Ik beslis!

PSD2

de nieuwe Europese richtlijn
voor het betalingsverkeer
De Nederlandsche Bank N.V.
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam
020 524 91 11
dnb.nl

MOB

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

PSD2, de nieuwe
Europese richtlijn voor
het betalingsverkeer
Met de komst van PSD2 kunt u gebruikmaken van nieuwe
betaal- en informatiediensten. Zulke dienstverleners kunnen
toegang krijgen tot uw betaalrekening. Maar u beslist.

Toegang verlenen
De tweede Payment Service Directive (PSD2) is een Europese richtlijn.
Deze maakt het mogelijk dat derden toegang krijgen tot de betaalrekening
van consumenten en bedrijven. Denk bij derden aan partijen die betalingen
verrichten tussen consument en webwinkel of aan partijen die u een
overzicht kunnen bieden van uw betaalrekeningen. Het verlenen van
toegang tot de betaalrekening aan derden roept veel vragen op. Veiligheid
en privacy zijn daarbij veelgenoemde punten. Echter, derden krijgen deze
toegang pas nadat de consument of het bedrijf daarvoor ‘uitdrukkelijk’
toestemming heeft gegeven. U bent niet verplicht om derden toegang te
geven. Het is een mogelijkheid, dus geen verplichting.

Het nieuwe betalen
Met de komst van PSD2 kunt u gebruikmaken van twee nieuwe diensten:
▪▪ betaalinitiatiedienst. Een voorbeeld: bij het online winkelen geeft u een
bedrijf de opdracht om de betaling voor u uit te voeren.
▪▪ rekeninginformatiedienst. Een voorbeeld: een bedrijf maakt voor u een
huishoudboekje: een overzicht van al uw bankrekeningen.
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Betaalinitiatiediensten
Ik beslis!

Er is een mogelijkheid dat een
derde toegang tot je betaalrekening
wil, maar jij beslist

Jij bepaalt of een bedrijf een bedrag
van jouw rekening over mag maken,
online of aan de kassa

Betaalinitiatiediensten zijn diensten om een betaling te doen. De consument
geeft daarbij toestemming aan de betaalinitiatiedienstverlener om eenmalig
het geld van de betaalrekening te halen. De dienstverlener maakt het geld
vanuit de betaalrekening van de consument over naar de rekening van

Beslis zelf of een bedrijf, gedurende een
afgesproken periode, inzage mag hebben
in je rekeningen en betaalgedrag

de winkel. Deze mogelijkheid wordt voor winkeliers nog interessanter als
volgend jaar “instant payments” mogelijk worden in Nederland. De winkelier
FINANCIËLE
INSTELLING

heeft dan binnen vijf seconden het geld op de rekening. Grote winkels
kunnen een app bieden om boodschappen te scannen en te betalen met
een betaalinitiatie.

BANK

Rekeninginformatiediensten
Veilig en betrouwbaar
Alle partijen dienen een vergunning te
hebben van DNB of van een andere
toezichthouder uit de Europese Unie.
PSD2 regelt het toezicht op deze
derde partijen.

Hierbij bestaat de mogelijkheid om een derde partij toegang te verlenen
tot de transactiegegevens van de betaalrekening. Dit kan bijvoorbeeld bij
de aanvraag van een hypotheek. De hypotheekverstrekker kan op deze
manier een analyse maken van het betaalgedrag en een risicoprofiel
opstellen. Dit zou kunnen leiden tot een korting op de te betalen rente.
Ook kan het voor consumenten of bedrijven handig zijn om een overzicht
te krijgen waarbij alle rekeningen zichtbaar zijn, ook van verschillende
banken. Financiële adviseurs kunnen bijvoorbeeld op basis van het
transactieoverzicht beter financieel advies geven.
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Nieuwe mogelijkheden
PSD2 biedt nieuwe mogelijkheden, die zullen leiden tot nieuwe producten
en diensten. Belangrijk is dat het een recht is en geen plicht van
rekeninghouders om derden toegang te geven. De rekeninghouder wordt
goed beschermd, maar het is en blijft ook een eigen verantwoordelijk van
de rekeninghouder hoe hij of zij met dit recht omgaat.

Ik beslis!
Consument
U kunt met uw vragen terecht
bij de Informatiedesk.
Tel: 0800 020 1068 (gratis) op
werkdagen van 9.00 – 17.00 uur
e-mail: info@dnb.nl
Zakelijk
Tel: 020 524 9111 op werkdagen
van 9.00 – 17.00 uur
e-mail: info@dnb.nl

