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Nederland heeft een gunstig klimaat voor FinTech bedrijven, het ontwikkelen van 
nieuwe financiële producten en diensten met behulp van technologie. Sterke 
fysieke en digitale infrastructuur, aanwezigheid van talent en een hoog wel-
vaartsniveau; de Nederlandse consumenten gebruiken voor veel financiële 
producten en diensten bij voorkeur hun smartphone. ‘Laten we onze infrastruc-
tuur koesteren’, stelt Don Ginsel, directeur van Holland FinTech. ‘Om voorop te 
blijven lopen is het wel noodzakelijk te zorgen voor een gelijk speelveld. De 
wetgeving in Nederland voor financiële instellingen is nu strenger dan het 
Europese gemiddelde.’ 

De huidige tijd is een tijd van versnelling. Consumenten krijgen steeds gemak-
kelijker de beschikking over steeds meer technologie. Vooral de smartphones 
hebben met de app stores een enorme creativiteit aangeboord. In principe heeft 
nu iedereen de mogelijkheid oplossingen te bouwen en te distribueren. Daar- 
naast hebben gebruikers hogere verwachtingen van de technologie: alles moet 
nu intuïtief en direct werken. Diensten worden losse bouwstenen die digitaal 
eenvoudig te koppelen zijn via application programming interfaces (API’s). 

De versnelling is bovendien gestimuleerd door de grote hoeveelheden geld in de 
kapitaalmarkten die bij de lage rentestanden van de laatste jaren andere wegen 
zoeken naar rendement. Deze investeringen richten zich onder andere op de 
financiële sector en het aanbieden van nieuwe financiële producten en diensten 
met behulp van technologie.

Value chains met specialistische leveranciers
Dankzij FinTech maakt de financiële industrie een verandering door die we 
eerder hebben gezien in traditionele productieomgevingen als de automobiel- 
industrie of bij producenten van consumentenproducten. Hier hebben produce- 
rende conglomeraten zich omgevormd tot ketenregisseurs van vaak uitgerekte 
value chains met specialistische leveranciers. De huidige stand van de technolo-
gie maakt een vergelijkbare ontwikkeling mogelijk voor de financiële industrie. 
Het begrip FinTech staat hierbij voor nieuwe concurrentie en disruptief poten-
tieel, waarbij de innovatie wordt aangejaagd. Bestaande spelers in de financiële 
industrie zoeken naar nieuwe mogelijkheden, terwijl FinTech bedrijven op hun 
beurt willen en moeten zoeken naar strategische partners om vertrouwen, 
financiële licenties en vooral klantbereik te verkrijgen.  

Zo is er behoefte en zelfs noodzaak tot samenwerking aan twee kanten. We zijn 
dan snel geneigd te denken in termen van corporates en startups, maar dat is 
niet terecht. Het merendeel van de partijen in de financiële value chain bestaat 
uit middelgrote bedrijven die vaak al lange tijd hun rol spelen in de financiële 
wereld. Daarnaast zien we ook steeds meer zij-instromers die vanuit aanpalende 
gebieden – veelal technologie – financiële diensten gaan leveren. De grenzen 
van sectoren vervagen. Vooral de grote techreuzen maar ook telecom- en 
e-commerce partijen gaan een rol spelen in financiële dienstverlening. 



Dat neemt niet weg dat er bij de financiële sector semipublieke 
functies zijn belegd die aan de financiële instellingen bijzon-
dere eisen stellen, zoals het scheppen van geld. Dat vraagt 
om krachtige toezichtskaders en –uitvoering. Tegelijkertijd 
moeten we er ons bewust van zijn dat de rest van de eco- 
nomie intussen ook sterk is gedigitaliseerd en een steeds 
grotere waarde vertegenwoordigt, en in toenemende mate is 
verweven met financiële diensten. Het gebrek aan een level 
playing field tussen verschillende type bedrijven met dezelfde 
activiteit, gaat steeds meer wringen. Denk bijvoorbeeld aan 
een traditionele bank, een startup-bank of een partij als 
Facebook met een bankvergunning. Dat vraagt om een 
nieuwe integrale aanpak van de financiële functies, waarbij de 
bestraffende maatregelen van na de crisis, qua teneur en 
effectiviteit, een zeer beperkende rol spelen voor deze 
integrale aanpak. 

Meer ruimte voor samenwerking
Positieve ontwikkeling is dat de Nederlandse toezichthouders 
in toenemende mate actief de dialoog met de markt aangaan. 
In nauw contact met collega-toezichthouders wereldwijd 
onderzoeken zij welke maatregelen wel of niet effectief 
werken, zoals een ‘regulatory sandbox’ of het afgeven van 
tijdelijke en beperkte vergunningen. Daarmee ontstaat een 
onderscheidend potentieel, dat echter wel meer draagkracht 
van het ministerie van Financiën nodig heeft, voor Europese 
harmonisatie en positieve aandacht voor financiele innovatie. 
Daarnaast zouden financiële innovatie en FinTech als kerninfra-
structuur van de economie vaste onderdelen moeten zijn van 
onderwijs, onderzoek en innovatieprogramma’s. Met ruimte 
voor innovatie bij bestaande spelers ontstaat er ook meer 
ruimte voor samenwerking met nieuwe spelers. Circa 80% van 
de opkomende FinTech spelers werkt samen met gevestigde 
spelers. De gevestigde financiële instellingen in Nederland 
onderscheiden zich in de manier waarop zij nieuwe technolo-
gie adopteren. En die vooruitstrevendheid is een zeer belan-
grijk onderscheidend vermogen voor Nederland. Het land- 
schap is zeer competitief, wat sommige spelers  - denk aan 
ApplePay - ervan weerhoudt zich op de markt te begeven. 
Vooral voor business-to-business dienstverleners biedt de 
samenwerking in de value chain vele mogelijkheden. 

Meest geglobaliseerde land ter wereld
Nederland mag zich beroepen op de titel ‘het meest geglo-
baliseerde land ter wereld1 en biedt daarmee een grote 
voorsprong voor ondernemingen. Voor FinTech bedrijven biedt 
Nederland een uitstekende omgeving voor ontwikkeling en 
groei. Die positie danken we aan de sterke infrastructuur, 
zowel fysiek als digitaal, goed gekwalificeerd talent, de 
ondernemende en vooral coöperatiecultuur en het hoge 
welvaartsniveau. Er is echter meer. Want de grote financiële 
instellingen en toezichthouders zijn zich al zeer bewust van de 
noodzaak financiële innovatie te omarmen en bij te dragen aan 
een sterk innovatief ecosysteem. Ook staan Nederlandse 
consumenten zeer open voor nieuwe oplossingen. Kijk 
bijvoorbeeld naar het hoge internet- en smartphonegebruik, 
de grote kennis en begrip van de Engelse taal en het vertrou-
wen in dienstverleners. Het draagt er aan bij dat nieuwe 
digitale producten, zelfs in het Engels, snel worden geaccep- 
teerd en verspreid. Voor financiële producten en diensten geldt 
bovendien dat veel consumenten deze nu al bij voorkeur via 
hun smartphone afnemen. Kortom, Nederland heeft een 
gunstig klimaat voor FinTech.

Sentiment nog negatief
Gunstige omstandigheden, maar we moeten er ook voor 
zorgen niet op achterstand te raken. De grootste belemmering 
is vooralsnog het sentiment over de financiële sector en 
financiële innovatie. Dat is nog steeds overwegend negatief. 
De financiële crisis heeft in Nederland diepe sporen achterge- 
laten – meer dan in de landen om ons heen. We hebben rond 
die periode in Nederland ook te maken gehad met de 
nationalisering van ABN AMRO, de ondergang van DSB en 
enkele fraudes. Het zijn affaires die de gehele financiële sector 
in een negatief daglicht hebben geplaatst. Als gevolg daarvan 
is wetgeving voor financiële dienstverleners in Nederland 
structureel strenger dan het Europese gemiddelde en zijn 
vanuit de overheid veel voorwaarts en innovatief gerichte 
initiatieven op een lager pitje gezet. 

Cruciale infrastructuur
Toch is het noodzakelijk dit negatieve sentiment te keren. 
Financiële dienstverlening is en blijft nu eenmaal de cruciale 
infrastructuur voor onze gehele economie. Dat manifesteert 
zich in toegang tot financiering, in identificatie, security, 
risicobeheersing en het gemak van administratie en trans- 
acties. Niet alleen zullen we die infrastructuur moeten koes-
teren en ervoor moeten zorgen dat we internationaal voorop 
blijven lopen. Want niet langer is het fiscale regime voor 
internationale bedrijven de doorslaggevende factor in de keuze 
van vestigingslocatie; de wedloop tussen landen wordt in 
toenemende mate uitgevochten op andere terreinen, zoals de 
digitale infrastructuur.

1KOF - http://globalization.kof.ethz.ch



Het sterkst ontwikkelde FinTech landschap 
na het Verenigd Koninkrijk
In Nederland is het aantal nieuwe toetreders met vergunning 
voor bank, verzekering of pensioeninstelling beperkt. Zeker in 
vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen hebben 
partijen met bankgerelateerde diensten zich juist sterk ont- 
wikkeld. Denk aan payments, credit management, trading, 
security, fraudebestrijding, compliancy diensten, data & 
analytics. Sterk opkomend zijn verder alternatieve financiering 
(eerder al in aantal, nu ook verstrekte financiering), personal 
finance en (onvermijdelijk) blockchain-toepassingen. Die 
laatste categorie is weliswaar nog verre van volwassen, maar 
heeft wel sterk de interesse van corporate investeerders. 
Overall telt Nederland meer dan 400 partijen die we als 
FinTech startup of scale-up kunnen aanmerken. Daarmee 
heeft Nederland in Europa na het Verenigd Koninkrijk het 
sterkst ontwikkelde FinTech landschap. Dat is positief. Wel 
hebben partijen in het Verenigd Koninkrijk meer kans om uit te 
groeien tot wereldspelers dan de Nederlandse spelers. Dat 
heeft te maken met de internationale focus die in het Verenigd 
Koninkrijk groter is dan in Nederland, met het meer vooruit- 
strevende toezichtsregime, de vele aanwezige financiële 
instellingen en het beschikbare venture capital. Deze factoren 
zijn een voordeel voor lokale partijen, maar oefenen ook een 
sterke aantrekkingskracht uit op buitenlandse bedrijven. 
Daarom kiezen ook veel Nederlandse FinTech bedrijven ervoor 
om in hun groeifase een kantoor te openen of vergunning aan 
te vragen in het Verenigd Koninkrijk. 

We zijn er nog niet
In de afgelopen twee jaar heeft Holland FinTech, het onafhan-
kelijke platform voor alle organisaties in financiële dienstverle- 
ning en technologie, zich ingespannen om FinTech in Neder-
land op de kaart te zetten en om Nederland op de kaart te 
zetten in de wereldwijde FinTech ontwikkelingen. Er is veel 
bereikt, maar er is meer nodig. Onze doelstelling blijft om 
samenwerkingen te creëren tussen FinTech en financiële 
dienstverleners op nationale en internationale schaal, en om 
met overheden en toezichthouders in Europa te werken aan 
een vooruitstrevend, sterk en betrouwbaar financieel ecosys-
teem. Holland FinTech pleit ervoor om FinTech in Nederland te 
omarmen. Er is een aanzienlijke hoeveelheid FinTech oplossin-
gen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gehele 
economie. Toegang tot innovatieve financiele diensten kan zo 
een belangrijke rol spelen in het faciliteren van alle innovatie. 
We staan er goed voor, maar om in de opkomende FinTech 
ontwikkelingen een vooraanstaande rol te spelen, zal Neder-
land meer moeten doen om te faciliteren, om toetredingsbar- 
rières te slechten, beschikbare kennis te vergroten en investe- 
ringen te vergemakkelijken. 

Over Holland FinTech
Holland FinTech is een membership organisatie die 
alle spelers in de financiële value chain verbindt met 
kennis van wereldwijde FinTech ontwikkelingen en 
een internationaal netwerk biedt om business en 
innovatie aan te jagen. Holland FinTech kent 300 
member bedrijven, van zeer diverse achtergrond en 
omvang en ziet toenemende interesse uit het 
buitenland voor haar dienstverlening om alle partijen 
te binden. Capgemini is member van Holland FinTech. 


