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Inleiding

Trendrapport

Sinds de komst van de Payment Service Directive (PSD1) vonden er verschuivingen
plaats binnen de wereld van betalingsverkeer. De opvolger hiervan, Payment Service
Directive 2 (PDS2), zal ook grote impact hebben op zowel bedrijven als consumenten.
Het doel van dit trendrapport is in kaart te brengen wat deze impact kan zijn en hoe
veranderingen zich ontwikkelen binnen het PSD2 speelveld. Met name zal er aandacht
worden geschonken aan de hoofdrolspeler: de bank. PSD2 brengt voornamelijk voor
deze partij veel teweeg. Zijn banken klaar voor alle eisen en veranderingen die PSD2
brengt en met welke uitdagingen hebben zij te maken? Gaan ze mee met de algemene
trend van internationalisering en hoe gaan zij om met de nieuwe concurrentie die is
ontstaan? De fintech* zal hier ook een grote rol in gaan spelen. Een andere speler zijn
de corporates. Over deze doelgroep is echter nog weinig bekend, waardoor het juist
interessant is om dit nader te onderzoeken. Wellicht worden zij wel de nieuwe grote
spelers van de financiële wereld door PSD2. De vraag is alleen: zijn zij bewust van alle
mogelijkheden die de nieuwe richtlijn biedt?

Al deze vragen laten zien dat PSD2 voor veel opschudding zorgt. Door middel van
deskresearch en interviews met banken, fintechs en corporates komen er nieuwe
bevindingen boven water die verder in dit trendrapport toegelicht worden. Deze
informatie zal uiteindelijk leiden tot een antwoord op de volgende hoofdvraag:
“Welke trends komen voort uit de komst van PSD2, binnen het domein banken,
fintechs, corporates en de Europese betaalmarkt als een geheel?”

Allereerst zal de aanleiding en het doel van de voorganger van PSD2, oftewel PSD1,
worden besproken. Hierna volgt de scope van PSD2 en aansluitend de trends die
onderscheiden kunnen worden in de huidige Europese betaalmarkt. Vervolgens
worden nieuwe trends uiteengezet voor banken. Hierin worden zowel de
ontwikkelingen besproken bij banken als de wisselwerking met belangrijke spelers in
het PSD2 speelveld, namelijk fintechs. Daarnaast zal ook worden weergegeven hoe
corporates staan in de wereld van PSD2. Tot slot zullen de concluderende
hoogtepunten worden aangehaald.

Enigma Consulting

Enigma Consulting is een consultancybureau gespecialiseerd in Payments, Treasury en
Risk & Compliance. Van oudsher is betalingsverkeer het startpunt van Enigma, wat er
voor heeft gezorgd dat er beroep wordt gedaan op haar kennis in alle hoeken van de
betaalmarkt. Van zowel groot- als kleinbanken, tot corporates en fintechs. Met ruim 20
jaar ervaring is Enigma een welbekend kennishuis binnen het betalingsverkeer en het
bankenwezen in Nederland.

Dit rapport is geschreven door vier Young Professionals van Enigma in de periode van
april tot en met september. Zij zijn in oktober 2018 in dienst getreden en deze
rapportage is een van de onderdelen van het traineeship 2018-2020.

* Onder fintechs verstaan wij “ondernemingen met een start-up karakter die innovatieve diensten en 
oplossingen bieden binnen de financiële sector”
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Kernboodschap

Het trendrapport in een notendop

Het antwoord op de hoofdvraag “Welke trends komen voort uit de komst van PSD2,
binnen het domein banken, fintechs, corporates en de Europese betaalmarkt als een
geheel?” luidt als volgt:

Banken worden gedwongen om afscheid te nemen van hun legacy IT-systemen en
moeten verschuiven naar een moderne IT-infrastructuur. Deze verschuiving zorgt
ervoor dat banken sneller en efficiënter nieuwe proposities kunnen ontwikkelen en
API’s op kunnen zetten. Daarnaast zullen er open digital platforms ontstaan waar
consumenten van verschillende innovatieve diensten gebruik van kunnen maken.
Banken optimaliseren de customer journey door een proactieve rol omtrent innovatie
van betaalmogelijkheden in te nemen en actief mee te denken om betalingen zo
frictieloos mogelijk te maken. Om deze innovatieve diensten te ontwikkelen, wordt er
door banken gebruik gemaakt van verscheidene soorten partnerships met derde
partijen. Fintechs zijn dan ook meer een verlengstuk of een samenwerkingspartner van
de bank, dan een concurrent. De voordelen die hieruit voortvloeien zijn namelijk
positief voor beide partijen en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In tegenstelling tot fintechs is vanuit corporates weinig beweging om te opereren
binnen het PSD2 speelveld. Duidelijke uitzondering binnen de corporate wereld zijn de
retailers. Het betaalproces wordt geoptimaliseerd met als doel de customer journey zo
frictieloos te laten verlopen. Door de banken ook meer als een strategische partner in
te zetten, snijdt het mes aan twee kanten. Dit zorgt voor grote voordelen voor zowel de
corporate als de bank. Echter, de voorkeur van corporates lijkt duidelijk te liggen bij het
uitbesteden van de PSD2-service en een samenwerking aan te gaan met fintechs.

In de huidige Europese betaalmarkt bankieren consumenten voornamelijk in eigen
land, dit geldt ook voor het afnemen van andere financiële diensten. Of er
veranderingen plaats gaan vinden is nog onduidelijk. De meningen in de markt zijn
hierover verdeeld. Echter, er is geen verdeeldheid over het speelveld wat na de
introductie van PSD2 ontstaat. De monopolypositie van banken zal verdwijnen en er
zullen nieuwe concurrenten op de markt komen voor banken in de vorm van fintechs of
andere derde partijen die financiële diensten aanbieden. Met alle consequenties van
dien.
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1. PSD1: de voorlegger van PSD2
PSD1 heeft voor veel innovatie gezorgd in het betaallandschap, maar is ontoereikend gebleken

De PSD1 heeft voor revolutie in de betaalmarkt gezorgd, maar kon de 
digitalisering van de betaaldiensten niet voldoende ondersteunen.

PSD1 is een Europese richtlijn is in 2009 geïmplementeerd en zorgt voor regulering van
betaaldiensten binnen de Europese Unie. De eerste PSD beoogde een uniforme
betaalmarkt binnen Europa te creëren. Daarnaast stimuleerde PSD1 de digitalisering
van de Europese betaalmarkt, waardoor Payment Service Providers (PSP’s) de kans
kregen om de markt te betreden met innovatieve online betaaldiensten. PSP’s zijn
niet-bancaire bedrijven met een vergunning of een vrijstelling van de Nederlandsche
Bank (DNB) die betaaldiensten mogen aanbieden aan klanten.

Dankzij PSD1 kunnen Europese particulieren en bedrijven gebruik maken van snellere
services en competitieve prijzen door de invoering van SEPA. De innovatieve online
betaaldiensten, gepaard met de enorme toetreding van PSP’s, heeft ervoor gezorgd
dat PSD1 hier niet voldoende in kon ondersteunen. De online betaaldiensten werden
namelijk niet gereguleerd door PSD1. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een verzoek is
ingediend voor een herziening van de richtlijn.

Met de komst van PSD1 werden een zevental betaaldiensten gedefinieerd die in scope
waren van PSD1. Dit betekent dat er een vergunningsplicht verbonden was aan het
aanbieden van deze diensten. De diensten zijn hiernaast uiteengezet. Dienst 7 zoals
deze hiernaast beschreven is, is overbodig geworden met de komst van PSD2.

Doelstellingen van PSD1:

1. Het stimuleren van concurrentie en innovatie binnen Europa: de Europese
betaalmarkt is opengesteld voor nieuwe toetreders. Non-bancaire instellingen
mogen door PSD1 met een vergunning van De Nederlandsche bank
betaalservices aanbieden. Dit heeft geleid tot nieuwe betaalservices, zoals
iDeal.

2. Consumentenbescherming: er is één juridisch kader ingesteld voor de
Europese betaalmarkt, zodat grensoverschrijdende betalingen veiliger
verlopen. Dit heeft gezorgd voor een versnelde migratie van SEPA.

3. Kwaliteitsverhoging van services: banken en non-bancaire instellingen moeten
transparanter zijn over hun diensten en kosten. Daarnaast zorgt SEPA ervoor
dat er nu sneller en goedkoper betalingen worden verricht.

Betaaldiensten na PSD1*:

1. Dienst 1: Mogelijkheid om contanten op een betaalrekening te plaatsen

2. Dienst 2: Mogelijkheid om contanten op te nemen van een betaalrekening.

3. Dienst 3: Uitvoering van betaaltransacties.

4. Dienst 4: Uitvoering van betaaltransacties waarbij geldmiddelen gedekt zijn 
door een kredietlijn.

5. Dienst 5: Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten.

6. Dienst 6: Geldtransfer.

7. Dienst 7: Uitvoering van betaaltransacties waarbij de betaler toestemming
geeft voor de betaling met behulp van een telecommunicatie-, digitaal- of IT-
instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van de
telecommunicatiedienst, het IT-systeem of het netwerk.* DNB, Betaaldiensten die vallen onder vergunningplicht (2012)
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2. De komst van PSD2
PSD2 vergroot het scala aan betaaldiensten en brengt een aantal nieuwe doelstellingen met zich mee

PSD2 is per 19 februari 2019 in Nederland van kracht. De komst van PSD2 
opent de deur voor Third Party Providers (TPP’s).

PSD2 is in het leven geroepen omdat PSD1 onvoldoende dekkend was voor de
revolutie die was ontstaan in de betaalmarkt. Nieuwe innovatieve online
betaaldiensten zaten niet in de scope van PSD1 en werden dus niet gereguleerd. PSD2
heeft online betaaldiensten wel in scope en poogt een efficiëntere en meer
geïntegreerde Europese betaalmarkt te realiseren. De volgende initiatieven dragen bij
aan het behalen van dit doel: een gelijkwaardig speelveld creëren door regulering voor
aanbieders van online betaaldiensten, de veiligheid van het Europese betalingsverkeer
verhogen, de consument meer veiligheid bieden en concurrentie op de uniforme
betaalmarkt bevorderen om innovatieve online betaaldiensten te stimuleren en de
kosten voor consumenten te verlagen.

De komst van PSD2 betekent tevens een einde van de monopolypositie van banken op
de betaaldata van consumenten. PSD2 verplicht banken om derde partijen toegang te
bieden tot de betaalrekeningen van consumenten, ook wel ‘access to the account’
(XS2A) genoemd. Let wel: derde partijen krijgen alleen toegang tot de informatie van
de betaalrekening van een consument wanneer zij hier toestemming voor hebben
gegeven.

Wanneer de klant toestemming heeft gegeven, is de bank verplicht om derde partijen
toegang te bieden tot de rekening of rekeninginformatie van de klant middels
‘Application Program Interfaces’ (API’s).

Het beschikbaar stellen van de betaaldata maakt twee nieuwe diensten mogelijk
binnen de betaalmarkt, namelijk:

• Payment Initiation Service (PIS), ook wel dienst 7 genoemd.

• Account Information Service (AIS), ook wel dienst 8 genoemd.

Voor het aanbieden van deze diensten geldt echter wel vergunningsplicht, hierover
meer in het volgende hoofdstuk.

Doelstellingen van PSD2:

1. EEen gelijkwaardig speelveld creëren voor alle aanbieders van E
E(online) betalingen.

2. EEen veiliger Europees betalingsverkeer.

3. EVerhoogde concurrentie binnen de Europese betaalmarkt om
Einnovatie te bevorderen en kosten van consumenten te verlagen.

4. EMeer bescherming en veiligheid voor de consument.

5. EMogelijkheid om nieuwe betaaldiensten aan te bieden als AIS of
EPIS.

Deze doelstellingen worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht.
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3. Vergunningsplicht onder PSD2
De drempel om het PSD2-speelveld te betreden is groter dan verwacht

De stap in het PSD2 speelveld

De komst van PSD2 biedt veel mogelijkheden voor de betaalmarkt, en hoewel de stap
klein lijkt om van deze mogelijkheden te profiteren, is dit in de realiteit toch anders. De
richtlijnen van PSD2 schrijven namelijk voor dat iedere Third Party Provider, oftewel
aanbieder van een AIS- of PIS-dienst, verplicht is om een vergunning voor het
aanbieden van betaaldiensten aan te vragen. Het succesvol afronden van zo een
vergunningsaanvraag kost veel tijd en moeite, aangezien dit een ingewikkeld proces is.
In figuur 1 hiernaast staan een aantal essentiële aandachtspunten met betrekking tot
een vergunningsaanvraag.

Zodra de vergunningsaanvraag is afgerond, is de partij gemachtigd om betaaldiensten
aan te bieden. De geldigheid van de vergunning is niet beperkt tot het land waarin de
vergunning is aangevraagd. Wanneer de vergunning is afgegeven, is de desbetreffende
partij ook gemachtigd om in alle andere Europese landen betaaldiensten aan te
bieden, dit wordt ook wel EU-passporting genoemd.

De vergunningsplicht is echter niet het enige waar een potentiële toetreder in de
betaalmarkt rekening mee moet houden. Indien een partij ervoor kiest om
betaaldiensten aan te bieden, zal deze partij onder toezicht van de nationale
toezichthouder komen te staan (in Nederland is dit De Nederlandsche Bank). Dit brengt
diverse verplichtingen met zich mee en vereist van deze partij dat zij verantwoording af
moet leggen aan de toezichthouder. De invulling hiervan kan consequenties hebben
voor de organisatiestructuur, omdat er nu bepaalde zaken verwacht worden van de
nieuwe toetreder waar voorheen geen rekening mee gehouden diende te worden.

Al met al is het belangrijk dat potentiële toetreders zich bewust zijn van de stappen die
zij moeten ondernemen om een betaaldienst aan te kunnen bieden. Gezien het feit dat
dit veel tijd en geld kost, zal de afweging gemaakt moeten worden of deze kosten
opwegen tegen de baten. Ook is het belangrijk om hierbij te realiseren dat banken al
een vergunning hebben, en dat hun dit tijdrovende proces dus bespaard zal blijven. De
banken hebben in het PSD2-speelveld dus al een voorsprong op de nieuwe toetreders.

Aandachtpunten:

1. Bedrijfsplan inclusief budgetprognose

2. Herstel- en exitplan inclusief 
scenarioanalyses

3. Systematische analyse integriteitsrisico’s

4. Risicogebaseerd
cliëntenonderzoekmethode

5. Beleid ten aanzien van compliance

6. Beleid ten aanzien van beheerste 
uitoefening

7. Beschrijving van organisatie- en 
zeggenschapsstructuur

8. Toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid 
(mede)beleidsbepalers

Figuur 1: Aandachtspunten bij het indienen van een vergunningsaanvraag



7

4. De doelstellingen van PSD2
PSD2 tracht een gelijkwaardig en veilig speelveld te creëren, waar meer ruimte is voor innovatie en concurrentie

4.1 Een gelijkwaardig speelveld 

In de jaren na de introductie van PSD1 veranderde het
consumentengedrag binnen de betaalmarkt: de
consument wilde namelijk steeds meer mobiel de
financiële zaken kunnen regelen. Ook volgden
technologische ontwikkelingen elkaar snel op en werd
innovatie steeds meer gestimuleerd binnen de
betaalmarkt. De snelheid van de technologische
ontwikkeling zorgde er al snel voor dat PSD1
ontoereikend was. De online betaaldiensten, evenals
de mobiele betaaldiensten waren namelijk niet in
scope en werden niet voldoende gereguleerd. Partijen
die dit soort diensten aanboden, werden dus in
mindere mate gereguleerd dan andere partijen binnen
de betaalmarkt. In tegenstelling tot PSD1 creëert PSD2
wél een gelijkwaardig speelveld binnen de Europese
betaalmarkt. PSD2 zorgt er namelijk voor dat alle
partijen binnen de Europese betaalmarkt aan dezelfde
richtlijnen en wetgeving moeten voldoen.

Door PSD2 hebben niet alleen banken beschikking
over rekeninginformatie, maar kunnen ook derde
partijen toegang krijgen tot deze informatie. Het
gelijkwaardige speelveld zorgt niet alleen voor
geharmoniseerde consumentenbescherming, maar
ook voor het doorbreken van de monopoliepositie van
banken.

4.2 Een veiliger Europees betalingsverkeer

De introductie van PSD2 zorgt ervoor dat alle
transacties binnen Europa, ook transacties waarbij
maar één van de twee partijen uit Europa komt,
binnen de scope vallen. Ongeacht of er sprake is van
een andere valuta, zo lang deze maar officieel erkend
is. Cryptocurrencies zitten bijvoorbeeld niet in de
scope van PSD2.

Het uitbreiden van het geografische bereik van PSD1
zorgt ervoor dat klanten meer informatie ter
beschikking krijgen omtrent hun transacties. Verder
zorgt deze uitbreiding ervoor dat de Europese kant van
de transactie beter beschermd is, omdat deze
transacties ook binnen de PSD2-regulering vallen. Dit
houdt in dat alle partijen binnen de Europese
betaalmarkt aan dezelfde beveiligingseisen omtrent de
toegang, de verwerking en het opslaan van
betaalgegevens van consumenten moeten voldoen.
Daarnaast zijn transacties door sterke
cliëntauthenticatie (zie paragraaf 4.4.1) beter
beveiligd.

4.3 Meer concurrentie en innovatie

De komst van PSD2 verlaagt de drempel voor nieuwe
partijen om toe te treden tot de Europese
betaalmarkt. Dit komt doordat al deze partijen op
Europees niveau worden geregistreerd, gecertificeerd
en gereguleerd. De DNB ziet als nationale centrale
bank erop toe dat nieuwe toetreders in Nederland
conform Europese standaarden zijn ingericht en aan
de vereisten van een PSD2 vergunning voldoen. Verder
zorgt toetreding van nieuwe partijen voor
toenemende concurrentie in de Europese
betaalmarkt. Dit doorbreekt niet alleen de
monopolypositie van banken, maar resulteert ook in
lagere kosten voor de consument in het
betalingsverkeer. Zo is ‘surcharging’ bij online
betaaldiensten verboden en ondervinden
consumenten een lager eigen risico bij ‘unauthorized
transactions’ (zie paragraaf 4.4.2 en 4.4.3).

De introductie van XS2A zorgt ervoor dat banken
klantdata, indien er sprake is van consent van de klant,
met derde partijen moet delen middels API’s. Hierdoor
kunnen derde partijen nieuwe betaaldiensten
aanbieden (zie paragraaf 4.5), zodat innovatie binnen
de betaalmarkt wordt bevorderd en concurrentie
toeneemt.
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4. De doelstellingen van PSD2
PSD2 schrijft diverse veiligheidsmaatregelen voor om de veiligheid van de consument te verbeteren

4.4 Meer bescherming en veiligheid voor de 
consument

PSD2 moet de consument meer bescherming en 
veiligheid bieden door risico en fraude te verlagen bij 
het verrichten van (online) transacties.

4.4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
eist dat de betaaldienstverlener, afzonderlijk van de
andere onderdelen van een overeenkomst,
uitdrukkelijk om toestemming vraagt aan de consument
om toegang te krijgen tot zijn of haar
persoonsgegevens. Dit gebeurt op dezelfde manier als
een (online) betaalopdracht, door in te loggen bij de
bank via bijvoorbeeld de smartphone of computer. Een
betaaldienstverlener moet altijd een grondslag hebben
om persoonsgegevens te mogen verwerken en moet
hiervoor de nodige beveiligingsmaatregelen treffen. De
privacy van de klant wordt hierdoor gewaarborgd.

4.4.2 Strong Customer Authentication (SCA)
Bij het doen van een betaling moet de consument
d.m.v. twee of meerdere onafhankelijke elementen
aantonen dat hij/zij ook de daadwerkelijke eigenaar is
van de rekening. Als voorbeeld: waar tot nu toe een
creditcardnummer en een adres voldoende waren,
moeten klanten nu minstens twee van de volgende drie
extra authenticatiemethoden gebruiken als ze online
voor iets willen betalen: iets wat je weet; iets dat je
bezit; of iets dat je bent (zie figuur 2).

4.4.4 Een verbod op surcharging
Op grond van dit verbod mogen er geen kosten meer
doorberekend worden voor het gebruik van
betaalmiddelen. De precieze uitwerking hiervan
verschilt per land. Zo zal het in Nederland het geval
zijn dat “de eventueel in rekening gebrachte kosten
niet hoger liggen dan de directe kosten die de
begunstigde zelf voor het gebruik van het specifieke
betaalinstrument maakt”*, waar in België surcharging
volledig verboden wordt. Dit verbod betreft debet- en
de meeste creditcards, maar ook Europese
overschrijvingen en Europese automatische incasso’s.
In Nederland zullen voor iDeal-betalingen geen aparte
kosten in rekening gebracht kunnen worden voor de
onderliggende overschrijving, maar wel voor de kosten
van de iDeal-dienstverlening zelf.

Op dit verbod gelden twee uitzonderingen: betalingen
uitgevoerd met driepartijen kaartschema's (zoals
Amex en b.v. Diners) en ook betalingen uitgevoerd
met business cards (creditcards voor de zakelijke
markt) vallen buiten de scope; daarvoor mogen wel
toeslagen berekend worden.

Deze nieuwe regel is bedoeld om Europese
consumenten te beschermen tegen online fraude, dat
miljoenen euro’s aan schade oplevert. In het geval van
remote transactions (smartphone en/of computer)
komt hier nog een extra element bij. Bij deze online
transacties dient de gebruiker ook een
autorisatiecode in te voeren. Dit kan een eenmalige
code zijn die je ontvangt zoals de TAN-codes van ING
of een vingerafdruk in het geval van de banking
applicatie op de smartphone of tablet.

4.4.3 Lager eigen risico voor de consument
De consument hoeft niet meer dan 50 euro te betalen
in het geval van een ‘unauthorized transaction’,
behalve wanneer de klant zelf fraude pleegt of zelf erg
nalatig is geweest. Voor de introductie van PSD2
moest de klant zelf nog 150 euro betalen. Dit is
overigens alleen het geval buiten Nederland, in
Nederland kent men geen eigen risico.

* Burgerlijk wetboek artikel 7:520 lid 3
Figuur 2: De mogelijkheden voor autoriseren in het geval van 
SCA
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4.5 Mogelijke nieuwe betaaldiensten
De komst van PSD2 maakt het aanbieden van twee nieuwe 
betaaldiensten mogelijk, namelijk de PIS en AIS.

4.5.1 PIS (dienst 7)

De PISP’s zijn derde partijen die na toestemming van de
consument betalingen kunnen initiëren voor de consument.
De PISP creëert software die fungeert als verbinding tussen de
rekening van de consument en die van de retailer waar de
benodigde informatie uitgewisseld wordt om de transactie af
te ronden.

Met de komst van deze dienst zijn er minder partijen
betrokken bij het doen van een betaling en hoeft de
consument zijn kaartgegevens niet meer kenbaar te maken
(zie figuur 3).

In de situatie na de introductie van PSD2 is te zien dat het
aantal tussenpersonen afneemt in het afhandelen van de
transactie. Voorheen ontving een merchant de betaling van
een consument via verschillende partijen, nadat een klant
zijn/haar betaalinformatie had gedeeld op de website. Na de
introductie van PSD2 is het echter mogelijk voor een merchant
om consent te vragen aan de klant, om voor deze klant een
betaling te mogen initiëren waardoor tussenpersonen zoals
een acquirer of kaartleverancier niet meer nodig zijn. In plaats
hiervan kan een consument via tweevoudige authenticatie
toestemming geven op de plek waar de betaling wordt
afgehandeld, waardoor het mogelijk wordt voor de merchant
om de betaling rechtstreeks van de consument te ontvangen
middels een overschrijving.

4. De doelstellingen van PSD2
De PIS-dienst maakt een aantal tussenpersonen overbodig en verkleint de betaalketen

Voor de introductie van PSD2 Na de introductie van PSD2

Figuur 3: situatie zonder en met PIS-dienst
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4.5.2 AIS (dienst 8)

De AIS verplicht banken om de rekeninginformatie van een
klant beschikbaar te stellen aan derden. Deze derden, ook
wel Account Information Service providers (AISP), moeten in
het bezit zijn van een PSD2 vergunning. Door deze nieuwe
regelgeving hebben derden toegang tot informatie die
voorheen compleet afgesloten was. De rekening informatie
kan door de AISP’s worden gebruikt om nieuwe services aan
te bieden, zoals de consument gespecificeerd inzicht geven
in zijn uitgave gedrag.

Ook kan een AISP de rekeninginformatie van meerdere
rekeningen bij diverse banken integreren in één overzicht.
Klanten hoeven hierdoor geen rekeninginformatie meer op
te halen bij meerdere banken maar kunnen in één
oogopslag hun volledige financiële situatie bekijken (zie
figuur 4).

In de situatie na de introductie van PSD2 is te zien dat de
klant niet meer hoeft in te loggen bij diverse banken om
daar de rekeninginformatie op te halen. De klant vraagt bij
de AISP om een geïntegreerd overzicht van zijn of haar
rekeningen. De AISP haalt vervolgens via de API-
koppelingen met de diverse banken alle benodigde
gegevens op, en presenteert deze op haar website/app aan
de klant. De klant bespaart door de AIS-dienst tijd en
moeite, en krijgt nu ook alle rekeninginformatie
gepresenteerd in één overzicht.

4. De doelstellingen van PSD2
De AIS-dienst verbetert de informatievoorziening aan de klant en bespaart de klant zorgen

Voor de introductie van PSD2 Na de introductie van PSD2

Figuur 4: situatie zonder en met AIS-dienst
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5. Het onderzoek
Het onderzoek geeft inzicht in de laatste trends omtrent PSD2 middels documentanalyse en interviews

1. ADocumentanalyse:

Om inzicht te krijgen in de nieuwe PSD2 richtlijn is er gebruik gemaakt van documentanalyse. De focus lag hier voornamelijk op de
inhoud van PSD2, de veranderingen die PSD2 met zich mee brengt ten opzichte van de eerder ingevoerde PSD1 richtlijn en op de
mogelijkheden die PSD2 met zich mee brengt. Bijvoorbeeld de PIS- en AIS-dienst. Verder is documentanalyse gebruikt om huidige
trends rondom PSD2 binnen zowel de Nederlandse als Europese betaalmarkt in kaart te brengen, het speelveld rondom PSD2 in
kaart te brengen en heeft de documentanalyse gediend als input voor de interviewvragen.

2. AInterviews:

Om inzicht te krijgen in de huidige trends in de Nederlandse en Europese betaalmarkt en in de toekomstige trends is gebruik
gemaakt van interviews. Ook zijn trends die in de documentanalyse naar voren gekomen zijn, getoetst bij de geïnterviewde
partijen. De interviews zijn semigestructureerd afgenomen. Dit betekent dat er vooraf een bepaalde set vragen is opgesteld maar
er ook ruimte is voor doorvragen op relevante onderwerpen tijdens de interviews. De interviews zijn afgenomen met verschillende
partijen uit de Nederlandse betaalmarkt. Deze partijen worden beschreven in paragraaf 4.2 op de volgende pagina.

5.1 De gebruikte onderzoeksmethoden

Om een beter begrip te krijgen van PSD2 en om meer inzicht te krijgen in het speelveld rondom PSD2, de spelers binnen dit
speelveld, de huidige Nederlandse en Europese betaalmarkt en de mogelijkheden en beperkingen die PSD2 met zich mee brengt is
er onderzoek gedaan in de periode van april tot en met juni. Er is gebruik gemaakt van de volgende twee onderzoeksmethoden:
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5. Het onderzoek
Binnen het onderzoek is er veel diversiteit in de gesproken partijen

5.2 De gesproken partijen

De interviews zijn bij banken, corporates, fintechs en PSP’s afgenomen, zodat we diverse perspectieven hebben kunnen meenemen in het 
trendrapport. Vanwege de gewenste privacy van de partijen zijn niet alle namen genoemd in het overzicht.

Buckaroo is een Payment Service provider. Via hun Payment platform bieden
zij (inter)nationale betaaloplossingen, zoals IDEAL en Afterpay, en bieden zij
hulp aan ondernemers bij het creëren van een klantvriendelijk
betaalproces. Daarnaast bieden zij ook oplossingen voor
kredietmanagement en subscription services.

Buddy is een internetbankieren applicatie die is gemaakt om mensen te
helpen met hun bankzaken. Het helpt je niet alleen budgetteren, maar ook
bij je aanvraag van toeslagen en uitkeringen. Momenteel loopt er een pilot
bij tien gemeentes.

Flow is een applicatie die de betalingen in je bankrekeningen automatiseert
door middel van rules en triggers. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij
het verdelen van je inkomsten onder vaste verschillende uitgavenpotjes.
Flow is nog niet downloadbaar. Momenteel kun je je inschrijven voor de
wachtlijst voor vervroegde toelating tot de app.
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5. Het onderzoek
Binnen het onderzoek is er veel diversiteit in de gesproken partijen

Visma Connect is een bedrijf van Visma. Zij zijn een specialist in 
gekwalificeerde keteninformatisering. Zij maken efficiënte, veilige en 
gekwalificeerde digitale informatie-uitwisseling tussen organisaties en 
mensen mogelijk, door het aanbieden van ontwerp, realisatie en beheer van 
informatieketens.

Enigma Consulting is een consultancybureau gespecialiseerd in Payments,
Treasury en Risk & Compliance. Er wordt beroep gedaan op haar kennis
door zowel groot- als kleinbanken, tot corporates en fintechs.

Rabobank is een coöperatieve bank en opereert zonder aandeelhouders,
ook wel een bank voor en door klanten. De agrarische oorsprong van de
bank uit zich in de hedendaagse positie, als wereldleider in de landbouw- en
voedselindustrie.
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6. Trends in de Europese betaalmarkt
De consument zoekt amper over de grens naar aantrekkelijke betaaldiensten, ondanks grote prijsverschillen in de markt

6.1 Binnen de huidige Europese betaalmarkt zoekt de consument 
voornamelijk binnen de eigen grenzen naar financiële diensten.

Hoewel één van de doelen van PSD2 is om een geïntegreerde Europese betaalmarkt te
creëren en hiermee globalisering binnen de betaalmarkt te stimuleren, is het de vraag
of dit bereikt zal worden. Op een aantal gebieden worden stappen gezet. Alle landen
moeten namelijk voldoen aan dezelfde wetgeving en het is mogelijk voor consumenten
om ook in het buitenland financiële diensten af te nemen. Ondanks dat deze
mogelijkheid er is, wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt.

In de huidige Europese betaalmarkt wordt er namelijk vooral in eigen land gebankierd.
Ook worden andere financiële diensten vooral in eigen land afgenomen. Het komt
amper voor dat consumenten bancaire producten als creditcards, betaalrekeningen of
hypotheken in het buitenland afnemen. In Europa neemt namelijk minder dan 3% van
alle consumenten een financiële dienst in het buitenland af.

Wanneer de prijsverschillen laag zouden zijn tussen het binnen- en buitenland, is deze
trend op zich geen verassing. Echter, zit er wel degelijk verschil in de prijzen tussen
diverse Europese banken en financiële dienstverleners (zie figuur 5). Dus ongeacht het
(grote) verschil in prijs, bankieren bijna alle Europeanen in eigen land.

De Europese Commissie heeft deze trend onderzocht. Volgens 80% van de
respondenten wordt er geen financieel product in een andere EU-lidstaat afgenomen,
omdat alle financiële producten die zij willen afnemen ook in eigen land verkrijgbaar
zijn. Tevens speelt gebruiksgemak een rol. Bij een financiële dienstverlener uit eigen
land kan de consument namelijk zijn eigen taal spreken wanneer er contact is met de
dienstverlener of kan de consument langsgaan bij één van de kantoren.

Figuur 5: diversiteit in prijs binnen Europese betaalmarkt** European Commission, Key facts on cross-border consumer finance in Europe 
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6. Trends in de Europese betaalmarkt
De komst van PSD2 zorgt voor disruptie en onzekerheid in het betaallandschap

6.2 Toekomstige Europese betaalmarkt

Alvorens aangegeven, wordt er in de huidige Europese betaalmarkt nog weinig in het
buitenland gezocht naar financiële diensten. PSD2 tracht dit te veranderen door
concurrentie en innovatie binnen het betaallandschap te stimuleren en hierdoor lagere
prijzen voor consumenten realiseren.

De introductie van PSD2 kan leiden tot één van de volgende scenario’s (zie figuur 6):

1. Huidige situatie blijft onveranderd: de komst van PSD2 verandert de huidige markt
niet. De betaalmarkt blijft dus een binnenlandse markt waar consumenten nog
steeds hun financiële diensten bij banken in eigen land afnemen.

2. Een open binnenlandse betaalmarkt: de komst van PSD2 leidt tot meer
concurrentie. Er komen meer binnenlandse spelers die financiële diensten
aanbieden. De banken zijn niet langer monopolist en consumenten nemen ook
financiële diensten af bij TPP’s. Hier is sprake van een open binnenlandse
betaalmarkt.

3. Een open Europese betaalmarkt: de komst van PSD2 leidt tot meer concurrentie
en maakt een einde aan het binnenlands bankieren. Consumenten zoeken hun
financiële diensten niet alleen in eigen land, maar zoeken ook over de grens naar
aantrekkelijke aanbieders van financiële diensten. Dit is de situatie die PSD2
beoogt: een vrije en open Europese betaalmarkt.

4. De grote banken domineren in de Europese betaalmarkt: de komst van PSD2
maakt een einde aan binnenlands bankieren, maar de betaalmarkt wordt nog
steeds gedomineerd door de banken. Consumenten blijven financiële diensten
afnemen bij banken, echter zoeken zij nu ook over de grens naar aanbieders van
financiële diensten die misschien aantrekkelijker zijn.

Figuur 6: mogelijke scenario’s voor de Europese betaalmarkt** Evry, PSD2 – Strategic Opportunities Beyond Compliance (2017)
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6. Trends in de Europese betaalmarkt
De gevolgen van de diverse scenario’s kennen gelijkenissen maar ook drastische verschillen

6.3 De gevolgen van de benoemde scenario’s

In de vorige paragraaf is beschreven dat de komst van PSD2 kan leiden tot vier verschillende scenario’s voor de Europese betaalmarkt. Een interessante vraag blijft wat de gevolgen zullen 
zijn van de benoemde scenario’s. In figuur 7 is voor ieder scenario kort uiteengezet wat de gevolgen zullen zijn voor het betaallandschap wanneer dit scenario zich zal voltrekken:

1. Huidige situatie blijft onveranderd:

Het betaallandschap zal weinig veranderen. De consequenties van PSD2
zijn miniem voor de banken en de consumenten zullen nog voornamelijk
bij banken aankloppen voor financiële diensten. Nieuwe derde partijen
en fintechs binnen de markt zijn niet geslaagd om de status quo te
doorbreken en hebben de consument niet kunnen overtuigen om elders
dan banken naar financiële diensten te zoeken. Ook blijft de consument
in dit scenario binnen de eigen grenzen zoeken naar financiële diensten.

2. Een open binnenlandse betaalmarkt:

Het binnenlandse betaallandschap verandert drastisch. Consumenten
staan open voor het afnemen van financiële diensten bij niet-banken. De
concurrentie voor banken neemt toe, banken zijn hun monopolypositie
kwijtgeraakt en banken verliezen een deel van hun klantenbestand. De
focus binnen de markt komt sterk te liggen op personalisatie van
diensten en op gespecialiseerde diensten voor de klanten. Ook blijft de
consument in dit scenario binnen de eigen grenzen zoeken naar
financiële diensten.

3. Een open Europese betaalmarkt:

PSD2 zorgt voor een open Europese betaalmarkt waarin banken en niet-
banken uit alle landen de concurrentie met elkaar aan gaan. Door de
hevige concurrentie raakt innovatie in een stroomversnelling en wordt
het laagdrempeliger voor consumenten om in het buitenland financiële
diensten af te nemen, ongeacht of dit bij een bank of niet-bank is. De
focus ligt op het ontwikkelen van de beste dienst of oplossing om de
concurrentiestrijd te winnen. Consumenten zoeken nu ook over de
grens naar aantrekkelijke financiële diensten die bij hun passen.

4. De grote banken domineren binnen de Europese betaalmarkt:

De grote Europese banken winnen de concurrentiestrijd van andere
banken en niet-banken. De niet-banken hebben het vertrouwen van de
consument niet kunnen winnen en de grote banken hebben door
strategische partnerschappen en eigen technologische vooruitgang mee
kunnen gaan in de snelle innovatie waardoor hun diensten niet onder
deden voor die van niet-banken. De banken met sterke posities binnen
de Europese betaalmarkt zullen steeds groter worden. De consumenten
nemen financiële diensten af bij één van deze grote Europese banken.

Figuur 7: mogelijke scenario’s voor de Europese betaalmarkt
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6. Trends in de Europese betaalmarkt
Onzekerheid voert de boventoon als het gaat om de toekomst van de Europese betaalmarkt

6.4 Een blik vooruit

In de markt zijn de meningen verdeeld over de toekomst van de Europese betaalmarkt. Uit 
het onderzoek binnen de Nederlandse betaalmarkt is duidelijk geworden dat één van de 
volgende twee scenario’s wordt verwacht:

1. Een open Europese betaalmarkt: met PSD2 wordt innovatie in het betaallandschap
gestimuleerd en zijn banken verplicht om betaaldata van consumenten te delen wanneer
hier toestemming voor wordt gegeven door de consument. Met deze twee
ontwikkelingen kan er nog beter ingespeeld worden op de klantbehoeften. Spelers die
hier het beste in slagen, kunnen de consumenten naar zich toe trekken. Ook wanneer
deze spelers uit het buitenland komen. Met name bigtechs zoals bijvoorbeeld Facebook
of Google zijn goede voorbeelden van partijen die hierop in kunnen spelen. Verder
zorgen nieuwe diensten, zoals de AIS, ervoor dat alle betaal- en/of spaarrekeningen van
een consument in één overzicht geïntegreerd kunnen worden (ook wanneer het om
buitenlandse rekeningen gaat). Dit maakt het voor een consument laagdrempeliger om
een rekening te openen bij een buitenlandse partij.

2. Een open binnenlandse markt: de komst van PSD2 zal zorgen voor nieuwe toetreders op
de betaalmarkt die nieuwe innovatieve financiële diensten aan gaan bieden om te
proberen een relatie met de klant op te bouwen. Deze partijen gaan de concurrentie met
banken aan en banken verliezen hun monopolypositie. Dit kan leiden tot disintermediatie
van bepaalde bankfuncties. Ondanks nieuwe toetreders is de verwachting dat
consumenten binnenlands zullen blijven bankieren. Het gemak voor de consument en
het vertrouwen speelt hierin een grote rol. Deze verwachting wordt bevestigd door het
aantal overstappers per jaar in Nederland. Vorig jaar zijn er 91.000 consumenten
overgestapt naar een andere Nederlandse bank. Dit is een stijging van 35,8% ten opzichte
van 2017*. Desondanks is dit aantal slechts een fractie van het totaal aantal
rekeninghouders. Dit zijn er namelijk 10 miljoen. Dit betekent dat minder dan 1% van de
consumenten jaarlijks van bank wisselt, terwijl het wisselen van bank in Nederland nog
een relatief makkelijk proces is na de introductie van de Overstapservice.

6.5 De toekomst van de Europese betaalmarkt is op sommige
punten nog onzeker

Momenteel is de toekomst van de Europese betaalmarkt nog onzeker. Of het
doel behaald wordt om één grote Europese betaalmarkt te bewerkstelligen
blijft nog de vraag.

Desalniettemin is er wel meer duidelijkheid over het speelveld dat ontstaat na
de introductie van PSD2. Ongeacht het geografische bereik van de betaalmarkt
verwachten alle partijen binnen de betaalmarkt dat er veel nieuwe spelers bij
zullen komen in de vorm van bigtechs, fintechs, PISP’s, AISP’s en andere TPP’s
waardoor de monopolypositie van banken zal verdwijnen.

* Banken.nl, 91.000 Nederlanders wisselden van bank in 2018 (2019)
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7. Trends banken
Banken zijn zich bewust van de vereiste innovatieslag die zij moeten maken en spelen hier op diverse manieren op in

Door de komst van PSD2 vindt er in de bankensector een revolutie
plaats. Bankprocessen moeten worden gedigitaliseerd, de waardeketen
van banken wordt opengebroken, klantverwachtingen stijgen en het
verdienmodel van banken staat onder druk.

Om relevant te blijven in de betaalmarkt is het voor banken essentieel om strategische
keuzes te maken en mee te gaan met de globale trend richting open banking. Ondanks
dat banken drastisch moeten acteren om disintermediatie te voorkomen, biedt het
ook mogelijkheden om beter in te spelen op de behoeften van klanten. Om dit te
bewerkstelligen is er bij banken sprake van de volgende trends:

• Banken nemen een proactieve rol in de betaalmarkt in: doordat Payments door de
komst van PSD2 meer een hot topic is geworden, wordt er van banken een
actievere rol omtrent innovatie van betaalmogelijkheden verwacht. Om dit te
bewerkstelligen zijn banken momenteel met corporates actief bezig om
betaalmogelijkheden makkelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Van banken
wordt dus niet meer verwacht dat zij louter betalingen afhandelen, maar ook dat zij
met corporates meedenken op strategisch niveau om betalen zo frictieloos mogelijk
te maken.

• De IT-infrastructuur van banken veranderd: om digitalisatie en open digital
platforms te verwezenlijken, nemen banken momenteel afscheid van hun legacy IT-
infrastructuur. Een verouderde IT-infrastructuur staat digitalisatie en het
verwezenlijken van platforms namelijk in de weg. Allereerst worden banken door de
legacy systemen beperkt in het ontwikkelen van nieuwe proposities. Dit zorgt
ervoor dat banken niet optimaal in kunnen spelen op de behoeften van klanten en
de toenemende concurrentie in de betaalmarkt. Daarnaast zijn de legacy systemen
van banken ongeschikt voor API’s, waardoor banken niet in staat zijn om data met
derde partijen te delen.

• Er ontstaan open digital platforms: om innovatieve diensten van derde partijen te
kunnen aanbieden, moeten banken middels API’s met deze partijen integreren. Op
deze manier ontstaan er open digital platforms waar deze partijen op aan kunnen
sluiten. Dit zorgt ervoor dat klanten op één platform gebruik kunnen maken van
verschillende innovatieve diensten. Tussen banken bestaat er verschil in de API’s
die aangeboden worden. Zo hebben sommige banken API’s die meer data
aanbieden dan andere banken. Dit verschil wordt veroorzaakt door enerzijds
gebrek aan standaardisatie en anderzijds gebrek aan communicatie tussen banken.
Door het gebrek aan standaardisatie zijn banken vrij om hun API’s in te richten
naar strategische overwegingen. Echter is momenteel het aantal API’s dat
aangeboden wordt minimaal en valt hier voor banken zeker nog een slag te slaan.
Zo bieden ING, Rabobank en ABN AMRO momenteel een API Marketplace waar er
geïntegreerd kan worden met API’s op het gebied van Payment Initiation, Account
Information en Confirmation Availability Funds. Voornamelijk ABN AMRO en ING
geven expliciet aan dat het API’s in de pijplijn heeft zitten. Zo houdt ABN AMRO
zich bezig met het ontwikkelen van API’s omtrent FX Rates en Notification Kits
voor bepaalde use cases. ING daarentegen ontwikkelt momenteel API’s gericht op
Virtual Ledger Accounts en Zakelijke Payment Requests, welke lijken op het
welbekende C2C betaalverzoek. Verder is het opvallend dat de Volksbank de enige
grootbank is die louter API’s op het gebied van Account Information aanbiedt.
Aangezien kleinbanken SNS Bank, ASN Bank en Regiobank onderdeel zijn van de
Volksbank, bieden deze kleinbanken eveneens slechts boekhouding API’s aan.
Hetzelfde geldt voor Triodos Bank en Knab. Daarentegen is Bunq een van de
weinige kleinbanken die momenteel Account Information én Payment Initiation
API’s aanbiedt.



19

7. Trends banken 
Banken zoeken ook buiten de eigen keuken naar oplossingen en mogelijkheden om van te kunnen profiteren

• Banken kopiëren succesvolle proposities van elkaar: een essentiële factor om tot
een succesvolle propositie te komen is schaalvergroting. Een bank zal bij het
ontwikkelen van proposities er dus altijd voor zorgen dat er een gewenste userbase
opgebouwd kan worden. Indien dit het geval is, kopiëren banken elkaar. Toen de
uitrol van Tikkie door ABN AMRO een groot succes bleek te zijn, volgde ING kort
daarna met hun eigen betaalverzoek (Figuur 8). Echter is het opbouwen van een
grote userbase complex, zeker wanneer er gepoogd wordt om proposities in
meerdere landen te implementeren. Zo is Tikkie in Nederland door het grote aantal
digitale transacties een succes, maar zal deze dienst in Duitsland door het grote
aantal contante transacties minder succesvol zijn.

• Banken richten dochterondernemingen op: naast de samenwerking met fintechs
aangaan, kiezen sommige banken er voor om dochterondernemingen op te
richten. Dit zorgt ervoor dat banken hun dienstverlening parallel aan de
dienstverlening van de dochteronderneming op kan zetten. Op deze manier
vergroten banken hun marktaandeel en worden risico’s met betrekking tot
financiële verliezen van de desbetreffende dochteronderneming geïsoleerd.
Voorbeelden van huidige dergelijke initiatieven zijn Tikkie en New10 van ABN
AMRO en Yolt van ING. Enerzijds biedt New10 Mkb'ers een digitale oplossing om
eenvoudig een lening aan te vragen en anderzijds biedt Tikkie consumenten de
mogelijkheid om digitaal betaalverzoeken te sturen. Yolt biedt consumenten de
mogelijkheid om te budgetteren met zowel debet- als creditrekeningen in één app.

• Gebruik van white label banking: een andere strategie die sommige banken
hanteren, is het zelfstandig ontwikkelen van proposities. Echter is het ontwikkelen
van nieuwe proposities kostbaar en inefficiënt door het logge karakter van de
bank. Om deze reden kiezen sommige banken ervoor om derde partijen in te
schakelen voor het ontwikkelen van software om dit uiteindelijk op de markt te
brengen onder hun eigen naam. Echter zorgt dit er wel voor dat banken zelf geen
beschikking hebben over de data en de fintech hiervan profiteert. Op basis van de
data van het klantenbestand van de bank kan de fintech namelijk het algoritme
van hun software verbeteren. Een relevant voorbeeld van white label banking is
het inschakelen van Tink door ABN AMRO.

Augustus 2016

Juni 2016 Juli 2017

September 2018

Figuur 8: lancering digitale betaalverzoeken door Nederlandse grootbanken
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• De focus van banken ligt op customer journey: met de komst van nieuwe
toetreders op de betaalmarkt die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van een
optimale customer journey, kunnen banken klanten verliezen en
gedisintermedieerd worden. Om hun eigen klantbestand te behouden, moeten
banken allereerst in staat zijn om innovatieve diensten aan te bieden die aansluiten
bij de behoeften van klanten. Om hier goed op in te spelen vernauwen banken
momenteel hun focus tot diensten waarmee de customer journey wordt
geoptimaliseerd. Er wordt namelijk meer van banken verwacht wat betreft seamless
betalingen en slimme betaaloplossingen. Daarnaast vindt bankieren tegenwoordig
meer digitaal plaats, waardoor andere wenselijke vormen van klantinteractie
worden gevraagd.

• Data is het nieuwe goud: door de komst van PSD2 komt er privacy gevoelige data
beschikbaar die voorheen niet of nauwelijks toegankelijk was. Dit betekent niet
alleen dat banken bezig zijn om de bescherming van deze data op orde te krijgen,
maar ook dat banken actief bezig zijn om mogelijkheden met data te vergroten. Zo
zijn grootbanken als ING, ABN AMRO en Rabobank momenteel bijvoorbeeld volop
aan het experimenteren met kunstmatige intelligentie om klanten beter van dienst
te zijn. Daarnaast wordt dit initiatief door banken ook gebruikt om slimmere
analyses op risico en fraude activiteiten los te laten. Ondanks tal aan
mogelijkheden die data met zich meebrengt, moeten banken er aan de andere
kant voor zorgen dat de bescherming van deze data wel waterdicht is. Dit houdt in
dat banken naast de PSD2 regulering ook aan de regulering omtrent
gegevensbescherming, zoals de AVG, moeten voldoen. Doordat PSD2 banken juist
stimuleert om privacy gevoelige data te delen met derden en de regulering
omtrent gegevensbescherming daarentegen het beschermen van data benadrukt,
staan banken voor een uitdaging om deze verschillende regelgevingen samen te
laten komen. Of de toepassingen die gevoed worden door data dus ook
daadwerkelijk van de grond gaan komen, ligt geheel aan de klant. Vertrouwt de
klant de informatiebescherming en gebruikersveiligheid van hun bank?

7. Trends banken 
Het aanbieden van een optimale klantreis wordt steeds belangrijker, evenals het analyseren van klantdata 
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Desalniettemin komen er nadelen kijken bij de samenwerking tussen deze partijen.
PSD2 wordt namelijk door banken op verschillende wijzen geïnterpreteerd, waardoor
fintechs ze niet altijd als gereed ervaren voor een samenwerking. Dat wil zeggen dat
API koppelingen niet altijd voldoen aan de kwaliteitseisen van de fintechs en
aanpassingen noodzakelijk zijn om deze op gewenst niveau te krijgen. Daarnaast
worden banken als rigide instituten ervaren die de vlot schakelende fintechs niet
kunnen bijbenen. Elementen die ontwikkeld moeten worden voor een API koppeling
worden traag opgeleverd, met name door de bureaucratie en gelaagde
beslissingsvorming die er heerst binnen de bankensector. Dit heeft o.a. ook effect op
de financiële middelen die beschikbaar moeten worden gesteld voor een project. Het
verschil in bedrijfscultuur zorgt ook voor een clash tussen de partijen. Waar de fintech
niet bang is om risico’s aan te gaan en snel nieuwe innovatieve diensten levert, is een
bank terughoudend en risico vermijdend. Als er dan iets fout gaat, bij wie ligt dan de
verantwoordelijkheid?

Risico verantwoording moet dan ook vooraf zo goed mogelijk moeten worden
vastgelegd. Daarnaast zouden beide partijen elkaar tegemoet moeten komen in hun
verschillen en elkaars constructieve kritiek moeten respecteren. Ook is een
standaardisatie van API koppelingen noodzakelijk om een succesvolle samenwerking
te bewerkstelligen.

Fintechs kiezen sneller voor een banklicentie aanvraag en zullen direct gaan
concurreren met de bank, wanneer een samenwerking met banken niet succesvol
verloopt. Echter verschillen de krachten tussen deze partijen zodanig dat juist een
samenwerking een lucratieve oplossing kan zijn voor de verschillende
problemen/zwaktes die zij ervaren binnen hun onderneming. Hier zal op de volgende
pagina dieper op in worden gegaan.

8. De samenwerking tussen banken en fintechs
Een samenwerking tussen banken en fintechs is voor beide partijen vruchtbaar, mits er heldere afspraken worden gemaakt

91% van de banken staan positief 
tegenover een samenwerking met een 

fintech

86% van de banken gelooft als ze niet 
samenwerken met fintechs, dat dit negatief 

uitpakt

Figuur 9: houding van banken ten opzichte van samenwerkingen met fintechs*

PSD2 zorgt ervoor dat er intensievere samenwerkingen kunnen
plaatsvinden tussen banken en fintechs. De voordelen die hieruit
voortvloeien zijn wederkerig en profijtelijk voor beide partijen.

Met de komst van PSD2 worden fintechs als bedreiging beschouwd van banken. De
financiële innovatieve oplossingen die een fintech kan bieden, gepaard met een
bankvergunning, zorgt voor een zekere mate van concurrentie binnen de
bankensector. Diensten, zoals kredietverlening, zijn opgepakt door New10 en
betalingen kunnen geïnitieerd worden door Buckaroo. In de praktijk is een fintech toch
eerder een verlengstuk of samenwerkingspartner van de bank. Uit onderzoek blijkt dat
banken namelijk niet alleen welwillend zijn om een samenwerking aan te gaan, maar
ook hier de noodzaak van inzien (zie figuur 9).

* Deloitte, European PSD2 Survey Results High Lights (2017)
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Zoals besproken kleven er nadelen aan de samenwerking tussen fintechs en banken,
zoals verantwoordelijkheid bij risico’s en het verschil in bedrijfscultuur. Tegenover deze
nadelen staan echter ook voordelen. Al deze inzichten zijn onder andere opgehaald
door middel van interviews. De vragen die bijvoorbeeld zijn gesteld zijn: “hoe ervaar je
de samenwerking met banken/fintechs en waarom zou je een samenwerking aan
gaan?” Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de voordelen voor fintechs
en de voordelen voor banken.

Voordelen voor fintechs 

• Banken hebben enorme klantenbestanden en data die van toegevoegde waarde
kunnen zijn voor Fintechs. Door een samenwerking aan te gaan, kunnen ze toegang
krijgen tot deze gegevens. Hierdoor kunnen ze een nieuwe doelgroep bereiken en
verbeterde services aanbieden.

• Een directe relatie opbouwen met de klant wordt als moeizaam ervaren door een
fintech. Klanten zijn namelijk terughoudend in het delen van vertrouwelijke
informatie aan onbekende partijen. Een bank wordt ingezet om hierin te
bemiddelen en vertrouwen te wekken bij de klant. Als strategisch partner adviseert
de bank, namelijk de klant om diensten af te nemen bij een fintech. Hierdoor zijn
klanten meer welwillend in het delen van informatie.

• Fintechs zijn niet gewend om met strenge wetgeving te werken, omdat ze voorheen
niet onder reguleringen vielen. Hierdoor zijn ze vaak genoodzaakt om een andere
partij in te schakelen om hierin te ondersteunen. Banken bezitten deze benodigde
expertise en kunnen deze informatie delen met fintechs en/of hun adviseren hierin.

8. De samenwerking tussen banken en fintechs
Zowel fintechs als banken kunnen de vruchten plukken van een onderlinge samenwerking

Voordelen voor banken

• Banken hebben vaak niet het vlotte karakter van een fintech. Fintechs hebben
namelijk door hun technische specialisatie de mogelijkheid om sneller op trends in
te spelen en hun strategie bij te stellen aan de wensen van de klant. Ook kunnen zij
over unieke, gecompliceerde algoritmes en/of andere resources beschikken die van
enorme business waarde zijn voor banken.

• Samenwerkingen met innovatieve financiële spelers kan een kostenbesparing
opleveren, zoals de Lending-as-a-Service partnership. Hiermee wordt de
kredietafhandeling van banken verzorgd door een fintech.

• Het wantrouwen tegenover de bank kan worden verminderd, omdat de focus op de
technologie komt te liggen in plaats van op de klanten. Door middel van technologie
kan de klant beter worden bediend door de gehele customer journey te overtreffen.

• Banken hebben de mogelijkheid om zich beter te differentiëren van de overige
banken. Waar voorheen de nadruk lag op klantbeleving kunnen ze zich nu
onderscheiden door unieke diensten aan te bieden in samenwerking met fintechs.
Echter zal er vaak nog wel sprake zijn van kopieergedrag. Blijkt een dienst succesvol
te zijn, dan zullen andere banken dit overnemen.

• Verbeterde mogelijkheid tot cross-selling, omdat de technologie van fintechs kan
worden ingezet voor het leveren van gepersonaliseerde producten en diensten voor
klanten. De beschikbare data kan beter worden verwerkt en preferenties kunnen
beter worden achterhaald, waardoor gerichte aanbiedingen uitgevoerd kunnen
worden.
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9.1 Terughoudend

Allereerst valt op dat op het eerste gezicht corporates niet staan te springen om in te
spelen op de nieuwste mogelijkheden die PSD2 te bieden heeft. Velen denken dat
PSD2 “iets is voor de banken”, waardoor het tot op heden nauwelijks een rol van
betekenis speelt. Op de achtergrond zijn corporates aan het verkennen wat hun
mogelijkheden zijn met PSD2 en in hoeverre het eerder genoemde banken statement
wel het geval is. Dat de pro activiteit tot op heden uitblijft, valt zeker iets voor te
zeggen: corporates hebben over het algemeen al een substantiële klantenkring met
relatief veel klantinteractie, waardoor zij al in staat zijn om data te vergaren en op deze
manier gerichte acties kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld loyaliteitsprogramma’s op
kunnen zetten.

De latente houding van corporates is niet bij elke corporate terug te vinden. Voorop
lopende retailers vormen hier een uitzondering. Hun veelal pro actieve houding is te
danken aan hun hoge aantal B2C transacties, waar de consument de uiteindelijke
betaling verricht naar de retailer. Gezien de essentie van dit proces, zijn bedrijven als
Ahold en KPN aan het kijken of zij dit proces kunnen optimaliseren. Dit met als doel dat
de uitvoering van de betaling op geen enkele manier als last wordt gezien of tot
vertraging kan leiden. Voor retailers is het dan ook belangrijk om de customer journey
zo frictieloos te laten verlopen, waardoor de consument met een positief gevoel de
(fysieke) winkel uitloopt.

9. Trends corporates
Corporates zijn terughoudend om zelf aan de slag te gaan met PSD2, en spelen liever in op oplossingen van derden

Tot op heden acteert de corporate op de achtergrond als het gaat om
PSD2. Op de retailer na zijn partijen nog niet op zoek naar extra data
mogelijkheden m.b.t. PSD2: kostenbesparingen hebben de overhand.
Mogelijkheden zijn er zeker voor de corporate, die in samenwerking met
fintechs en banken ervoor kunnen zorgen dat er een plezierige
klantbeleving is als het gaat om betalen. Er kunnen slagen gemaakt
worden op gebied van debiteurenbeheer, cross-selling en optimaliseren
van de customer journey.

Ook stellen de consumenten meer eisen aan de retailer. Naast de eerder genoemde
gevoelskwestie, verwacht de klant ook dat zij op hen gerichte services kunnen krijgen;
denk hier aan persoonlijke aanbiedingen, acties of producten, waarbij een aggregatie
met betaaldata van banken niet veel meer toevoegt ten opzichte van een aggregatie
van eigen klantdata.

Op een paar uitzonderingen na, zijn corporates nu nog in de verkenningsfase. Zij willen
kijken wat de mogelijkheden zijn die PSD2 te bieden heeft en in hoeverre een
mogelijke uitbreiding past binnen hun business model. Corporates hebben vooral
kosten besparingen in het vizier, waardoor in mindere mate verder gedacht wordt over
de talrijke mogelijkheden die PSD2 met zich meebrengt. Wel ziet het merendeel van de
corporates in dat PSD2 iets voor hen kan betekenen. De vraag is alleen hoe zij hiermee
om moeten gaan en vooral of zij op dit moment al bereid zijn hierin te investeren.

9.2 Verklaring terughoudendheid

Alvorens aangegeven, is er nog weinig actie zichtbaar aan de kant van corporates om in
te spelen op PSD2. Alvorens genoemd worden op dit moment verschillende soorten
API’s door banken in verschillende vormen aangeboden. Van standaardisering is er op
dit moment dus geen sprake. Dit zorgt niet voor extra enthousiasme aan de kant van
de corporates. Zij weten namelijk niet op welke koppelingen zij zich kunnen
voorbereiden.

Inhoudelijke kennis is wel degelijk aanwezig bij corporates. Het is alleen de vraag of
PSD2 wel genoeg op hun netvlies staat. Ook de website van DNB die PSD2 nader
toelicht is te vinden op psd2-bankieren.nl, waardoor ook hier letterlijk het woord
‘banken’ naar voren springt. Daarnaast wegen corporates af of mogelijke PSD2
proposities bij hen en hun business model past en wegen zij ook de gevaren van het
gebruik van data af: de privacy schandalen rondom Facebook maakte de gemiddelde
consument namelijk bang.
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9. Trends corporates
PSD2 biedt diverse potentiële toepassingen voor corporates

Daarnaast kan men de roadmap van corporates ook niet inzien. Voor hetzelfde geld
zijn zij op de achtergrond al bezig met de nieuwe veranderingen en promoten zij dit
nog niet, mede omdat er dan een verwachtingspatroon ontstaat en mogelijke beloftes
niet nagekomen kunnen worden.

De keuze voor corporates is om mee te liften op andere partijen door daar op aan te
sluiten of zelf een dienst in de markt zetten. Er wordt opgemerkt dat corporates
gebruik willen maken van innovatieve ideeën die ontstaan binnen de markt als gevolg
van PSD2. Om gebruik te kunnen maken van deze innovaties zullen corporates actief
op zoek moeten gaan naar mogelijke partners en met hen vruchtbare samenwerkingen
op moeten zetten.

9.3 Mogelijkheden PSD2

Eerder is al genoemd dat corporates prefereren om mee te liften met andere partijen
en gebruik te maken van hun oplossing. Interessant is om te zien op welke gebieden
deze innovaties toegepast kunnen worden.

Door data intensiever te gebruiken kan de corporate beter inzien wat voor zaken er
spelen bij de consument. Door beter in te spelen op de behoeften van de klant is het
mogelijk om cross-selling plaats te laten vinden. Zo kan een verzekeraar die tot op
heden alleen de inboedelverzekering verkocht aan de consument, inspelen door op het
moment dat dezelfde consument een auto koopt, ook een autoverzekering aan te
bieden. Dit zorgt voor extra gemak voor de klant en een extra verkoop voor de
corporate.

Tevens kunnen er slagen gemaakt worden op debiteurenbeheer. Op het moment dat
de corporate betalingen zelf kan (laten) uitvoeren, gaat dit gepaard met minder
debiteurenbeheer. Budgetteringsdiensten kunnen op een dynamische wijze inspelen
op de geldmiddelen die in het bezit zijn van de klant, waardoor de klant betaalt zodra
het hem/haar ook uitkomt.

Doordat deze betaling dan ook definitief is, in tegenstelling tot incasso’s die
gestorneerd kunnen worden, heeft de corporate hierna ook geen omkijken meer naar
de betaling.

Er kwam eerder al naar voren dat de retailer al op zoek is om haar customer journey zo
te optimaliseren dat de klantbeleving optimaal is. Op dit gebied valt voor de corporate
ook zeker winst te behalen, dus niet slechts voor retailers. Door in te zetten op
frictieloos betalen heeft de consument geen omkijken meer naar het verrichten van de
betaling zelf. Door hier minder tijd aan kwijt te zijn kan dit ook voor de consument
voelen als een efficiency slag. Een goed voorbeeld hiervan is Tap To Go van Albert
Heijn (zie figuur 10), waarbij er voortdurend wordt afgerekend zonder dat de klant
hiervoor ook maar één handeling hoeft uit te voeren.

Al met al is het duidelijk dat er veel potentie is voor de corporate omtrent PSD2, alleen
heeft dit zich nog niet zichtbaar geuit.

Figuur 10: Tap To Go in een Albert Heijn winkel
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10. Conclusie

10.2 Trends banken
Door de digitale revolutie, toenemende concurrentie, hogere klantverwachting en de
noodzaak om sneller proposities in de betaalmarkt te zetten, worden banken
gedwongen om afscheid te nemen van hun legacy IT-systemen. Om dit te
bewerkstelligen moet de infrastructuur verschuiven naar een moderne IT-
infrastructuur. Deze verschuiving zorgt ervoor dat banken instaat zullen zijn om sneller
en efficiënter nieuwe proposities te ontwikkelen en API’s op te zetten. Doordat derde
partijen met deze API’s kunnen integreren, ontstaan er open digital platforms waar
consumenten van verschillende innovatieve diensten gebruik van kunnen maken.
Naast dat banken hiertoe verplicht worden, pogen zij hiermee ook beter in te spelen
op customer journeys. Banken optimaliseren deze customer journey verder door een
meer proactieve rol omtrent innovatie van betaalmogelijkheden in de betaalmarkt in
te nemen en actief mee te denken met corporates om betalingen zo frictieloos
mogelijk te maken. Om deze innovatieve diensten te ontwikkelen, wordt er door
banken gebruik gemaakt van verscheidene soorten partnerships met derde partijen. Zo
gaan banken samenwerkingen met fintechs aan, richten banken zelf
dochterondernemingen op en maken banken gebruik van white label banking. Indien
er sprake is van een succesvolle propositie, zullen banken elkaar kopiëren.

10.3 De samenwerking tussen banken en fintechs
Uit onderzoek is gebleken dat fintechs eerder een verlengstuk of een
samenwerkingspartner zijn van de bank, dan een concurrent. De voordelen die hieruit
voortvloeien zijn namelijk positief voor beide partijen. De verschillende krachten, maar
ook zwaktes van de partijen zorgen voor een versterkte positie op de markt door deze
te bundelen en elkaar aan te vullen. Het gaat hier met name om de grote
klantenbestanden en data van de banken, gecombineerd met de innovatieve
oplossingen van de fintechs. Om een succesvolle samenwerking te bewerkstelligen is
wel van belang dat de nadelen in de samenwerking worden opgevangen. Dit is
voornamelijk door standaardisatie van API koppelingen door de bank en vastlegging
van risico’s.

10.1 Trends in de Europese betaalmarkt
In de huidige Europese betaalmarkt bankieren consumenten voornamelijk in eigen
land. Ook andere financiële diensten, zoals verzekeringen, worden voornamelijk in
eigen land afgenomen. Dit terwijl de prijsverschillen tussen Europese landen enorm
zijn. PSD2 poogt een Europese betaalmarkt te realiseren waarin consumenten ook over
de eigen grens zoeken naar aantrekkelijke financiële diensten. Of PSD2 dit ook
daadwerkelijk kan bewerkstelligen, is nog onduidelijk. De meningen in de markt zijn
hier namelijk over verdeeld.

Enerzijds zou PSD2 ervoor moeten zorgen dat er nog beter op de klantbehoefte
ingespeeld kan worden, en dat er bijvoorbeeld ook buitenlandse betaalrekeningen
geïntegreerd kunnen worden in één financieel overzicht. Hierdoor is de drempel om
over de grens te zoeken naar financiële diensten lager voor de consument. Anderzijds is
de verwachting in de markt dat consumenten ook met de introductie van PSD2 nog
steeds voornamelijk binnen de eigen grenzen zullen bankieren en daar ook andere
financiële diensten af zullen nemen. Momenteel wordt er binnenlands namelijk amper
van bank gewisseld. Minder dan 1% van het totaal aantal rekeninghouders wisselt van
bank ondanks het bestaan van de Overstapservice. Hierom is het niet aannemelijk dat
consumenten in het buitenland op zoek gaan naar een bank. Ook is het gemak voor de
consument een belangrijk argument om niet over de grens te zoeken naar financiële
diensten.

Ondanks dat de meningen verdeeld zijn over het geografische bereik van de
betaalmarkt, is er geen verdeeldheid over het speelveld wat na de introductie van PSD2
ontstaat. De monopolypositie van banken zal verdwijnen en er zullen nieuwe
concurrenten op de markt komen voor banken in de vorm van fintechs of andere derde
partijen die financiële diensten aanbieden.
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10. Conclusie

Daarnaast zorgt een samenwerking voor een vermenging van beide bedrijfsculturen
en strategieën. Het is essentieel dat beide partijen open staan voor elkaars kritiek om
een gezonde samenwerking te creëren en elkaars wensen in het proces meenemen.

10.4 Trends corporates
Tot op heden is er nog weinig beweging te zien van corporates die willen opereren in
het PSD2 speelveld. Deze op het oog passieve houding is allereerst te danken aan een
gebrek van standaardisatie en openheid aan de kant van de banken. De corporate,
maar in dit specifieke geval ook de fintech, weet nog niet hoe zij hun infrastructuur
moeten inrichten om te koppelen aan de banken en welke informatie er verkregen
wordt. Naast deze verschillen per bank hebben de corporates zelf ook al een grote
klantenkring die data oplevert. Dit maakt de noodzaak voor extra betaaldata minder
aanwezig. Tevens hebben corporates een business model dat veelal aangepast moet
worden indien zij gaan acteren binnen het PSD2 speelveld. De korte termijn
aanpassingen die wel gedaan worden, zijn vaker gericht op kosten besparingen of
quick wins. Strategische overwegingen zoals het uitbreiden van de value proposition
en het toetreden tot nieuwe markten vergen over het algemeen meer tijd en worden
op de achtergrond beslist. Dit zorgt ervoor dat er publiekelijk weinig bekend is over
dit soort verschuivingen.

Duidelijke uitzondering binnen de corporate wereld zijn de retailers. Hun veelal pro
actieve houding is te danken aan hun hoge aantal B2C transacties, waar de
consument de uiteindelijke betaling verricht naar de retailer. Dit proces wordt
geoptimaliseerd met als doel de customer journey zo frictieloos te laten verlopen,
waardoor de consument met een positief gevoel de (fysieke) winkel uitloopt. Door de
banken ook meer als strategische partner in te zetten snijdt het mes aan twee kanten:
de corporate weet wat er gewenst is en de bank weet of dit ingericht kan worden en
vooral ook de manier waarop.

Mochten corporates gaan acteren binnen het PSD2 speelveld, brengt dit grote
mogelijkheden met zich mee. Door koppelingen te maken met banken zijn corporates
in staat om accountinformatie intensiever te gebruiken, de corporate beter kan inzien
wat voor zaken er spelen bij de consument. Door zo in te spelen op de behoeften van
de klant is het mogelijk om cross-selling plaats te laten vinden. Dit zorgt tegelijkertijd
voor extra gemak voor de klant en een extra verkoop voor de corporate. Tevens
kunnen er slagen gemaakt worden op debiteurenbeheer. Doordat deze betaling dan
ook definitief is heeft de corporate hierna ook geen omkijken meer naar de betaling.

De voorkeur van de manier waarop er gehandeld wordt binnen het speelveld van
PSD2 lijkt duidelijk te liggen bij het uitbesteden van de service en een samenwerking
aan te gaan met fintechs. Door mee te liften met specifieke proposities van deze
partijen hoeft de corporate haar focus niet (compleet) te verleggen en wordt de
service uitgebreid door vruchtbare samenwerkingen.

10.5 Afsluiting
PSD2 heeft voor zowel corporates, banken als fintechs voor opschudding gezorgd.
Alhoewel er sprake is van nieuwe eisen, laten de trends zien dat PSD2 ook nieuwe
mogelijkheden op de markt biedt. Echter wordt er op zowel nationaal als
internationaal niveau niet optimaal gebruik van gemaakt en kunnen alle partijen in de
betaalmarkt nog slagen behalen. Het is duidelijk dat PSD2 nog pril is en dat de
uitwerkingen nauwelijks zichtbaar zijn. Ondanks de investeringen en ontwikkelingen
die momenteel plaatsvinden in de betaalmarkt, is het de vraag of de doelstellingen
van PSD2 wel daadwerkelijk worden bereikt. Zullen alle partijen een afwachtende
houding blijven aanhouden of zal er in de toekomst actiever op nieuwe kansen
worden ingespeeld? Maar belangrijker nog: zijn klanten überhaupt wel bereid om
data met nieuwe spelers te delen? Er valt te veronderstellen dat banken nu wel
inspelen op nieuwe wet- en regelgeving; de vraag is alleen of de consumenten deze
keer de boot gaan missen.
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Bijlage I

Voorafgaand aan de semigestructureerde interviews is er een set met vragen opgesteld om de gesprekken vorm te geven. Doordat er sprake is van 
verschillende partijen uit de Nederlandse betaalmarkt, is er voor elke partij een aparte set met vragen gecreëerd. Hieronder staat voor elke partij 
weergegeven wat voor soort vragen er in de interviews gesteld zijn. Aangezien er in dit onderzoek semigestructureerde interviews als methodiek 
gehanteerd is, staan niet alle vragen weergegeven. 

5. Zie je een andere handelswijze bij PSD2 vanuit de banken dan bij 
PSD1? (Bijvoorbeeld: PSD1 niet voorbereidt en PSD2 wel).

6. Hoe zien banken de toekomst van de (Europese) betaalmarkt?
• Tegenwoordig is het bankieren allemaal heel nationaal gericht. 

Denk je dat het een open markt wordt waarbij de focus zowel 
op nationaal als internationaal bankieren komt te liggen? 

• Zal het aantal internationale klanten bijvoorbeeld toenemen?
• Komt er meer focus meer op de internationale markt of blijft 

de focus op de nationale markt?
7. Wordt er gezocht naar strategische partnerschappen met TPP’s of 

andere partijen naar aanleiding van PSD2? 
• Is er sprake van meer dochterbedrijven? 
• Is er sprake van meer samenwerking met TPP’s?
• Of is er sprake van focus gericht op het uitbreiden van de bank 

zelf? 
8. We hebben het elke keer over TPP’s, banken en regulering, maar 

denken jullie dat de corporates ook een rol gaan spelen in het PSD2 
speelveld?

9. TPPs spelen optimaal in op de klantbeleving door innovatieve diensten 
aan te bieden. Hoe spelen jullie als bank hier op in?

Interviewvragen banken
1. Hoe zien jullie de positie van banken met de nieuwe toetreders op de 

betaalmarkt over een paar jaar? 
• Welke rollen/mogelijkheden zien jullie? 
• Gaat er bijvoorbeeld onderscheid komen tussen banken? 

2. Zien jullie TPP’s als verlengstuk, samenwerking of concurrent van de bank?
• Welke rol nemen TPP’s in? 
• Hoe zien jullie als bank de rol van TPP’s over een paar jaar? 
• Zie je onderscheid tussen AISP en PISP? 
• Welke rol willen jullie als bank innemen in de betaalmarkt?

3. Hamer van ING zegt het volgende: ‘’We want to be a techcompany with a 
banking license’’. Wat vindt je hiervan? 

• Hoe staan jullie als bank hier tegenover?
4. Compliance, fraude en API’s creëren kost heel veel mankracht. Waar halen 

jullie deze mankracht vandaan? 
• Is dit geregeld middels insourcen of outsourcen? 
• Zie je voor het creëren van deze mankracht verschuiving in focus 

binnen de bank? 
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Bijlage I

Interviewvragen fintechs
1. Ervaren jullie dat betalingen meer een hot topic zijn geworden? 

• Zo ja, hoe merken jullie als fintech dit?
2. Door PSD2 moeten banken data openstellen. Hoe spelen jullie als fintech hierop 

in? 
• Zien jullie jezelf als verlengstuk, vervanger of concurrent van de 

bank? Of hebben jullie een andere rol in gedachten?
3. Hoe zien jullie als fintech de rol van banken over een paar jaar? 

• Hamer van ING zegt het volgende: ‘’We want to be a techcompany 
with a banking license’’. Wat vinden jullie hiervan? 

4. Zien jullie als fintech onderscheid tussen banken ontstaan? 
• Kunnen jullie met bepaalde banken koppelen en met bepaalde 

banken niet?
5. Hoe zien jullie de rol van andere fintechs ten opzichte van banken in de 

betaalmarkt? 
6. Hoe is samenwerking momenteel tussen fintechs en banken?

• Met welke banken hebben jullie een samenwerking?
• Zo ja, hoe verloopt deze samenwerking?

7. Hebben jullie op dit moment strategische partnerschappen? 
• Hoe staan jullie hier tegenover?

8. Zijn jullie ook benaderd door corporates om een samenwerking aan te gaan?
9. Door PSD2 is compliance en fraude nog belangrijker geworden. Dit vergt veel 

expertise. Hoe hebben jullie als fintech dit geregeld?  
10. Wat betreft privacy, hoe ervaren jullie de bereidheid van derde partijen om data 

te delen? 
• Merken jullie verschil in de kwantiteit en kwaliteit in data die 

gedeeld wordt door banken en/of andere partijen? 
• Zo ja, wat concluderen jullie uit deze verschillen?

Interviewvragen PSP’s
1. Ervaren jullie dat betalingen meer een hot topic zijn geworden? 

• Zo ja, hoe merken jullie als PSP dit?
2. Hoe willen jullie je als PSP in het PSD2 speelveld manifesteren? 
3. Door PSD2 moeten banken data openstellen. Hoe spelen jullie als PSP hierop in? 

• Zien jullie jezelf als verlengstuk, vervanger of concurrent van de 
bank? Of hebben jullie een andere rol in gedachten?

4. Hoe zien jullie als PSP de rol van banken over een paar jaar? 
• Hamer van ING zegt het volgende: ‘’We want to be a techcompany 

with a banking license’’. Wat vinden jullie hiervan? 
5. Zien jullie als PSP onderscheid tussen banken ontstaan? 

• Kunnen jullie met bepaalde banken koppelen en met bepaalde 
banken niet?

6. Hoe is samenwerking momenteel tussen PSP’s en banken?
• Met welke banken hebben jullie een samenwerking?
• Zo ja, hoe verloopt deze samenwerking?

7. Hebben jullie op dit moment strategische partnerschappen? 
• Hoe staan jullie hier tegenover?

8. Zijn jullie ook benaderd door corporates om een samenwerking aan te gaan?
9. Door PSD2 is compliance en fraude nog belangrijker geworden. Dit vergt veel 

expertise. Hoe hebben jullie als PSP dit geregeld?  
10. Wat betreft privacy, hoe ervaren jullie de bereidheid van derde partijen om data 

te delen? 
• Merken jullie verschil in de kwantiteit en kwaliteit in data die 

gedeeld wordt door banken en/of andere partijen? 
• Zo ja, wat concluderen jullie uit deze verschillen?



29

Bijlage I

Interviewvragen corporates
1. Zijn jullie bekend met PSD2? 

• Zo ja, is dit iets waar jullie je mee bezig houden?
2. Ervaren jullie dat betalingen meer een hot topic zijn geworden? 

• Zo ja, hoe merken jullie dat van banken meer wordt verlangt wat 
betreft betalingen?

3. Wat zouden jullie kunnen met de mogelijkheid om rekeninggegevens van klanten 
in te zien? (Bijvoorbeeld: Check-out proces in winkel).

4. Wat zouden jullie kunnen met de mogelijkheid om betalingen uit te voeren 
zonder bank als intermediair? (Bijvoorbeeld: minder handelingen voor de klant).

5. Wanneer er voldoende data is over de klant kunnen er gepersonaliseerde acties, 
zoals reclame, gepland worden. Wat is de bereidheid van jullie om meer data te 
delen met andere partijen of banken?

6. Fintechs worden door retailers ingezet voor de shopping experience. Hebben 
jullie momenteel samenwerkingen lopen met andere partijen, zoals fintechs? 

• Zo ja, ervaren jullie dit als prettig?
• Welke voordelen en nadelen zitten aan een dergelijke 

samenwerking?
7. Zien jullie nieuwe toetreders, zoals techbedrijven (Picknick: geen fysieke winkel 

en snelle bezorgmogelijkheden), als een kans? 
• Zo ja, kunnen jullie voorbeelden hiervan geven?
• Zien jullie dergelijke partijen ook als bedreigingen? 
• Zo ja, kunnen jullie voorbeelden hiervan geven?


