
  

 
 
Nederlandse Vereniging van Banken 
De Nederlandse Vereniging van Banken is in 1989 ontstaan uit enkele verschillende organen en 
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse banken. Vrijwel alle in Nederland 
actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken, zijn lid van de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Voor haar leden en geïnteresseerde buitenstaanders fungeert de 
Nederlandse Vereniging van Banken ook als kennis- en informatiecentrum. Banken werken samen 
aan vertrouwen. De Code Banken die sinds 1 januari 2010 van kracht is en voor alle banken in 
Nederland geldt, stelt de klant centraal. Daarnaast zijn diversiteit in het bankwezen en 
concurrentiekracht van de Nederlandse banken belangrijke uitgangspunten in het beleid van de 
Vereniging.  
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Persbericht  
 
Amsterdam, 19 maart 2012 
 
Introductie FiNBOX succesvol: totaal 420.000 deelnemers 
Nieuwe digitale brievenbus vindt warm onthaal 
 
Op 15 februari introduceerden ABN AMRO, ING en Rabobank gezamenlijk FiNBOX, 
de nieuwe financiële inbox binnen internetbankieren. Eén maand na de lancering is 
het aantal aanmeldingen van consumenten explosief gestegen. In deze maand zijn 
er 70.000 nieuwe aanmeldingen geweest. Het totaal aantal deelnemers aan FiNBOX 
– voorheen Digitale Nota / NotaBox – komt hiermee uit op zo’n 420.000.  
 
Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Een maand geleden 
zijn we met ABN AMRO, ING en Rabobank begonnen om consumenten en organisaties 
bekend te maken met FiNBOX. Het hoge aantal nieuwe aanmeldingen in dit korte 
tijdsbestek geeft aan dat het grote publiek positief tegenover het concept van digitale 
financiële post staat.”    
 
Aangesloten organisaties 
Op dit moment zijn er bijna 200 organisaties die financiële post, zoals facturen, 
pensioenoverzichten, polisbladen en salarisstroken via FiNBOX verzenden. Dit aantal 
breidt zich steeds verder uit. Het volledige overzicht van aangesloten organisaties is te 
vinden op www.finbox.nl.  
 
Iedereen profiteert 
Het succes van FiNBOX zit in de grote meerwaarde voor zowel de organisatie als de 
klant. Voor de klant speelt gebruiksgemak en overzicht de hoofdrol. Financiële post wordt 
op één plek ontvangen, binnen de vertrouwde internetbankieromgeving van de eigen 
bank. Betalen gaat eenvoudig met slechts een paar clicks en alle documenten worden 
zeven jaar bewaard. Voor organisaties betekent FiNBOX service aan de klant en een 
efficiencyslag in tijd en geld.  
 

Over FiNBOX 
FiNBOX is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. Ook andere banken hebben 
inmiddels interesse getoond om FiNBOX toe te voegen aan hun internetbankieren. In 
FiNBOX kunnen rekeningen binnenkomen maar ook salarisstroken, pensioenoverzichten 
en polisbladen. Naast het ontvangen van financiële post heeft FiNBOX een bewaar- en 
uiteraard een betaalfunctie.  
Om te kunnen ontvangen in FiNBOX moet de klant aangemeld zijn bij een van de 
deelnemende bedrijven. Dit kan de klant doen bij zijn bank of direct bij het betreffende 
bedrijf. Organisaties die willen versturen naar FiNBOX, kunnen terecht bij ‘billing service 
providers’ die het gegevensverkeer naar de bank organiseren. Op dit moment kan dat 
onder meer bij Bluem, ING Invoice Services en PostNL.  
 

http://www.finbox.nl/�
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