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De tijd dat je sociale netwerk werd bepaald door wie je bij de buurtwinkel of in 
de kroeg tegenkwam, ligt al decennia achter ons. Dat geldt ook voor bank- 
zaken. Met de introductie van internet werd het mogelijk allerlei zaken vanuit 
huis te regelen in plaats van naar de bank toe te gaan. Met een smartphone 
maakt het tegenwoordig niet meer uit waar je bent. Vanuit het buitenland maak 
je met gemak geld van je spaarrekening naar je betaalrekening over. 

In dit artikel worden de resultaten van het onderzoek van Kantar TNS vergeleken 
met de specifieke resultaten voor Nederland uit het World FinTech Report 2017 
van Capgemini. Hierbij is de centrale vraag of klanten op zoek zijn naar een 
nieuwe FinTech bank of aanvullende services van FinTechs. Vervolgens wordt 
ingegaan op een van de technologische randvoorwaarden om samenwerking 
tussen banken en FinTechs mogelijk te maken: het hebben van een standaard 
voor integratie.

Bank of FinTech?
Kantar TNS onderzocht of klanten van een traditionele bank naar een FinTech 
zouden willen overstappen. Hiervan zegt slechts 1% ja en zegt 7% te willen 
overstappen naar een andere bank. In het World FinTech Report is onderzocht 
hoeveel klanten uitsluitend de services van een FinTech gebruiken voor bijvoor-
beeld betalingsverkeer. Dit is 5,8%. Daarnaast is gekeken naar hoeveel klanten 
de services van een FinTech náást de services van een traditionele bank ge- 
bruiken. Voor betalingsverkeer is dit 12,8%. Deze resultaten onderbouwen de 
hypothese dat klanten aanvullende services zoeken die het bankieren, het doen 
van betalingen of het beleggen makkelijker maken.

Samenwerking banken en FinTechs
Als klanten de aanvullende services niet bij hun eigen, traditionele bank kunnen 
vinden, wenden ze zich hiervoor tot FinTechs. Het is dan ook de verwachting dat 
traditionele banken en FinTechs er niet aan zullen ontkomen om nauw met 
elkaar te gaan samenwerken in een digitaal ecosysteem. Van de ondervraagde 
executives in het World FinTech Report bevestigt 76,7% dat FinTechs mogelijkheden 
tot samenwerking bieden. De verwachting is dat het proactief opbouwen van 
een digitaal ecosysteem er aan zal bijdragen dat banken hierin een volwassen 
rol kunnen vervullen.

Opbouwen digitaal ecosysteem
Voor het opbouwen van een digitaal ecosysteem door banken en FinTechs 
moeten er qua technologie nog de nodige stappen gemaakt worden. Plat- 
formen voor klanten, partners en banken moeten in een digitaal ecosysteem 
immers vlekkeloos samenwerken. Enerzijds gaat het om de syntactische 
aspecten van de informatie-uitwisseling en anderzijds om de net zo belangrijke 
semantische aspecten. Voor doorbraken en innovaties uit het verleden geldt dat 
er voor bepaalde internationaal beschikbare technologieën een standaard 
kwam waarmee pioniers wereldwijd aan de slag gingen. Applicaties op een 
smartphone draaien bijvoorbeeld op iOS of Android. In de bancaire sector 
ontstonden in de loop der jaren ook standaarden, zoals Swift, SEPA en de euro. 
Sommige van deze standaarden komen van de banken zelf, andere zijn door de 
overheid opgelegd met het idee om bijvoorbeeld de handel tussen Europese 
landen te stimuleren.



FinTechs aan het BIAN-model
Organisaties als BIAN (Banking Industry Architecture Network) 
dragen bij aan de technologische uitdaging rondom een digitaal 
ecosysteem. Zij beheren een flexibel architectuurmodel dat 
enerzijds de mogelijkheden tot samenwerking versterkt en 
anderzijds bijdraagt aan het reduceren van integratiekosten. 
Het BIAN-model is een Service Oriented Architecture met 
gedetailleerde definities van de services. Een groot aantal 
banken is al lid van BIAN. Als FinTechs de stap maken om hun 
applicaties te bouwen op basis van het BIAN-model wordt het 
voor banken en FinTechs relatief eenvoudig om informatie uit 
te wisselen.

Openstelling door banken
Daarnaast zorgt een initiatief als Payments Service Directive 2 
(PSD2) ervoor dat banken zich moeten voorbereiden op 
data-uitwisseling met ‘derden’. Banken zullen twee verschil-
lende diensten ‘open’ moeten stellen: Payment Initiation 
Services (PIS) en Account Information Services (AIS). Beide 
diensten vereisen toestemming van de rekeninghouders en 
zijn van toepassing op alle particuliere en zakelijke betaal- 
rekeningen die online toegankelijk zijn. Deze openstelling zal 
de marktintrede van twee soorten Third Party Service 
Providers mogelijk maken: Payment Initiation Service Provi- 
ders (PISP’s) en Account Information Service Providers 
(AISP’s). Voor een licentie zullen deze dienstverleners aan 
minder strenge eisen moeten voldoen dan de huidige banken. 
Om dit mogelijk te maken, moet eerst de European Banking 
Authority nog een belangrijke stap zetten. Zij moet de zoge-
heten Regulatory Technical Standards ontwerpen die de 
feitelijke realisatie van informatie-uitwisseling mogelijk maakt.

Conclusie: samen aan de slag
Concluderend blijkt uit de verschillende onderzoeken dat 
klanten op zoek zijn naar aanvullende services van FinTechs. 
Hiervoor moeten banken en FinTechs proactief aan de slag 
met het opbouwen van een digitaal ecosysteem. Daarvoor is 
een belangrijke technologische randvoorwaarde het ontwik-
kelen van een standaard voor integratie. De verwachting is  
dat de verplichte integratie in het kader van PSD2 hierbij als 
katalysator kan werken.

 




