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De toegevoegde 

waarde van PSD2



“PSD2 heeft als doel de bestaande regelgeving binnen Europa te 

verbeteren en beter aan te laten sluiten bij digitale 

betaaldienstmogelijkheden, en om innovatie en concurrentie in het 

betaallandschap te stimuleren” – Hessel Kuik, Bizcuit

Europese Commissie



Wat is PSD2?

• PSD2 is de nieuwe Europese wet voor 

het betalingsverkeer van consumenten en 

bedrijven

• Het is de volgende stap naar het creëren 

van een transparante markt voor 

betalingsverkeer in Europa 

• Banken moeten gegevens delen en je 

kiest zelf wie toegang krijgt tot je 

gegevens

• Eenvoudiger kunnen onvangen en 

verrichten van betalingen

• In werking sinds 14 september 2019



Huidige Bankkoppelingen 
in Exact

• Automatische koppelingen nu met 5 banken

• Niet iedere bank biedt mogelijkheden om te 

koppelen

• 1 keer per dag worden afschriften ingeladen 

(maandag t/m vrijdag)

• Betalingen doen alleen beschikbaar voor 

Rabobank en ING en authorisatie in de bank 

is nodig

• Geen ondersteuning van spaar- en 

beleggingsrekeningen



Impact op jouw organisatie



• Kies zelf wie toegang heeft tot je gegevens

• Veilig toestemming geven. Dit bevestig je elke 

90 dagen

• Winkels en webshops mogen geen toeslag 

meer in rekening brengen voor kaart en credit 

card betalingen

• Direct inzicht in je banksaldo

• Slimmere service, zoals automatische en 

directe betalingen vanuit je boekhoudpakket

Ondernemer



• Veilig toestemming geven door je clienten. 

Dit bevestigen ze elke 90 dagen

• Grotere nauwkeurigheid en efficiëntie (no hands 

accounting)

• Meerdere malen per dag importeren

• Makkelijker om historische afschriften te importeren

• Betere rapportages maken: cashflow forecasting

(Je) Accountant



Maar ook andere manieren 
zijn ineens mogelijk

• Meerdere malen per dag importeren

• Koppelen met andere financiële producten

• Beleggingsrekeningen

• Privérekeningen

• Spaarrekeningen

• Toegang tot meer mogelijkheden voor 

leningen of budgettering



Exact en PSD2



• Exact mag van PSD2 gebruik maken, mits het 

een vergunning heeft

• Die krijgen we niet zomaar:

• Toezicht

• Beleid en processen

• Compliance en Audit

• Toegang krijgen kan alleen expliciet met 

toestemming van de klant

PSD2 vergunning in aanvraag











Exact en PSD2

• Zoveel mogelijk banken in Europa ondersteunen om afschriften te 

importeren

• Historische afschriften importeren tot wel 18 maanden terug

• Directe betalingen doen waardoor het niet meer nodig om de 

bankomgeving te gebruiken

• 90-dagen toegang. We gaan het zo makkelijk mogelijk maken voor je en 

als accountant voor je cliënten

• Andere financiële producten aanbieden



Dank!


