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‘DATA IS HET NIEUWE GOUD - PRIVACY IS HET NIEUWE GROEN’ 1



OP DE ZEEPKIST…

1. Informeren over initiatief PSD2 privacy keurmerk

2. Aanspreken netwerk; ken je iemand voor wie dit relevant is? 

Ken je iemand met wie we contact moeten leggen?  Laat het 

weten!

Contactgegevens op laatste pagina

CONCEPT 2



WAAROM EEN PSD2 PRIVACY KEURMERK

• PSD2  Richtlijn (EU) 2015/2366 heeft als doel heeft om concurrentie, innovatie en efficiency in 

betalingsverkeer te stimuleren.

• Naast het initiëren van betaalopdrachten geeft het ook de mogelijkheid tot ‘Access to the Account’.

• Met deze ‘Access to the Account’-optie zal bij toestemming 90 dagen vooruit en 2 jaar (of langer, 

afhankelijk van bank) terug financiële transactie-informatie van een klant worden overgedragen.

• Deze financiële transactie-informatie bevat heel veel privacygevoelige informatie; verwerking valt 

onder de AVG

• Zowel PSD2 als AVG bieden beperkte bescherming (basisniveau; open normen)

• Positieve impact voor alle stakeholders

• PSD2 dienstenaanbieders: keurmerk verhoogt vertrouwen, verlaagt drempel om diensten af te nemen

• Banken: draagt bij aan zorgplicht en service/comfort naar consumenten

• Consumenten: duidelijker informatie, beter privacy-en consumentenbescherming
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DEELNEMERS VAN HET EERSTE UUR 
PSD2 PRIVACY KEURMERK

• de Volksbank

• Privacy First

• Onlinebetaalplatform.nl

• Van Lanschot

• The Moneyer

• Betaalvereniging

• KPMG

• Innopay

• Financieel Paspoort

• MOB

• …and more
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PSD2 PRIVACY KEURMERK INITIATIEF INTERESSANT

• Privacyvragen

• Silent third party

• Bijzondere persoonsgegevens

• Grenzen aan informatie en toestemming

• Wat kan het keurmerk aan deze issues bijdragen?

• Spanning met mededinging!

• Keurmerk/certificering

• Zie andere lopende discussies!
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WAAROM EVT. RELEVANT VOOR JOU?

• Je organisatie is speler in het PSD2 domein (b.v. AISP, PISP, PSP, 

leverancier etc)

• Je adviseert klanten die te maken hebben/krijgen met PSD2

• Je wilt op de hoogte blijven van ontwikkelingen; specifiek op dit 

onderwerp of over keurmerken/certificeringen in het algemeen
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VRAAG AAN DE ZAAL

• Breng ons in contact

• Ken je iemand voor wie dit relevant is? Stuur deze PPT door.

• Ken je iemand van wie je denkt dat die relevante informatie kan hebben? Breng ons in 

contact.

7



VRAGEN EN CONTACT

Martijn van der Veen

Projectleider PSD2 privacy keurmerk

martijn@privacyfirst.nl

06 41 35 00 41

nl.linkedin.com/in/martijnvanderveen/
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