebruikerservaring van de gebruiker ten 
goede komt en daarom de voorkeur zou moeten verdienen. 
De gebruiker voert echter zijn beveiligingsgegevens in bin-
nen de gebruikersomgeving van de TPP, waarna de TPP deze 
data doorzet naar de servers van de bank. Maar zolang het 
verwerken en de overdracht van de beveiligingsgegevens 
tussen de TPP en de bank veilig verloopt, hoeft dit geen pro-
bleem te zijn.

Voor welke variant partijen ook kiezen, aan het eind van 
haar opinie stelt de EBA dat indien een bank verschillende 
authenticatieprocessen hanteert, de TPP van al deze vari-
anten gebruik moet kunnen maken. Een bank mag wat dát 
betreft dus geen onderscheid maken tussen haar eigen klan-
ten en de TPP. Doet een bank dat wel, dan betekent dat een 
belemmering van het recht op toegang.52

4.5 De nadelen van het ontbreken van een standaard 
API

Banken hebben tot 14 september 2019 de tijd om toegang 
volgens de voorwaarden die RTS stelt op orde te krijgen, 
want dan verstrijkt de periode van 18 maanden die PSD2 
voorschrijft.53 Diverse banken hebben succesvol de eerste 
testfase van hun APIs in een sandbox-omgeving afgerond. 
Dit houdt in dat zij met zorgvuldig geselecteerde partners 
de API testten, om te achterhalen in hoeverre deze partijen 
in staat stelt te communiceren en data uit te wisselen. Het 
is de verwachting dat banken deze zomer hun APIs voor alle 
nieuwe dienstverleners met een PSD2-vergunning zullen 
openstellen.54

PSD2 en de daarmee gepaard gaande regelgeving is resul-
taatgerichte wetgeving. Het resultaat zal moeten zijn dat 
TPPs toegang krijgen tot de bankrekening. Er zijn echter 
meerdere wegen die naar Rome leiden. Ongeacht welke 
API de bank ontwikkelt, of dat een API is gebaseerd op de 
API-standaard NextGenPSD2 of een andere standaard, het 
resultaat zal steeds moeten zijn dat de API van de bank 
voldoet aan de voorwaarden gesteld door de RTS. Hoewel 
de verschillende standaarden in de markt in grote lijnen 
overeenstemmen qua functionaliteit, laten de standaarden 
ruimte over voor verschillende interpretaties, vanwege on-
duidelijke eisen of een breed verwoord beginsel. Bank A kan 
dus een net iets andere API ontwikkelen dan bank B, ter-
wijl beiden dezelfde standaarden als basis hebben gebruikt. 
Dit heeft tot gevolg dat een TPP geconfronteerd zal worden 
met verschillende APIs. Door de ontwikkeling van diverse 
standaarden en/of APIs zullen TPPs voor de keuze staan of 
zij tijd en moeite zullen investeren om hun eigen software 
te koppelen aan de verschillende APIs van banken.

52 EBA Opinion randnummer 50.
53 Artikel 115 lid 4 PSD2.
54 In ieder geval de Rabobank is begin juni 2019 live gegaan met haar API voor 

nieuwe dienstverleners die in het bezit zijn van een PSD2-vergunning. Zie 
nader www.rabobank.com (zoek op PSD2 API).

Voor banken is het straks zaak zekerheid te hebben dat de 
door hen ontwikkelde API voldoet aan alle gestelde eisen. 
Met behulp van de EBA richtsnoeren van 8 december 2018 
zou voor banken duidelijk moeten zijn hoe zij op coherente 
wijze kunnen voldoen aan alle voorwaarden die worden ge-
steld aan een dedicated interface.55 Immers, bij juiste toe-
passing van de voorwaarden kan de bank door de nationaal 
bevoegde autoriteit (in Nederland: DNB) een vrijstelling 
verleend krijgen, op grond waarvan de bank geen tweede 
systeem voorhanden hoeft te hebben dat toegang via de 
consumer interface mogelijk maakt.56

Of banken erin slagen op passende wijze toegang te verlenen 
tot de betaalrekening, is afwachten. Er klinkt nu al veel kri-
tiek vanuit de kant van TPPs op het feit dat de EBA heeft nage-
laten één standaard voor te schrijven. Zij vrezen dat banken 
verschillende APIs zullen ontwikkelen, die bovendien van 
dag tot dag kunnen veranderen.57 Voor met name de kleinere 
FinTechs kan het zo een lastige zaak worden hun eigen kop-
pelingen met APIs werkend te houden, als er een wirwar aan 
toegangssystemen bestaat. Mogelijk zullen zij aangewezen 
zijn op derde partijen die zich toeleggen op de aansluiting 
met alle banken. Het Verenigd Koninkrijk heeft een andere 
aanpak gekozen, want daar heeft de overheid de grootste 
negen banken verplicht één API te gebruiken. Mochten Ne-
derlandse banken er niet in slagen op juiste wijze toegang 
te faciliteren of discriminerende voorwaarden hanteren, dan 
kunnen zij mogelijk maatregelen van de ACM verwachten.

5. Instemming en uitdrukkelijke 
toestemming

Zoals gezegd kunnen TPPs hun diensten pas aan gebruikers 
aanbieden indien zij de instemming van de gebruiker heb-
ben. Deze instemming is tweeledig: zo dient de gebruiker 
enerzijds instemming te verlenen aan de TPP voor bijvoor-
beeld de toegang tot de betaalrekening en voor het initië-
ren van een betaalopdracht (zie art. 65-67 PSD2), anderzijds 
dient de gebruiker toestemming te geven aan de TPP voor de 
toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het 
aanbieden van de betalingsdiensten, en voor het verwerken 
en bewaren van deze persoonsgegevens (zie art. 94 PSD2).

In de Engelse versie van PSD2 wordt in de voornoemde si-
tuaties waarbij instemming is vereist steeds gesproken van 
explicit consent. Bij de Nederlandse vertaling van de artike-
len 65, 66 en 67 PSD2 is ‘explicit consent’ vertaald als ‘uit-
drukkelijke instemming’. Artikel 94 lid 2 PSD2, dat ziet op 
de toegang tot persoonsgegevens, schrijft ‘uitdrukkelijke 
toestemming’ voor.

55 Zie de Guidelines on the conditions to be met to benefit from an exemption 
from contingency measures under Article 33(6) RTS on SCA & CSC, EBA/
GL/2018/07, 4 december 2018. 

56 Zo volgt uit deze richtsnoer onder meer dat banken moeten kunnen be-
wijzen hoe zij TPPs hebben betrokken bij de vormgeving en het testen van 
hun APIs en moeten banken aan de competente toezichthouder kunnen 
toelichten hoe zij opgeworpen problemen hebben opgelost.

57 R. Betlem, ‘Europa gaat belangrijke weeffout bankenrichtlijn PSD2 herstel-
len’, FD, 14 februari 2019.
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De Nederlandse wetgever heeft dit onderscheid overgeno-
men.58 Kennelijk heeft men bij de Nederlandse vertaling 
van PSD2 en de implementatie daarvan onderscheid willen 
maken tussen instemming en uitdrukkelijke toestemming. 
Dit onderscheid maakt het overzicht voor de buitenstaander 
niet eenvoudiger. Volgens de Van Dale betekent ‘toestem-
ming’ onder meer ‘instemmen met’. Oftewel, taalkundig 
verschillen instemming en toestemming weinig van elkaar. 
In juridische zin is er echter wel een onderscheid te maken.

5.1 Instemming
Instemming door de gebruiker is vereist voorafgaand aan 
de uitvoering van een betaalopdracht, voorafgaand aan de 
bevestiging dat er genoeg saldo op de bankrekening staat 
en in het kader van rekeninginformatie- en betaalinitiatie-
diensten. De gebruiker verleent zijn of haar instemming aan 
de TPP. Oftewel, het instemmingsvereiste ziet op de betaal-
dienst zelf in het kader van de relatie TPP versus rekening-
houder. In de nota van toelichting bij het implementatiebe-
sluit herziene richtlijn betaaldiensten schrijft de Minister 
van Financiën dat instemming plaatsvindt door de gebrui-
ker ten aanzien van de PISP of AISP, en dat de bank buiten 
dit proces staat. Dit betekent dat de bank geen beperkingen 
mag opleggen aan de vorm of de inhoud van de gegeven in-
stemming.59

In de praktijk zal dit iets genuanceerder liggen, want de re-
keninghouder zal zich, via de TPP, moeten identificeren bij 
de bank, door gebruik te maken van de authenticatiepro-
cedure van de bank — zoals ook beschreven in paragraaf 4. 
Wat dit betreft staat de bank dus niet helemaal buiten het 
proces gemoeid met het verkrijgen van instemming. Als een 
rekeninghouder niet eerst de authenticatieprocedure van 
zijn of haar bank doorloopt, krijgt de TPP geen toegang tot 
de betaalrekening. 

Als de identiteit van de betaaldienstgebruiker eenmaal op 
de juiste wijze is vastgesteld door de bank, leidt dit, in het 
geval van de AISP, tot een token, die ten behoeve van de AISP 
wordt gegenereerd.60 Met het gebruik van dit token heeft 
de AISP vervolgens 90 dagen zonder SCA toegang tot de be-
taalrekening.61 Hierna dient opnieuw SCA plaats te vinden. 
Tijdens de 90 dagen mag de AISP de status van de bankreke-
ning controleren als de betaaldienstgebruiker hier actief om 
vraagt of maximaal vier keer per 24 uur, tenzij de gebruiker 
heeft ingestemd met een hogere frequentie.62 De AISP heeft 
verder instemming nodig voor elke afzonderlijke rekening 
waartoe zij toegang krijgt en altijd instemming nodig voor 
het inzien van betaalgegevens die ouder zijn dan 90 dagen. 
Als een betaalrekening meerdere rekeninghouders heeft, 

58 Het instemmingsvereiste ten aanzien van AISP komt bijvoorbeeld te lui-
den: een rekeninginformatiedienstverlener verricht zijn diensten alleen 
met uitdrukkelijke instemming van de betaaldienstgebruiker, art. 26j Be-
sluit Prudentiële regels Wft).

59 Zie de nota van toelichting op het Implementatiebesluit, Kamerstukken II 
2017/18, 34813, 26, p. 16.

60 Nota, p. 44.
61 Art. 10 lid 2 sub b RTS.
62 Art. 36 lid 5 RTS.

moeten alle rekeninghouders instemmen met de diensten 
van de AISP.63

Aan de authenticatie van geïnitieerde betalingstransacties 
worden aanvullende eisen gesteld. De authenticatie dient 
dan elementen te bevatten die transacties op dynamische 
wijze aan een specifiek bedrag en een specifieke begun-
stigde verbinden.64 Het toevoegen van deze elementen vindt 
plaats door middel van dynamic linking, een proces waarmee 
een dynamische koppeling tot stand komt tussen de gege-
nereerde code en het specifieke bedrag gemoeid met de ge-
initieerde betaling.65 Bovendien moet de gebruiker in kennis 
worden gesteld van het bedrag van de betalingstransactie 
en van de betalingsbegunstigde. Zo wordt voorkomen dat 
ongemerkt of onbewust instemming wordt gegeven voor 
een betaalopdracht. Instemming voor een betaalopdracht 
via een PISP is eenmalig en geldt alleen voor de specifieke 
transactie. Bij een volgende transactie (hiervan is ook sprake 
als het bedrag en/of de begunstigde wijzigt) dient opnieuw 
instemming te worden verleend, door middel van SCA.66

5.2 Uitdrukkelijke toestemming
Naast de (uitdrukkelijke) instemming van de rekeninghou-
der voor de toegang tot de betaalrekening, vereist PSD2 dat 
een TPP in beginsel ook uitdrukkelijke toestemming van de 
rekeninghouder heeft voor toegang tot, en het verwerken 
van de persoonsgegevens van de rekeninghouder die nodig 
zijn voor het verlenen van de gevraagde betaaldienst — zo 
volgt uit artikel 94 PSD2. Voor de vraag wat verstaan wordt 
onder ‘persoonsgegevens’, dient gekeken te worden naar 
regelgeving op het gebied van privacy: de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (“AVG”), die per 25 mei 
2018 in Nederland (en Europa) van toepassing is.67 Onder 
persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als 
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name 
aan de hand van een identificator zoals een naam, een iden-
tificatienummer, locatiegegevens, een online identificator 
of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de 
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.68

De uitdrukkelijke toestemming voor de toegang tot per-
soonsgegevens dient te worden gegeven door middel van 
een duidelijke actieve handeling, op een vrijelijke, ondub-
belzinnige, geïnformeerde en specifieke wijze.69 Een dui-

63 Nota, p. 43.
64 Art. 97 lid 2 PSD2.
65 Art. 5 RTS.
66 Nota, p. 43.
67 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

68 Art. 4 lid 1 AVG.
69 In art. 4 lid 11 AVG wordt ‘toestemming’ gedefinieerd en in art. 7 en 8 AVG 

worden de eisen waaraan toestemming moet voldoen nader uitgewerkt. 
Verder biedt overweging 32 AVG een toelichting op de wijze van verkrij-
ging van toestemming toegelicht. 
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delijke actieve handeling betekent dat de gebruiker geen 
toestemming kan geven door middel van stilzwijgende toe-
stemming of via een voor-aangevinkt vakje. Het vereiste 
van ‘vrij’ betekent dat de TPP geen druk mag uitoefenen op 
de gebruiker voor het verlenen van toestemming. De ge-
bruiker moet de toestemming kunnen weigeren en mag bij 
weigering geen nadeel daarvan ondervinden. Ondubbelzin-
nig en geïnformeerd houdt in dat volstrekt helder moet zijn 
dát er toestemming wordt verleend, waarbij de gebruiker 
pas toestemming kan geven nadat de gebruiker voldoende 
informatie over de gegevensverwerking heeft gehad. De in-
formatie moet in begrijpelijke en eenvoudige taal worden 
gepresenteerd. Tot slot wordt onder ‘specifiek’ verstaan dat 
de toestemming steeds moet gelden voor een specifieke 
verwerking en een specifiek doel, bijvoorbeeld voor het ini-
tiëren van betalingstransacties. Het vragen van uitdrukke-
lijke toestemming kan gebeuren in het proces dat de gebrui-
ker doorloopt na het downloaden van de softwareapplicatie 
van een TPP — bijvoorbeeld door te klikken op een specifiek 
vakje.70

5.3 Uitzondering voor bepaalde AISPs
Voor bepaalde AISPs bestaat een uitzondering op het ver-
eiste van uitdrukkelijke toestemming voor de toegang tot 
persoonsgegevens. Dit vereiste geldt namelijk niet als de 
dienstverlening van de AISP alléén bestaat uit het aanbie-
den van een rekeninginformatiedienst, zoals een digitaal 
huishoudboekje.71 Deze uitzondering laat onverlet dat de 
gebruiker nog steeds dient in te stemmen met de dienst-
verlening.

5.4 Instemming en toestemming intrekken
Het intrekken van instemming of toestemming is een aan-
gelegenheid van de gebruiker jegens de TPP. Voordat de TPP 
haar diensten zal verlenen, dient deze de gebruiker duidelijk 
te informeren over de manier waarop instemming of toe-
stemming kan worden ingetrokken.72 Artikel 7, lid 3 van de 
AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke (de TPP) 
ervoor moet zorgen dat het intrekken van toestemming door 
de gebruiker even eenvoudig moet zijn als het geven ervan.
Indien toestemming wordt verkregen door het gebruik van 
een app, moet de gebruiker zijn of haar toestemming kun-

70 De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) heeft door middel van een Q&A 
het vereiste van uitdrukkelijke toestemming voor de toegang tot per-
soonsgegevens voor de praktijk willen verduidelijken. De Q&A van de AP 
is op 18 oktober 2018 voor het eerst gepubliceerd via www.autoriteitper-
soonsgegevens.nl (zoek op Q&A betaaldiensten). Door middel van de Q&A 
verschaft de AP op heldere wijze inzicht in de verschillende vereisten. 
Daarnaast verduidelijkt de AP dat de eis van uitdrukkelijke toestemming 
inhoudt dat een TPP afzonderlijk van de andere onderdelen van een over-
eenkomst om de toestemming moet vragen. In een digitale omgeving kan 
dat bijvoorbeeld in de vorm van een aan te vinken checkbox of door middel 
van een pop-up.

71 Zie de toelichting van de AP in haar Q&A op de vraag ‘Voor welke betaal-
dienstverleners geldt de eis van uitdrukkelijke toestemming’. 

72 In haar Q&A licht de AP toe dat een TPP de verwerkte persoonsgegevens 
mag bewaren nadat toestemming is ingetrokken, maar alleen als het be-
waren op grond van de wet noodzakelijk is. De gebruiker moet duidelijk 
geïnformeerd zijn over de periodedat bepaalde persoonsgegevens be-
waard worden. Zodra die termijn voorbij is, moet de TPP de persoonsgege-
vens verwijderen of onherleidbaar maken.

nen intrekken via dezelfde app. Zou het intrekken via een 
andere app of website moeten gebeuren, dan zou door dit 
overschakelen naar een andere gebruikersinterface het in-
trekken van toestemming buitensporige moeite kosten en 
in strijd zijn met de AVG.73

Het Maatschappelijk Overleg Betaalverkeer (“MOB”) — een 
samenwerkingsverband onder voorzitterschap van DNB 
van verschillende consumenten-, winkeliers- en belan-
genbehartigende organisaties en aanbieders van het beta-
lingsverkeer — heeft aangegeven graag te zien dat banken 
consumenten in hun eigen apps en in het internetbankieren 
inzicht bieden in de AISPs waaraan toestemming is ver-
leend voor rekeninginformatiediensten. Inzicht in de AISPs 
met toegang zou het overzicht voor consumenten aanzien-
lijk bevorderen. Momenteel onderzoekt de minister van Fi-
nanciën of een dergelijk overzicht mogelijk is. Eén van de 
mogelijkheden die de Minister in dit kader onderzoekt, is 
of banken in dat overzicht ook kunnen aangeven waar en 
hoe de gegeven toestemming weer kan worden ingetrok-
ken, bijvoorbeeld via een directe link naar de website van de 
betaaldienstverlener aan wie de toestemming is gegeven.74

In maart 2019 is DNB namens het MOB begonnen met de 
PSD2-publiekscampagne onder de slogan ‘U beslist’.75 DNB 
probeert op laagdrempelige wijze rekeninghouders te in-
formeren over alle aspecten rondom PSD2, zodat zij een 
weloverwogen beslissing nemen als er een vraag komt om 
toegang te geven tot een bankrekening. In haar voorlich-
tingscampagne meldt DNB dat het intrekken van instem-
ming en toestemming door de klant bij de betreffende TPP 
kan.

6. PSD2 en het verwerken van 
persoonsgegevens

Vele partijen verwachten dat inzicht in de betaalgegevens 
van consumenten commercieel interessant is, bijvoorbeeld 
omdat met kennis van de betaalgegevens gerichter kan 
worden geadverteerd of op basis daarvan een realistisch(er) 
(krediet- of betaal)risicoprofiel van de consument kan wor-
den opgesteld. Betaalgegevens zijn persoonsgegevens wan-
neer deze gegevens iets zeggen over een identificeerbaar 
natuurlijk persoon. Betaalgegevens kunnen in één keer veel 
informatie over een bepaald persoon geven, bijvoorbeeld 
over iemands inkomenspositie en/of de schulden van een 
persoon. De AVG heeft betaalgegevens als categorie echter 
niet aangemerkt als een bijzondere categorie persoonsge-
gevens. Dat komt omdat financiële persoonsgegevens in 
beginsel, op zichzelf, geen bijzondere persoonsgegevens 

73 Zie nader de guidelines over toestemming van de Groep gegevensbescher-
ming artikel 29 Richtsnoeren inzake toestemming overeenkomstig Veror-
dening 2016/679, 17/NL, WP259 versie 01.

74 Antwoorden van de Minister van Financiën op vragen van de vaste com-
missie voor financiën over het implementatiebesluit herziene richtlijn be-
taaldiensten PSD2 op kamervragen van 13 november 2018, kenmerk 2018-
0000187533.

75 Zie nader: www.psd2bankieren.nl.
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zijn, anders dan persoonsgegevens over bijvoorbeeld ge-
loofsovertuiging of geaardheid. Dit wordt pas anders als 
de financiële gegevens herleidbaar zijn tot bijzondere per-
soonsgegevens, bijvoorbeeld vanwege een donatie aan een 
kerkgenootschap of een betaling aan een organisatie die 
een seksuele voorkeur onthult. Omdat bij de verwerking van 
betaalgegevens de kans bestaat op de aanwezigheid van bij-
zondere persoonsgegevens, is gekozen voor uitdrukkelijke 
toestemming.76 Op dit onderdeel geeft PSD2 een bijzondere 
regel die, vanwege het bijzondere, sectorspecifieke karak-
ter, bovenop het regime van de AVG geldt.

In de aanloop naar de implementatie van PSD2 is er lang 
en veel gediscussieerd over het risico van onrechtmatig ge-
bruik van persoonsgegevens in het kader van de privacy-
regelgeving. In PSD2 worden enkele voorwaarden gesteld 
die zien op het beperken van voornoemd risico, maar lange 
tijd was onduidelijk hoe PSD2 zich precies verhield tot de 
AVG. De interpretatie en implementatie van de bepalingen 
in PSD2 die relevant zijn in het kader van privacy en het ge-
gevensbeschermingsrecht dienen namelijk geïnterpreteerd 
te worden in het licht van de AVG. Neem de vraag welke re-
keninginformatie de AISP écht nodig heeft voor het kunnen 
uitvoeren van een dienst. De AISP heeft in principe alleen 
toegang tot de ‘aangewezen betalingsrekeningen en de be-
trokken betalingstransacties’.77 De toegang van de AISP tot 
rekeninginformatie dient bovendien te worden beperkt tot 
de informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
rekeninginformatiedienst.78 Welke informatie precies nodig 
is, hangt echter af van de aangeboden dienst (denk aan un-
derwriting, het kasboekje of marketingdoeleinden). De AISP 
kan de beperkingen die voor haar gelden omzeilen door de 
rekeninginformatiedienst zo ruim mogelijk te formuleren, 
zodat de gebruiker niet goed in staat is te beoordelen wat de 
consequenties zijn van het geven van toestemming.79

Ook was lang onduidelijk wie toezicht moest houden op het 
vereiste van uitdrukkelijke toestemming: DNB of de AP? In-
middels is duidelijk dat beide toezichthouders een rol in het 
toezicht op PSD2 hebben gekregen. DNB heeft de taak om 
vergunningen te verlenen aan aanbieders van betaaldien-
sten en betaalinstellingen en de toezichtstaak van DNB is 
daarmee gericht op het waarborgen van een stabiel finan-
cieel stelsel. De AP houdt toezicht op de bescherming van 
de privacy van mensen en kijkt naar de eisen in de AVG en 
naar de eisen op het gebied van privacy neergelegd in PSD2. 
De toezichtstaak van de AP is gericht op het toezicht op het 

76 Het vereiste van uitdrukkelijke toestemming geldt niet voor de betaal-
dienstverlener die uitsluitend rekeninginformatiediensten aanbiedt, zie 
artikel 33 lid 2 PSD2.

77 Artikel 67 lid 2 sub d PSD2. 
78 Zie overweging 43 en artikel 7.4 AVG.
79 De heren Wolters en Jacobs gaan dieper in op een aantal mogelijkheden 

waarmee de beperkingen aan het recht op toegang te omzeilen zijn, zie 
P.T.J. Wolters & B.P.F. Jacobs, ‘De toegang tot de betaalrekeningen onder 
PSD2’, Ondernemingsrecht 2018/38.

vereiste van uitdrukkelijke toestemming.80 De AP oefent dit 
toezicht uit in samenwerking met DNB. Op 21 februari 2019 
heeft de AP daarom met DNB een convenant gesloten dat 
ziet op de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen 
beide toezichthouders.81 In het protocol is vastgelegd dat 
DNB en de AP informatie uitwisselen die van belang is voor 
de uitoefening van de toezichtstaken. Zo delen DNB en de 
AP informatie over vergunningaanvragen van instellingen 
die zich bezighouden met de verwerking van persoonsge-
gevens, informatie over incidenten, zoals datalekken, en an-
dere signalen bij betaaldienstverleners. Bij beide toezicht-
houders kunnen klachten die betrekking hebben op PSD2 
worden ingediend. Klachten die betrekking hebben op het 
toezichtsterrein van één toezichthouder, worden aan de be-
treffende toezichthouder verstrekt.

7. Tot slot

In deze bijdrage hebben wij getracht een aantal aspecten 
met betrekking tot PSD2 te beschrijven. In de introductie 
zijn wij onder andere ingegaan op de totstandkoming van 
PSD2 en de verandering van het betaallandschap door de 
intrede van FinTechs en BigTechs. Daarnaast hebben wij be-
schreven welke betaaldiensten nu onder PSD2 worden gere-
guleerd en zijn we ingegaan op de inhoud van de verplich-
ting van banken om, na instemming van de rekeninghouder, 
bankrekeningdata te delen. Daarbij is aandacht besteed aan 
de privacy regels die in het kader van de toegang tot data 
van rekeninghouders moeten worden nageleefd.

De regels voor de toegang tot de betaalrekening schrijven 
voor dat toegang door banken verleend moet worden door 
middel van ten miste één toegangsinterface die veilige com-
municatie mogelijk maakt met TPPs: bij voorkeur de dedica-
ted interface. De interface van de bank moet de TPP in staat 
stellen om de authenticatie bij de bank te starten en voor dit 
proces zijn verschillende modellen in de markt. De koppe-
ling tussen de bank en de TPP komt tot stand via een API en 
de bank mag bij de ontwikkeling van haar API deze niet zo 
inrichten dat deze feitelijk het recht op toegang belemmert.

Voor toegang tot de betaalrekening dient de gebruiker uit-
drukkelijk in te stemmen met de diensten van de TPP door 
middel van SCA. Bovendien moet de gebruiker in beginsel 
zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven voor de toe-
gang tot bankrekeningdata die noodzakelijk zijn voor het 
aanbieden van de betalingsdiensten, en voor het verwerken 
en bewaren van deze bankrekeningdata. De procedure voor 
toegang tot de betaalrekening bestaat dus uit twee stappen, 
hoewel de uitvoering daarvan per bank of TPP in details kan 
variëren.

80 De AP is op grond van artikel 21a van de Uitvoeringswet AVG belast met het 
toezicht op de naleving van het krachtens artikel 3:17, zevende lid, van de 
Wft gestelde over de uitdrukkelijke toestemming die betaaldienstgebrui-
kers moeten verlenen aan TPPs.

81 Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de Ne-
derlandsche Bank N.V., Staatscourant nr. 10431, 21 februari 2019.
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In PSD2 is bepaald dat bij de verwerking van bankreke-
ningdata, in het kader van het verlenen van een betaal-
dienst, uitdrukkelijke toestemming vereist is van de gebrui-
ker. Dit is een voorwaarde voordat de TPP de gegevens mag 
verwerken. Deze eis komt bovenop de eisen die de AVG stelt, 
waarmee strikte voorwaarden zijn gesteld waaronder TPPs 
toegang krijgen tot bankrekeningdata. De toegang leidt ech-
ter ook tot privacy-risico’s, doordat TPPs inzicht krijgen in 
financiële gegevens van gebruikers. DNB en de AP zien erop 
toe dat TPPs de gegevens alleen gebruiken binnen het kader 
waarvoor toestemming is gegeven.

Banken en nieuwe dienstverleners zullen de komende tijd 
mede als gevolg van PSD2 op elkaar aangewezen zijn bij 
het verbeteren van de financiële dienstverlening aan con-
sumenten en bedrijven. TPPs zijn afhankelijk van banken 
voor toegang tot de betaalrekeningen van hun klanten. Te-
gelijkertijd zullen banken diezelfde TPPs in de arm willen 
nemen om samen nieuwe innovatieve diensten te ontwik-
kelen. Het speelveld binnen de betaalmarkt is aan het ver-
anderen, waarbij FinTechs zullen gaan bijdragen aan meer 
diversiteit van aangeboden betaaldiensten op de markt. De 
regelgeving (PSD2) faciliteert de wijze waarop marktpar-
tijen aan de slag kunnen met het ontwikkelen van innova-
tievere diensten.

Ook BigTechs zullen naar verwachting hun bijdrage gaan 
leveren aan de diversiteit binnen de betaalmarkt. Met de 
opkomst van de platformeconomie en de mogelijkheden 
die PSD2 ook aan de BigTechs biedt, valt te verwachten dat 
steeds grotere geldstromen via de betaalmethodes van de 
BigTechs zullen lopen. Dit brengt echter ook risico’s met zich 
mee voor banken, zoals onvoldoende zicht op witwasprak-
tijken.82 Kortom, in meerdere opzichten zijn het bewogen 
tijden voor alle spelers op de betaalmarkt. De spreekwoor-
delijke kaarten worden in de komende jaren opnieuw ge-
schud.

82 Redactie Banken, ‘Banken lopen grote risico’s door platformeconomie’, FD, 
6 maart 2019.
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