In vijf stappen naar een
waardevolle PSD2-koppeling
Whitepaper

Introductie
De financiële sector wordt op dit moment nogal opgeschud door nieuwe technologieën, betaaldiensten
en wet- en regelgeving. Payment Service Directive 2
(PSD2) is daar een goed voorbeeld van. Deze nieuwe
Europese betaaldienstrichtlijn maakt mogelijk wat
voorheen nog ondenkbaar was: bedrijven kunnen
toegang krijgen tot een betaalrekening, mits de rekeninghouder daar natuurlijk expliciet toestemming voor
geeft.
Wie gebruik wil maken van de mogelijkheden die PSD2

2

biedt, moet wel voldoen aan de nodige eisen. Er is een
licentie voor nodig en het is belangrijk om de juiste
koppelingen te maken met banken om er gebruik van
te kunnen maken. En dan hebben we het nog niet gehad over de beveiliging van deze data en het beheer
van de koppelingen.
Bij Info Support beschikken we over de kennis en ervaring om daarbij te helpen. In deze whitepaper komen
vijf stappen aan bod die nodig zijn om PSD2-koppelingen op een veilige manier aan te maken en te beheren.

Stap 1: Een licentie aanvragen
De eerste stap die nodig is om gebruik te maken van
PSD2-diensten, is het aanvragen van een banklicentie
of Third Party Provider (TPP) licentie. Deze kunnen worden aangevraagd bij een lokale autoriteit, in Nederland
is dat De Nederlandsche Bank (DNB). Het vergunningenloket is inmiddels geopend.
Voor bedrijven die gebruik willen maken van PSD2 is
een TPP-licentie het meest eenvoudig en dus voor de
hand liggend. Er zijn drie verschillende soorten TPP-licenties:
1. AISP (Account Information Service Provider): deze
maakt het mogelijk om rekeninginformatie op te
vragen. Denk bijvoorbeeld aan: wie is de eigenaar
van de rekening, wat is het IBAN-nummer, is het
een betaalrekening of een zakelijke rekening en in
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2.
3.

welke valuta staat de rekening? Ook het saldo en
transactiedetails van rekeningen zijn op te vragen
met een AISP-licentie.
PISP (Payment Initiation Service Provider): hiermee is het mogelijk betalingen te initiëren.
PIIL (Payment Instument Issuing License): deze
licentie biedt toegang tot de zogeheten CAF
(Certificate of Availability of Funds), wat controle
van de beschikbaarheid van een bepaald bedrag
mogelijk maakt.

De benodigde licentie is dus afhankelijk van het doel
van de PSD2-koppeling. Het is belangrijk om niet te
lang te wachten met het aanvragen van een vergunning, want het kan zomaar een paar maanden duren
voordat deze door DNB wordt goedgekeurd.

Stap 2: Een koppeling aanmaken met banken
PSD2 dwingt banken in feite af om API’s beschikbaar te
stellen om de hierboven omschreven diensten te ontsluiten. De richtlijn zegt echter niet hoe ze dit zouden
moeten doen.
In de praktijk zorgt dit ervoor dat iedere bank zijn
eigen koppelingen heeft ontwikkeld. Als je als bedrijf
gebruik wilt maken van PSD2, dan betekent dit dus ook
dat je in principe koppelingen zult moeten realiseren
met de verschillende banken die Nederland rijk is.
De belangrijkste vraag om in deze fase te stellen is:
met welke banken gaan we een koppeling realiseren?
De keuze is niet eenvoudig:
•
De drie grootste banken van Nederland (ING,
Rabobank en ABN AMRO) hebben samen
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•

•

•

•

84 procent van de Nederlandse markt in handen.
Om deze drie kun je dus sowieso niet heen als je
gebruik wilt maken van PSD2.
Dan is er nog De Volksbank, met de labels
SNS Bank, ASN Bank en Regiobank – die allemaal
gebruik maken van dezelfde PSD2-koppeling.
Daarnaast zijn er nog vier Nederlandse banken die
betaalrekeningen. aanbieden: Bunq, DHB Bank,
Knab en Triodos Bank.
Dan zijn er nog zo’n tachtig buitenlandse banken
die ook in Nederland actief zijn, zoals N26 en
Revolut.
Wie een dienst wil uitrollen in heel Europa, heeft
zelfs te maken met ongeveer 9.000 verschillende
banken.
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Het is dus raadzaam om eerst te beginnen met het
bouwen van koppelingen met de drie grootste banken.
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Het goede nieuws is dat zowel ING, Rabobank als ABN
AMRO gebruikt maakt van API’s, wat het betrekkelijk
eenvoudig maakt om een koppeling tot stand te brengen. Wat ze ook gemeen hebben, is dat ze datauitwisseling hebben beveiligd door middel van de
technologie OAuth2.0.
Een belangrijk verschil tussen de drie banken is dat ze
gebruik maken van verschillende ‘authorization flows’.
Per bank is er dus nogal wat verschil in de manier
waarop klanten uiteindelijk toestemming geven voor
toegang tot hun gegevens. Bij de ene bank staat deze
optie standaard uit, waardoor rekeninghouders deze
eerst moeten activeren. Andere banken maken weer
gebruik van hun eigen authenticatiemiddel (zoals de
E.dentifier of Rabo Scanner) om goedkeuring te regelen.

Stap 3: Goed nadenken over compliance
Het spreekt wellicht voor zich, maar het is toch
belangrijk om te benadrukken; als een koppeling
eenmaal tot stand is gebracht, betekent dit niet dat je
onbeperkt data van rekeninghouders kunt opvragen,
opslaan en gebruiken voor elk doeleinde.
Het is niet voor niets dat er voor PSD2 vergunningen
worden uitgegeven en dat vergunninghouders moeten
voldoen aan strenge eisen. PSD2-koppelingen geven
toegang tot privacygevoelige (financiële) data van
personen. Dat betekent dat DNB er scherp op toeziet
dat data op een veilige manier wordt verwerkt en
opgeslagen – en zelfs het recht heeft om op ieder gewenst moment een audit uit te voeren. Daarnaast zien
ook andere instanties, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
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toe op de naleving van de wet- en regelgeving rondom
het gebruik van privacygevoelige gegevens.
Voor bedrijven die gebruik maken van PSD2 is het
daarom belangrijk om na te gaan of er een valide
grondslag is om gegevens te verzamelen en te verwerken. Daarnaast moet worden gegarandeerd dat deze
gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk – en dus ook op tijd weer worden verwijderd.

Stap 4: Data omzetten naar waarde
Als de koppelingen met deze banken eenmaal zijn
gerealiseerd, bestaat de volgende stap uit het vertalen
van de data naar een uniform format. Alleen dan is het
mogelijk om de data van verschillende banken samen
te voegen en om te zetten in waardevolle informatie.
Met andere woorden: je moet ervoor zorgen dat een
transactie altijd wordt aangemerkt als een transactie,
en dat het saldo van een ING-rekening hetzelfde wordt
weergegeven als het saldo van een Rabobank-rekening.
Als deze stap eenmaal doorlopen is, dan begint eigenlijk het echte werk pas: het inzetten van de verschillende use cases. Waarvoor willen we deze data gebruiken?
Welke waarde kunnen we uit deze data halen? Is het
bijvoorbeeld nodig om transacties te classificeren, of
zijn we meer geïnteresseerd in de ontwikkeling van het
saldo van een rekening?
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Idealiter is het uitwerken van de use cases een van
de eerste fases; je wilt immers eerst weten hoe een
PSD2-koppeling bijdraagt aan de business, voordat je
een koppeling gaat aanmaken.
In de praktijk zul je echter zien dat nieuwe mogelijkheden zich openbaren op het moment dat een PSD2koppeling al in de praktijk is gebracht, omdat je dan
pas ziet welke scenario’s er eigenlijk allemaal mogelijk
zijn.
Zie figuur 1: Architectuurschets
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Figuur 1: Architectuurschets
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Stap 5: Onderhouden van API’s
Het aanmaken van koppelingen met banken is al niet
eenvoudig, maar daarbij is het onderhouden van API’s
ook nog een aandachtspunt. Omdat PSD2 nog relatief
nieuw is, ligt het in de lijn der verwachting dat API’s de
komende tijd regelmatig zullen worden aangepast. Zo
werkt ABN AMRO op dit moment nog met versie 1 van
de PSD2 API, de Rabobank heeft versie 3 inmiddels al
gepubliceerd.
Het is daarom belangrijk om er rekening mee te
houden dat kleinere en grotere wijzigingen in de API’s
worden meegenomen in de ontwikkelcyclus van koppelingen en applicaties die hier gebruik van maken.
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Zelf doen of uitbesteden?
Een PSD2-koppeling aanmaken is dus niet alleen een
technisch onderwerp. Er komt meer bij kijken, zoals
kennis van wet- en regelgeving en het doorvertalen
van technologie naar de business.
De verschillende aspecten van PSD2 zorgen ervoor
dat bedrijven die een PSD2-koppeling willen toevoegen aan hun applicatielandschap vroeg of laat voor
dezelfde vraag komen te staan: welke onderdelen
willen we zelf doen, en wat kunnen we misschien beter
uitbesteden? Zitten we er eigenlijk wel op te wachten
om minimaal drie en maximaal 9.000 koppelingen te
bouwen om transactiedata op te halen? Is het belangrijk dat we deze skills in huis hebben, of kunnen we dit
beter laten verzorgen door een externe partij, zodat
wij ons kunnen focussen op de business-toepassing
van de data?
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Info Support helpt u graag om hierin een keuze te maken.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Mirjam Lemaire,
Unit Manager Financial Services Industry
bij Info Support via Mirjam.lemaire@infosupport.com
of +31 653 228 201.

