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Wat wil de consument?

Het is voor u geen nieuws meer: de Nederlandse consument wordt mondiger, grilliger en ongedul- 
diger. Als financiële dienstverleners niet vroegtijdig inspelen op hun wensen en eisen, zullen FinTechs hun 
posities overnemen. Banken blijven dan alleen nog relevant voor de consument op deelgebieden zoals 
betalen en hypotheken. Maar is dat ook zo? Om antwoord te geven op deze vraag heeft Kantar TNS in 
opdracht van Capgemini een onderzoek uitgevoerd onder consumenten. Dit onderzoek richtte zich op 
twee aspecten: 
1. Wat is de bekendheid en het gebruik van de diensten van FinTechs?  
2. Wat kunnen we leren over klantenbinding en wat zijn de bedreigingen en kansen voor financiële dienst-

 
Uit het onderzoek kunnen we enkele interessante conclusies trekken. Allereerst blijkt de Nederlandse 
consument wel interesse te hebben in de diensten van FinTechs maar zullen ze voor hun finan- 
ciële zaken hun bank niet zo snel verlaten. Dat komt vooral omdat FinTechs onder het grote publiek (nog) 
niet bekend zijn. Bovendien zijn Nederlanders niet zulke ‘overstappers’; 92% geeft aan honkvast te zijn. 

Interessant is echter de beweging die we zien in de consumentenbehoefte naar meer gemak, betrouw-
baarheid en online en mobiele dienstverlening. De consument blijkt namelijk wel te willen overstappen als 
‘prijs’ en ‘innovatie’ in het geding zijn. Dat biedt interessante perspectieven voor FinTechs maar kan ook 
een bedreiging zijn voor financiële dienstverleners die niet tijdig hun koers weten bij te stellen.

We hopen daarom dat dit rapport u inzicht verschaft in de ontwikkelingen en trends zodat u tijdig kunt 
bijsturen. Want, wat is úw antwoord op FinTech? Past u uw innovatiestrategie aan en hoe? Kiest u voor 
samenwerking met FinTechs of kunt u de consument van de toekomst op een andere manier optimaal 
bedienen?

Bent u zelf een FinTech? Ook dan biedt dit rapport u interessante inzichten. Hoe kijkt de consument 
tegen FinTech aan? Welke aspecten van financiële dienstverlening zijn relevant voor de consument en 
dus ook voor u? En en passant nemen we u nog mee langs de 10 geboden voor FinTechs.

Met dit FinTech rapport willen we u inspireren om tot nieuwe, succesvolle businessmodellen te komen, 
waarbij uw klant voorop staat; of u nu een traditionele financiële speler bent of FinTech.  
In de artikelen leest u hoe onze FinTech specialisten de uitkomsten van het onderzoek van Kantar TNS 
interpreteren en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen.
 

Voorwoord

verleners?

 
Matthijs Delen,
Principal Consultant  
Payments & Banking, Capgemini
matthijs.delen@capgemini.com

 
Pascal Spelier,
Principal Consultant Digital Customer 
Experience, Capgemini Consulting
pascal.spelier@capgemini.com
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Het woord ‘FinTech’ gaat tegenwoordig vaak over de tong binnen financiële instelling- 
en. Inmiddels telt Nederland honderden FinTech ondernemingen1. Deze innovatieve 
ondernemingen - sterk gedreven door technologie - dagen de traditionele spelers in 
de financiële sector voortdurend uit op deelgebieden van hun dienstverlening. 

Steeds minder worden FinTechs gezien als bedreiging voor de gevestigde partijen, 
maar als partners om mee samen te werken. Die samenwerking is voor beiden 
interessant. FinTech bedrijven zijn doorgaans innovatiever dan de incumbents, de 
traditionele banken en verzekeraars, maar missen schaalgrootte en hebben door-
gaans een beperkte klantenbasis. De traditionele spelers zijn vaak minder innovatief, 
maar hebben veel bestaande klanten. Met het juiste samenwerkingsmodel ontstaat 
er een ‘win-win’-situatie.

Onbekend maakt onbemind
Samenwerking met FinTech ondernemingen wordt door traditionele spelers als een 
belangrijk streven gezien, nog meer dan zelf innoveren en het investeren in FinTech2.  
Zij hebben FinTech dus duidelijk op hun netvlies. Dat kan overigens nog niet gezegd 
worden van hun klanten. Uit het onderzoek dat Kantar TNS in opdracht van Capgemini 
heeft uitgevoerd, blijkt dat de meeste klanten van banken onbekend zijn met FinTech.

Slechts 1% van de Nederlandse bevolking maakt gebruik van FinTech ondernemingen 
voor hun financiële zaken. Bovendien geven de Nederlanders aan hun bank niet snel 
te willen verlaten voor de diensten van een FinTech: niet meer dan 1% overweegt een 
overstap naar een FinTech, 7% van de respondenten overweegt een overstap naar 
een andere bank en maar liefst 92% van de Nederlanders zegt bij de eigen bank te 
willen blijven. De potentiële overstappers zijn vooral aanwezig in de hoek van betalen 
en sparen.

1In dit rapport wordt FinTech als volgt gedefinieerd: FinTech wordt gezien als een industrie die wordt gevormd door bedrijven die nieuwe technolo-

gieën en innovatie combineren met beschikbare middelen met als doel de concurrentie aan te gaan met traditionele financiële instellingen. FinTech 

bedrijven kunnen zowel startups zijn als gevestigde financiële of technologiebedrijven die er naar streven om de bestaande financiële dienstverlening 

van de ‘incumbents’ te vervangen of te verbeteren. Voorbeelden van FinTech ondernemingen zijn: Bunq / Adyen (betalingen), Bux (beleggingen), 

Collin Crowdfund (investeren/beleggen), De Giro (beleggen), bijBouwe (hypotheken), Fairzekering (verzekeringen).
2Capgemini, World FinTech Report 2017, p.25.

Figuur 1: Overweegt u om over te stappen naar een andere financiële 
dienstverlener?

92%

7%

1%

Nee Naar andere bank Naar FinTech

 
Pascal Spelier, 
Principal Consultant 
Digital Customer Experience, 
Capgemini Consulting
pascal.spelier@capgemini.com

Door het afronden van de percentages is het totaal van deze figuur geen 100%.
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De groei van FinTech in Nederland lijkt vooral geremd te 
worden door een gebrek aan bekendheid. Dat is niet vreemd 
als je bedenkt dat FinTech startups doorgaans geen grote 
marketingbudgetten hebben en mond-tot-mond reclame, al 
dan niet via social media, vaak de voornaamste marketing- 
inspanning is. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat consu-
menten de toegevoegde waarde van FinTech (nog) niet inzien  
of hebben ze meer vertrouwen in hun bank of vinden ze de 
overstap te veel gedoe.

Klantentevredenheid laag bij banken en 
verzekeraars 
Het onderzoek leert ons dat consumenten vooralsnog een 
voorkeur hebben voor de traditionele banken, maar dat 
betekent niet dat deze op hun lauweren kunnen rusten. 
De Net Promotor Score (NPS) van de banken als groep 
is teleurstellend laag (-15)3. De zogeheten detractors, de 
criticasters, hebben de overhand. Dit zijn de klanten die 
ontevreden zijn en negatief spreken over hun bank. De  
eerder geconstateerde voorkeurspositie van banken komt 
meer voort uit de (on)bekendheid met de FinTech alterna- 
tieven dan uit een excellente dienstverlening. Betrouwbaarheid 
wordt gezien als belangrijkste drijfveer voor klantenbinding.  
Volgens het onderzoek zijn de promoters vooral te spreken 
over de betrouwbaarheid, terwijl detractors overwegend niet 
te spreken zijn over de communicatie en service van banken.

Als we kijken naar leeftijdsgroepen, dan laat de groep van 
18-29 jaar als enige een positieve NPS zien (5). We mogen 
veronderstellen dat deze doelgroep nog weinig in aanraking  
is gekomen met complexere financiële producten zoals 
hypotheken, maar vooral van betaaldiensten zoals mobiel 
bankieren apps gebruikmaakt. 

We hebben ook de NPS van verzekeraars onderzocht. Deze is 
zelfs nog iets lager dan die van de banken (-18)4. De verzeke- 
raars laten eenzelfde beeld als banken zien. Ook hier heeft de 
leeftijdsgroep van 18-29 jaar een relatief hogere NPS (-2). 

Kansen voor crowdfunding
In de nasleep van de kredietcrisis is de rente ieder jaar verder 
gedaald. Banken geven nog nauwelijks rente op spaarreke- 
ningen. Als de rente op spaarrekeningen nihil of zelfs negatief 
wordt, overweegt 41% van de consumenten hun spaargeld, 
dat nu bij banken staat, elders onder te brengen (lees: in de 
spreekwoordelijke oude sok). Slechts 8% overweegt alternatieve 
investeringen zoals crowdfunding, maar vanuit de wetenschap 
dat het spaarsaldo in Nederland ruim € 340 miljard bedraagt5 
en er in 2015 slechts voor € 128 miljoen6 op Nederlandse 
crowdfundingplatformen is opgehaald en verstrekt, kun je 
zeggen dat er vanuit de aanbodkant (de ‘spaarder’) nog 
voldoende potentieel is. 

Meer aandacht voor innovatie
De consumenten zijn het meest te spreken over het gemak, 
de betrouwbaarheid en de online en mobiele dienstverlening 

Kansen voor FinTechs 
Toch zijn er ondanks de voorkeur van consumenten voor 
traditionele banken kansen voor FinTechs in de Nederlandse 
markt. Want op de vraag of consumenten een voorkeur 
hebben voor een van beide partijen als een traditionele bank 
en een FinTech dienstverlener allebei dezelfde financiële 
diensten aanbieden, geeft 36% van de ondervraagden aan 
geen voorkeur te hebben.

Hoewel uit verschillende onderzoeken vaak blijkt dat het 
vertrouwen van de consumenten in de banken laag is, ver- 
kiest men juist de bank boven een FinTech vanwege het 
vertrouwen. Drie van de vier Nederlanders kiest voor een  
bank vanwege het vertrouwen (of gebrek hieraan bij FinTechs).

Figuur 2: Wat is de voornaamste reden dat u momenteel nog 
geen gebruik maakt van de diensten van een FinTech?

Figuur 3: Wat is de belangrijkste motivatie voor uw voorkeur 
voor banken boven FinTech?

3NPS banken: Promotors = 15, Passives = 55, Detractors = 30;  

 NPS = 15-30 = -15
4NPS verzekeraars: Promotors  =12, Passives =  58, Detractors = 30;   

 NPS = 12-30 = -18
5CBS Statline: http://bit.ly/cap_cbs.
6Douw & Koren: http://bit.ly/cap_crowdfunding.
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van banken. Het minst zijn ze te spreken over de prijs en het 
innovatieve karakter. Slechts 3% van de consumenten is 
positief over de mate waarin hun bank innovatie inzet. Als we 
deze onderzoeksresultaten combineren dan zouden banken 
innovatie vooral moeten gebruiken om het gemak en de be- 
trouwbaarheid te vergroten en de online en mobiele dienst- 
verlening te verbeteren. 

Bij verzekeraars zijn consumenten het meest te spreken over 
de betrouwbaarheid, de prijs en het gemak. Maar waar de 
prijs enerzijds sterk scoort, is het aan de andere kant een 
zwakte aangezien consumenten hier ook het minst positief 
over zijn. Slechts 2% van de consumenten prijst zijn verzeke- 
raar om innovatie. Net als de banken lijken ook verzekeraars 
momenteel nog te kort te schieten op het vlak van innovatie. 
Ongeveer een op de vijf Nederlanders (21%) waardeert dit 
aspect het minst.

We mogen concluderen dat banken en verzekeraars in de 
ogen van consumenten te weinig focus hebben op innovatie.

Persoonlijk contact blijft belangrijk
Ondanks de groei van online en mobiele touchpoints (onder 
andere mobiele apps, social media en chat) spreken de con- 
sumenten in het onderzoek een voorkeur uit voor face-to- 
face contact. Dit geldt vooral voor advies bij het afsluiten van 
leningen en hypotheken. Bij advies voor lenen geeft 58% de 
voorkeur aan face-to-face contact en bij hypotheken is dat 71%.

Bij advies over verzekeren hebben consumenten een minder 
uitgesproken voorkeur voor een kanaal: 34% heeft een voor- 
keur voor online, 31% gaat bij voorkeur naar een adviseur.
Bij de eerstvolgende aankoop van een financieel product 
hebben consumenten de voorkeur voor het online kanaal als 
het gaat om betalen, sparen, beleggen en verzekeren. Ten 
aanzien van lenen en het verkrijgen van een hypotheek 
prevaleert het persoonlijk contact.

Privacy is heilig 
De laatste jaren hebben meerdere banken en verzekeraars 
hun vingers gebrand aan het gebruiken van klantdata. Ze 
spraken publiekelijk hun voornemen uit om hun klanten rele- 
vante aanbiedingen van derden te doen op basis van een 
data-analyse van rekeninginformatie of om premiekorting te 
bieden in ruil voor data (lees: privacy). Dit kwam hen een aan- 
tal keer op forse kritiek te staan. Er is dus nog geen gelukkig 
huwelijk tussen de financiële sector en het aanwenden van 
(big) data voor klanten.

Ook het onderzoek bevestigt dat de klant er nog niet klaar 
voor is. Slechts 15% van de Nederlanders is bereid om zijn 
persoonlijke- of betaalgegevens te delen met een bank in ruil 
voor korting. Bij verzekeraars is dit beeld niet positiever. 
Slechts 4% van de consumenten is bereid persoonlijke 
gegevens te verstrekken met betrekking tot de gezondheid  
in ruil voor een lagere premie. Bij gegevens over het rijgedrag  
en levensstijl is dit respectievelijk 7% en 8%.

Conclusie
Uit het onderzoek van Kantar TNS blijkt dat slechts een zeer 
kleine groep consumenten bereid is over te stappen naar 
FinTech ondernemingen. Hun onbekendheid speelt de 
FinTechs hierbij vooral parten. Toch mogen deze onderzoeks- 
resultaten geen aanleiding zijn voor banken om FinTech 
ondernemingen te onderschatten. De geconstateerde 
negatieve NPS bij banken en verzekeraars laat zien dat de 
klantbinding beperkt is. Als de FinTech ondernemingen 
daadwerkelijk in staat zijn om voor eenzelfde of lagere prijs 
een betere dienstverlening te bieden en de traditionele banken 
hier niet snel een antwoord op kunnen bieden, dan zal de 
groei van FinTechs in de toekomst sterk kunnen zijn. Temeer 
omdat een onderwaardering van de aspecten ‘prijs’ en 
‘innovatie’ een belangrijke reden voor overstappen is.

Bereidheid om gegevens te delen met een verzekeraar
in ruil voor korting op �nanciële diensten 

Nee. Ik zou geen gegevens 
willen delen 

Ja, persoonlijke gegevens over
rijgedrag 

Ja, persoonlijke gegevens over
gezondheid 

Ja, persoonlijke gegevens over
levensstijl 

88%

7%

4%

8%

0% 50% 100%

Figuur 4: Gaat u ermee akkoord dat uw verzekeraar gebruik kan maken van uw persoonlijke 
gegevens voor zakelijke en/of commerciële doeleinden als u in ruil daarvoor korting op 
financiële diensten ontvangt?
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Banken en FinTechs 
proactief aan de 
slag met digitaal 
ecosysteem
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Erik van Druten
Principal Consultant, Core 
Banking & Lending, Capgemini 
erik.van.druten@capgemini.com  

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.
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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.
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Het gebruik van 
blockchain-technologie 
in Nederland

Concrete toepassingen van blockchain binnen 
het Nederlandse bedrijfsleven en overheden
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Harmen Groenwold,  
Managing Consultant Solution 
Architecture, Capgemini
harmen.groenwold@capgemini.com

Blockchain-technologie is in een paar jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
aanjagers van technologische innovatie bij organisaties. De technologie biedt de 
mogelijkheid om transacties op een veilige manier gedistribueerd en volledig 
geautomatiseerd vast te leggen, zonder tussenkomst van derde partijen. Maar in 
hoeverre is de technologie al doorgedrongen tot Nederlandse organisaties? Welke 
bedrijven en overheden werken op dit moment al met de blockchain-technologie?  
En welke stappen moeten Nederlandse organisaties zetten die aan de slag willen 
met blockchain?
 
Sinds de opkomst van blockchain is de technologie bejubeld als ‘de beste financiële 
innovatie sinds de uitvinding van dubbel boekhouden in de 15e eeuw’ en wordt als 
revolutionaire vinding aangemerkt, met een maatschappelijke impact vergelijkbaar 
met de komst van het internet. De blockchain-technologie is voor het eerst geïmple-
menteerd bij de introductie van bitcoin in 2008. In de eerste jaren was er met name 
belangstelling voor de mogelijkheden van bitcoin en andere digitale valuta, maar de 
afgelopen drie jaar is de aandacht verlegd naar de onderliggende technologie die 
bitcoin mogelijk maakt: de blockchain.

Blockchain wordt vaak geassocieerd met het vastleggen van financiële transacties, 
zoals registratie van aandelenhandel, aanschaf van (virtuele) producten en optimali-
satie van betalingsverkeer. Echter, het gebruik van blockchain-technologie kan in 
sectoren buiten de financiële dienstverlening ook enorme voordelen opleveren. Denk 
daarbij aan de logistiek (vastleggen van logistieke transacties in de blockchain), de 
overheid (belastingheffing, uitkering van subsidies, sociale zekerheid, digitaal 
stemmen) en de gezondheidszorg (digitaal patiëntendossier).

Blockchain bij Nederlandse grootbanken en verzekeraars 
In Nederland zetten de grootbanken met diverse experimenten actief in op block-
chain-technologie. ING en ABN AMRO hebben zich in 2015 en 2016 aangesloten bij 
het internationale bankenconsortium R3, een samenwerkingsverband van meer dan 
60 van de grootste financiële instellingen ter wereld die samenwerken om blockchain- 
toepassingen te ontwikkelen. Dit consortium heeft eind 2016 het product Corda, 
gebaseerd op blockchain-technologie, publiekelijk beschikbaar gesteld. Ook 
nationaal wordt door de grootbanken geëxperimenteerd. ING en ABN AMRO werken 
hier samen met Rabobank, SNS Bank en Betaalvereniging Nederland om de mo- 
gelijkheden van blockchain-technologie bij de Nederlandse banken te onderzoeken. 
De Nederlandsche Bank is hier als toezichthouder bij betrokken. Rabobank richt zich 
op samenwerking met en ondersteuning van startups die toepassingen met block-
chain-technologie ontwikkelen. ABN AMRO werkt samen met het Havenbedrijf 
Rotterdam aan een experiment om scheepsladingen die in de haven komen te 
registreren via een blockchain. Ook werkt ABN AMRO samen met TU Delft aan de 
ontwikkeling van meer complexe blockchain-applicaties.

Sinds de introductie van bitcoin is er altijd veel belangstelling geweest vanuit de 
bancaire wereld voor de technologie die bitcoin mogelijk maakt, de blockchain. 
Sinds kort groeit ook buiten de sector de aandacht voor de blockchain-technologie. 
Eind 2016 hebben vijf grote internationale verzekeraars, waaronder Aegon, het B3i 
consortium opgericht. Dit samenwerkingsverband heeft als doel om de mogelijkheden 
van blockchain-technologie te onderzoeken en samen te werken aan standaarden. 
Er zijn duidelijke overeenkomsten met het R3 initiatief van banken, al lijkt R3 grotere 
ambities te hebben en verder gevorderd te zijn met een concrete implementatie. 
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Aan de slag met blockchain-technologie?
Blockchain-technologie biedt op zichzelf geen directe 
oplossing voor vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld 
klantdienstverlening, kostenverlaging of optimalisatie van 
bedrijfsprocessen. Echter, door blockchain-technologie op de 
juiste manier toe te passen, kan het wel bijdragen aan een 
antwoord op deze vraagstukken. De technologie kan zelfs een 
fundamentele verandering veroorzaken wanneer waardeketens 
fundamenteel veranderen, bijvoorbeeld wanneer tussenper-
sonen of derde partijen niet meer nodig zijn. Voor veel bedrijven 
en organisaties is deze belofte dan ook de reden om te experi-
menteren met blockchain-technologie. 

Voor het uitvoeren van een succesvolle ‘proof of concept’ met 
blockchain-technologie, voeren de meeste organisaties de 
volgende stappen uit:
1. Bepaal het doel van het experiment. Is het bijvoorbeeld 

voldoende om ‘hands on’ ervaring op te bouwen met de 
technologie? Of is het de bedoeling dat er een revolutionair 
nieuw bedieningsconcept wordt bedacht en uitgewerkt? 
Moeten de financiële voordelen van het gebruik van 
blockchain bewezen worden? En, belangrijk, moet de 
oplossing passen in de bestaande IT en bedrijfsinrichting?

2. Stel een goed team samen. Zorg dat de verschillende 
onderdelen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Zoek 
specialisten op het gebied van blockchain die helpen bij het 
opzetten en toepassen van de technologie. Dit kan enkele 
weken tot enkele maanden tijdwinst opleveren.

3. Kies het juiste bedrijfsproces voor toepassing van de 
blockchain-technologie. Leidend voor deze keuze kan zijn 
dat blockchain concrete voordelen oplevert in het bedrijfs- 
proces. Aandachtspunt hierbij is dat de scope niet te breed is. 

4. Maak een keuze voor de juiste blockchain-technologie. Er  
is een groot aantal blockchain implementaties beschikbaar 
waarvan bijna allen ‘open source’ zijn. De implementaties 
onderscheiden zich op veel aspecten waaronder openbaar-
heid, prestaties (bijvoorbeeld transactievolume) en de 
mogelijkheid van smart contracts. Voorbeelden van 
implementaties zijn Hyperledger Fabric, SawTooth Lake, 
Iroha, Ethereum, Chain, ScaleChain en BigchainDB.

5. Als bovenstaande stappen zijn genomen, kan een start 
worden gemaakt met de gebruikelijke ontwerp-, bouw-, 
test- en implementeercyclus. Juist bij dit type ‘proof of 
concept’ projecten is een Agile projectbenadering heel 
effectief.

Onder leiding van het Verbond van Verzekeraars wordt in 
Nederland wel nagedacht over de mogelijkheden van block-
chain-technologie, maar concrete samenwerking is er nog 
niet. Enkele Nederlandse verzekeraars zijn al wel aan het 
experimenteren door middel van het bouwen van een ‘proof of 
concept’ met blockchain-technologie, maar dit heeft - voor 
zover bekend - nog niet tot concrete implementaties geleid.

In Nederland werken diverse FinTechs met blockchain- 
technologie. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven zoals Bitonic, 
Blocktrail, BtcDirect en BitKassa. Deze bedrijven richten zich 
vooral op het faciliteren van betalen met bitcoins door consu-
menten.

Toepassing van blockchain-technologie 
buiten de financiële sector
Ook buiten de financiële wereld wordt nagedacht over en 
geëxperimenteerd met de toepassing van de blockchain- 
technologie. Philips Healthcare heeft in 2016 een ‘blockchain 
lab’ in Amsterdam opgericht van waaruit samen met partners 
wordt gewerkt aan nieuwe toepassingen. Van een hele andere 
orde is het gebruik van blockchain in de muziekindustrie. Het 
platenlabel Revealed Recordings, eigendom van de Neder-
landse dj Hardwell, gebruikt de technologie om het beheren 
van muziekrechten en het betalen van royalty’s sneller en 
soepeler te laten verlopen.

De Nederlandse overheid onderkent de waarde van het 
gebruik van blockchain-technologie door bedrijven en op 
welke manier dit een positieve bijdrage kan leveren aan de 
economie. Er is in 2017 subsidie beschikbaar voor bedrijven 
die werken aan oplossingen voor veilige uitwisseling van 
digitale informatie via blockchain-technologie. 

Experimenteren met blockchain- 
technologie 
Zelf experimenteert de Nederlandse overheid nog maar in zeer 
beperkte mate met blockchain-technologie. In het afgelopen 
jaar zijn er diverse ideeën over het gebruik van blockchain bij 
de overheid gelanceerd, maar het blijft hier bij het opsommen 
van mogelijkheden in whitepapers. Zowel de overheid zelf, 
bijvoorbeeld de dienst ICTU, als betrokken burgers, zoals het 
initiatief DutchChain, bieden visies op het gebruik van block-
chain bij de dienstverlening van overheden. Her en der wordt 
wel geëxperimenteerd. De Nederlandsche Bank heeft begin 
2016 aangekondigd een prototype van ‘DNBCoin’ te bouwen 
om ervaring op te doen met blockchain. Ook binnen enkele 
Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht, 
Schiedam en Medemblik, worden pilots gedraaid met 
blockchain.
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Conclusie 
Het verschil in gebruik van blockchain-technologie door Nederlandse bedrijven en orga- 
nisaties is groot. Met name de Nederlandse grootbanken lopen voorop in de toepassing 
van de technologie, vaak in samenwerking met buitenlandse partijen. Het uitvoeren van 
experimenten op het gebied van blockchain kan een organisatie nieuwe inzichten geven 
in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en klantcontact. Diverse Nederlandse bedrijven zijn 
gestart met deze experimentele fase. Zij onderkennen de voordelen van blockchain en 
kijken soms zelf al naar vervolgstappen. Bedrijven die nog niet inzetten op blockchain 
doen er goed aan om hier snel mee te beginnen. 

Wat is blockchain-technologie?
De blockchain is een database waarin transacties via cryptografie vastgelegd 
worden op een manier waarop onbevoegden geen wijzigingen meer in de 
transactie kunnen doorvoeren zonder dat dit gedetecteerd wordt. Hierdoor is het 
mogelijk de database beschikbaar te maken voor alle deelnemers zonder een 
centrale controlerende instantie die de juistheid en veiligheid van de gegevens 
garandeert. Bij het juiste gebruik van blockchain zijn tussenpersonen of derde 
partijen, die vaak enkel en alleen nodig zijn omdat twee partijen elkaar niet kunnen 
vertrouwen, niet meer nodig. Voorbeelden hiervan zijn banken die als centrale 
partij in het betalingsverkeer overbodig kunnen worden, notarissen die geen aktes 
meer hoeven af te sluiten omdat deze op de blockchain geadministreerd worden 
of registratie van eigendom van bijvoorbeeld concertkaartjes of bioscoopkaartjes. 
Blockchain-technologie is de technologie die blockchain mogelijk maakt. De 
technologie bestaat onder andere uit de database en software om digitale 
identiteiten te maken en te controleren, om transacties op de blockchain te 
registreren en om de database beschikbaar te delen met deelnemers.
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Survival of the 
fittest om de 
gunst van zowel 
de klant als 
toezichthouder

Hoe FinTechs (en banken) compliance en 
customer experience kunnen combineren
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De verwachtingen van consumenten op het gebied van financiële dienstverlening 
nemen toe, met name door ontwikkelingen in digitalisering. Maar waar de nieuwe 
technologieën aan de ene kant steeds meer mogelijk maken op het gebied van 
klantbeleving, worden financiële ondernemingen aan de andere kant geconfronteerd 
met toenemende compliance-verplichtingen. Hier een balans tussen vinden, is uit- 
dagend maar wel van groot belang. Dit geldt vooral voor FinTech ondernemingen.  
Zij zouden de achterstand die zij hebben op de banken in de Nederlandse markt, 
kunnen verkleinen door een optimale customer experience te creëren en tegelijkertijd 
een gedegen compliance-beleid te voeren. Maar de vraag is hoe deze twee kunnen 
worden gecombineerd.
 
Uit het onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Capgemini blijkt dat momenteel 
slechts 1% van de Nederlandse consumenten gebruikmaakt van de diensten van 
een FinTech. Consumenten geven aan dat dit komt omdat zij geen FinTechs kennen 
(33%), geen toegevoegde waarde in de dienstverlening zien (25%) en meer vertrou-
wen hebben in een traditionele bank (18%) (zie Figuur 1). Door de customer expe- 
rience te optimaliseren kan de naamsbekendheid van FinTechs groeien en toege-
voegde waarde voor de consument worden gecreëerd. Daarnaast kan het ver- 
trouwen toenemen als de FinTech aantoont een goed compliance-beleid te voeren. 
Een combinatie van beide is dus noodzakelijk. Hoe deze combinatie ingericht moet 
worden, is een vraag waar niet één antwoord op te vinden is. Maar de oplossing kan 
liggen in een ‘customer focused and compliance-driven’ aanpak. 

Customer experience als heilige graal en compliance als 
noodzakelijk kwaad
Het is zowel voor FinTechs als traditionele partijen een uitdaging om hun klanten een 
optimale beleving te bieden. De consument eist vandaag de dag veel meer service 
van financiële instellingen dan alleen een simpele website: ook op smartphones, 
tablets en smartwatches verwacht de consument een hoogwaardige en eenduidige 
beleving. Bij voorkeur voorzien van een aantrekkelijk en herkenbaar design, dat is 
afgestemd op de persoonlijke voorkeur van de gebruiker. We zien dat consumenten 
zich aangetrokken voelen tot partijen die de financiële administratie eenvoudiger 
maken, door de inzet van duidelijke overzichten en realtime, interactieve dashboards. 
De kwaliteit van de gebruikerservaring is dus erg belangrijk. En interessant genoeg is 
dit juist vaak een onderdeel waar FinTechs beter mee kunnen omgaan dan de groot-
banken. 

Figuur 1: Wat is de voornaamste reden dat u momenteel nog geen gebruik 
maakt van de diensten van een FinTech?
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tailleerde manier opslaan, verwerken en ophalen. Op dit 
gebied ligt er echter niet alleen voor FinTechs een uitdaging, 
ook traditionele partijen hebben hier moeite mee vanwege de 
complexiteit van hun IT-systemen.
 
Heilige graal versus noodzakelijk kwaad: 
waar zit het probleem?
De consument verwacht een snelle, aantrekkelijke dienstver-
lening en de toezichthouders verwachten dat bedrijven vol- 
doen aan de zorgplicht, wat inhoudt dat je als bedrijf zoveel 
mogelijk informatie ophaalt, risico’s in kaart brengt en passend 

Compliance1 wordt door FinTechs over het algemeen be-
schouwd als een noodzakelijk kwaad dat innovatie in de weg 
zit, maar in de praktijk valt dit mee. De wetgever en de 
toezichthouders, in de vorm van De Nederlandsche Bank 
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), willen best 
meedenken en ondersteunen innovatie bijvoorbeeld via 
regulatory sandboxes en een Innovationhub2. Maar ondanks 
dat dit wel enige speelruimte biedt, blijft het een voldongen feit 
dat financiële partijen aan bepaalde wet- en regelgeving 
moeten voldoen3. Zo wordt van financiële instellingen bijvoor-
beeld verwacht dat zij data van klanten op een zeer gede-

Figuur 2: Wat waardeert u het minst aan uw bank? 
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adviseert. Deze administratieve last zorgt voor vertraging in alle processen 
rondom de klant en heeft dus een negatieve impact op de klantbeleving. In  
dit geval kunnen we dus stellen dat het tevreden stellen van de toezichthouder 
afdoet aan de klanttevredenheid en andersom. Kijkend naar het Kantar 
TNS-onderzoek zien we dat banken niet erg gewaardeerd worden voor hun 
innovatieve inspanningen, de communicatie en service en de snelheid 
waarmee ze diensten leveren (zie Figuur 2). Wellicht omdat ze de compliance-
eisen niet goed weten te combineren met een optimale customer experience. 
Hier ligt dus juist een kans voor FinTechs om te excelleren.

Consumer focused en compliance-driven
Om een goede balans te vinden tussen compliance en het creëren van een 
positieve klantbeleving, is een customer focused en compliance-driven 
aanpak nodig. Hierbij wordt compliance niet als een noodzakelijk kwaad 
gezien, maar juist als een kans om het vertrouwen van klanten te winnen 
zodat er een optimale customer experience ontstaat. De wensen van de klant 
zijn het uitgangspunt, maar de inrichting van de klantervaring is gedreven door 
de interne en externe regelgeving. Om dit te realiseren moeten de volgende 
stappen worden genomen: 

1. Inzicht krijgen in de wensen van de consument: de klant is altijd het 
startpunt. Financiële ondernemingen zouden er goed aan doen om duidelijk 
de verwachtingen en behoefte van de klant in kaart te brengen. Dit zal niet 
alleen de klant tevreden stellen, ook de AFM zal deze klantgerichte aanpak 
waarderen. Uit het onderzoek komt naar voren dat consumenten betrouw-
baarheid, prijs en innovatie belangrijk vinden. FinTechs en banken doen er 
dus goed aan om de wensen van hun doelgroep in deze drie deelgebieden 
in kaart te brengen en verbeteringen te realiseren. Juist deze stap blijkt voor 
traditionele (bancaire) instellingen vaak moeilijk te nemen, omdat zij vaak 
nog vanuit de eigen organisatie redeneren en niet vanuit de klant. 

2. Inzicht krijgen in de eisen op het gebied van compliance: waar moet je 
als financiële onderneming volgens de wet- en regelgeving aan voldoen? 
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het handig om een 
indeling te maken in type regelgeving: Know Your Customer (KYC), risk, 
privacy, etc. Op die manier kunnen overlappingen in de eisen efficiënt 
worden gesignaleerd. Ook is het belangrijk om op te hoogte te blijven van 
veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. De toezichthouder 
kan op dit gebied inzicht verschaffen, maar ook (externe) juridische advi-
seurs. 

3. Plotten van wensen van klanten en eisen op het gebied van com- 
pliance: welke eisen en welke wensen raken elkaar? Voor een antwoord op 
deze vraag kunnen de eisen en wensen in een matrix tegen elkaar afgezet 
worden. 

4. Risico’s in kaart brengen: hierbij wordt inzicht verkregen in de risico’s die 
de financiële onderneming loopt wanneer de wensen van de klant boven de 
wensen van de toezichthouder worden gesteld en andersom. Dit kan 
bijvoorbeeld resulteren in een ontevreden toezichthouder, of boze klanten. 
De instelling moet zich in dit kader buigen over de eigen risicohouding: 
hoeveel risico de onderneming wil en kan nemen met betrekking tot zowel 
de klant als toezichthouder. De uitkomsten bepalen de bandbreedte van  
het beleid met betrekking tot de customer experience en compliance.

1Van het woord compliance bestaat een enge en 

 brede definitie: in de enge definitie wordt compliance 

 beschouwd als het voldoen aan wet- en regelgeving, 

 in de brede definitie wordt compliance simpelweg 

 beschouwd als het voldoen aan ‘iets’. In dit artikel 

 houden wij de volgende definitie aan: compliance is 

 voldoen aan zowel externe wet- en regelgeving 

 (vanuit de wetgever) als interne regelgeving (vanuit 

 de onderneming zelf).
2Zie onder andere: https://www.dnb.nl/nieuws/

 nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2016/

 dnb342362.jsp.
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5. Inrichting van de organisatie: financiële ondernemingen 
werken nog vaak in silo’s; verschillende afdelingen functio- 
neren als zelfstandig bedrijf met eigen management, KPI’s, 
(after)sales, marketing, IT, risk en compliance. Door te 
werken in verschillende eilanden verliest de organisatie 
extern aan slagkracht. Om compliance en de customer 
experience te integreren moeten deze afdelingen nauw 
samenwerken. De vraag is alleen op welke manier. Elke 
organisatie is anders, maar het is in ieder geval van belang 
om onderstaande punten in ogenschouw te nemen:

6. Vaststellen van de customer journey: nadat alle wensen 
in kaart zijn gebracht en de organisatie optimaal is ingericht, 
kan de customer journey worden geschetst op basis van 
diezelfde wensen en passend binnen de interne organisatie. 
Op welke manier komt de klant voor het eerst in contact 
met de onderneming? Wanneer gaat deze klant over tot 
aankoop van een product? Op welk punt heeft de klant 
behoefte aan interactie of assistentie? En: wat motiveert de 
klant om een herhaalaankoop te doen?

a. Werken in multidisciplinaire teams. Compliance 
officers, risk management en customer experience 
officers zouden onderdeel moeten uitmaken van één 
team, zodat hechte samenwerking wordt gefaciliteerd. 
De governance rondom klant- en compliance-processen 
moet aldus geherformuleerd worden.

b. Inzet van innovatieve middelen. Met behulp van 
bijvoorbeeld data-analyse kunnen de klantprocessen in 
kaart worden gebracht, evenals de behoeften van de 
klant. Compliance-processen kunnen efficiënter en 
sneller worden ingericht door het toepassen van Reg-
Tech: het gebruik van technologie om compliance-eisen 
te adresseren. Een voorbeeld hiervan is bunq, die de 
biometrische identificatiemethode van Veridium gebruik 
voor het maken van online betalingen4. Ook process 
mining biedt mogelijkheden. Hierbij kunnen proces- 
modellen worden afgeleid op basis van event logs, 
vastgelegd in de IT-systemen. Dit kan worden toegepast 
tijdens audits, waarbij het wel of niet voldoen aan de 
wet- en regelgeving vaak alleen wordt afgeleid uit werk-
processen en steekproeven. Process mining biedt inzicht 
in de mate waarin een onderneming écht compliant is, en 
niet alleen op papier.   

c. Aanhouden van één centrale database. De verzamel-
de data, van klanten maar ook op het gebied van wet- en 
regelgeving, moeten worden opgeslagen in één centrale 
database waartoe iedereen in een relevante functie 
toegang heeft. Dit kan helpen om grenzen tussen 
verschillende afdelingen te slechten. 

7. Implementatie: de laatste stap is het inrichten van de 
geschetste customer journey en er naar handelen. Als het 
goed is, laat de customer journey immers zien dat ook aan 
de eisen op het gebied van compliance is gedacht en 
voldaan. Het is belangrijk om de verwachtingen van klanten 
bij te sturen en uit te leggen waarom nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid soms ten koste gaan van snelheid. Uit het 
onderzoek blijkt dat op dit vlak specifiek voor FinTechs nog 
stappen zijn te zetten. Zij zouden voor hun klanten inzich-
telijk moeten maken dat zij voldoen aan bepaalde wet- en 
regelgeving om op die manier een vertrouwensband op te 
bouwen. 

Bovenstaand stappenplan is een continu proces. De wensen 
van klanten zullen immers in de loop van tijd veranderen, maar 
ook de eisen van de wetgever en toezichthouders zijn aan 
verandering onderhevig (zie Figuur 3). Wel kunnen onderne- 
mingen bepaalde momenten vastleggen waarop zij dit proces 
opnieuw in gang zetten, bijvoorbeeld het moment waarop 
nieuwe wet- en regelgeving wordt aangekondigd, of wanneer 
veranderingen in de inrichting van de interne organisatie 
worden doorgevoerd. 
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4 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/15/bankapp-bunq-begint-met-

  handherkenning-voor-betaling-a1531868.

Conclusie
Voor FinTechs is in de Nederlandse markt nog veel te winnen. 
Voor hen lijkt het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ 
momenteel op te gaan waardoor consumenten nog een sterke 
voorkeur hebben voor de traditionele grootbanken. Dit maakt 
dat zowel compliance als customer experience hoog op de 
agenda van FinTechs zouden moeten staan. Maar ook tra- 
ditionele partijen zouden hier kritisch naar moeten kijken om 
het verlies van marktaandeel te voorkomen. Het combineren 
van compliance en customer experience kan door middel van 
een customer focused en compliance-driven aanpak. De 
aanpak lijkt eenvoudig, maar de implementatie is in de praktijk 
een uitdaging. FinTechs hebben hierbij het voordeel dat zij 
geen grote legacy-systemen en -processen hebben, waardoor 
zij wendbaarder zijn. Voor traditionele spelers betekent het 
echter een grondige herziening van onder andere het IT-land-
schap. Hier wordt vaak met huivering naar gekeken, maar is 
wel noodzakelijk om de gunst van de consument in de 
toekomst te behouden en een kans te maken in de ‘survival of 
the fittest’ met de veel flexibelere FinTechs. 

Figuur 3: Een op de consument gericht en door 
compliance gedreven stappenplan
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De Nederlandse FinTech sector is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. Ver- 
schillende startups hebben de financiële dienstverlening goedkoper, efficiënter of 
gebruiksvriendelijker gemaakt door toepassing van financiële technologie en 
creatieve oplossingen. Enkele van hen zijn inmiddels uitgegroeid tot toonaan- 
gevende spelers in de markt. FinTech heeft dan ook een aanzienlijke invloed op de 
toekomst van de financiële dienstverlening. Sterker nog, niet zelden worden FinTech 
spelers beschouwd als een bedreiging voor de traditionele financiële partijen die alle 
zeilen moeten bijzetten om de innovaties van de FinTech bedrijven bij te houden. 

Toch lijkt het aantal FinTech bedrijven dat een serieuze aanval kan of wil doen op de 
gevestigde orde in Nederland erg klein. De belangrijkste reden is dat de Nederlandse 
bankensector zeer stabiel is, waardoor er bij klanten geen dringende vraag naar 
vernieuwing leeft. Bovendien hebben veel nieuwkomers in de financiële sector een 
relatief klein bereik. De meeste richten zich op een specifieke doelgroep waardoor zij 
individueel weinig overwicht hebben in de financiële wereld. Veel innovatieve startups 
richten zich dus niet op het vervangen van de bank in zijn geheel, maar hebben 
vernieuwing als hoogste doel. FinTech bedrijven kunnen traditionele financiële 
instellingen aanvullen en de financiële sector met hun specifieke expertise optimaliseren 
en toegankelijker maken. Toch hebben de gevestigde partijen moeite om FinTech te 
omarmen. Hierdoor blijft wederzijdse acceptatie en het inrichten van innovatieve 
startups binnen bestaande bedrijfsprocessen een grote uitdaging. Hoe kunnen 
financiële instellingen optimaal inspelen op FinTech kansen?

Huidige situatie en knelpunten 
Hoewel de traditionele financiële sector de opkomst van nieuwe, technologisch 
gedreven bedrijven met argusogen bekijkt, creëren steeds meer financiële instellin-
gen oplossingen om de kennis, innovatiekracht en technologieën van FinTech 
startups te benutten en de concurrentie voor te blijven. Dit doen zij veelal door 
FinTech startups onder te brengen in innovatiecenters, startup buildings en incubator 
sessies (ook wel incubators genoemd). Hier krijgen startende ondernemers gratis 
toegang tot de faciliteiten (werkruimte, toegang tot servers en internet, koffie, budget, 
training, etc.) en infrastructuur die zij nodig hebben om succesvol te worden. Zo lijkt 
er op het eerste gezicht dus sprake van een win-winsituatie. Toch is de (huidige) 
incubatoroplossing op de lange termijn onwenselijk. Bezwaar is dat deze oplossing 
vaak niet is gericht op een gelijkwaardig partnerschap en een intrinsieke wens tot 
innovatie, maar veelal voortkomt uit een defensieve strategie en een verlangen om  
de markt te controleren. Het doel van veel eigenaren van incubators is dan ook om 
startups door te lichten, onderzoek te doen naar hun potentiële marktaandeel en 
veelbelovende partijen voor een laag bedrag over te nemen of op te nemen in het 
eigen ecosysteem. De prijs die deze startups moeten betalen voor een gratis 
werkomgeving is erg hoog. Het kost hen niet alleen hun vrijheid, maar ook zien zij  
zo hun droom vervliegen om onafhankelijke financiële oplossingen te bieden en zelf 
door te groeien naar een grote partij.

Naar een duurzame toekomst: ‘leave the dream alone!’
Uit diverse gesprekken met FinTech partijen ontstaat het gevoel dat incubators 
ruimten zijn waar controle, wantrouwen en zelfverrijking leidend zijn voor de eige- 
naren van de incubators. Dit gevoel zal moeten veranderen door plaatsen te creëren 
waar de hulpvraag van startups het centrale uitgangspunt is. Om de behoeften van 
FinTech startups te kunnen begrijpen, moet duidelijk zijn dat het ecosysteem van 
startups en traditionele financiële instellingen ver uit elkaar ligt. Er geldt dan ook een 
aangepaste productlevenscyclus voor FinTechs (zie Figuur 1). Zo richt de normale 
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‘introductie en groeifase’ zich bij FinTech startups vooral op 
het creëren van innovatieve ideeën, proberen (en ook falen!) en 
het komen tot samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het 
verwezenlijken van de droom. Traditionele financiële partijen 
daarentegen streven in deze fase veel meer naar stabiliteit, 
zekerheid en vertrouwen. De R&D-fase, als toevoeging op de 
‘bestaande’ productlevenscyclus, toont exact de uitdaging 
voor de samenwerking aan. De primaire instap vanuit bedrijven 
zal rond het uitroepteken plaatsvinden. Het herkennen van de 
fase waarin de FinTech zich bevindt, is van groot belang voor 
een verbeterde samenwerking met andere partijen. Het creatieve 
proces (R&D) of begin van executie (Introductie) zorgt voor een 
andere aanpak en hulpbehoefte richting de FinTech/startup. 
 

De schaalgrootte van de bestaande partijen is vervolgens 
nodig om het idee van een startup verder te brengen. Boven-
dien blijkt dat veel startende partijen behoefte hebben aan 
ondersteuning op het gebied van Security, Sales, Support en 
Stability (de 4 S’en). Om talenten te kunnen laten dromen en 
tot ontwikkeling te brengen, zouden traditionele financiële 
instellingen zich dus veel meer moeten richten op coaching en 
begeleiding. Uitgangspunt daarbij zijn de volgende vier 
grondbeginselen:

- Gelijkwaardigheid/partnerschap;
- Wederzijds vertrouwen;
- Financiële gelijkheid;
- Vrijheid om te kunnen blijven dromen.

Alleen dan kan er een duurzame en constructieve samen-
werking ontstaan die kansen biedt voor zowel de aanbieder 
van de incubator als de FinTech startup. Dit vereist echter wel 

Figuur 1: Andere productlevenscyclus van FinTechs

een mentaliteitsverandering. Het aanbieden van een ‘vette’ 
ruimte is niet voldoende. Immers, de wereld van engineers is 
gestoeld op samenwerking, leren van elkaar, falen en heruit-
vinden. Traditionele financiële bedrijven doen er goed aan dit 
‘leerproces’ te faciliteren in plaats van ‘falen’ te beschouwen 
als iets negatiefs. Voor een FinTech partij is het bovendien 
aantrekkelijk om te kunnen meedraaien in een omgeving met 
energieke en capabele engineers. Om kansrijke FinTechs te 
kunnen aantrekken is het daarom belangrijk een incubator 
daar in te richten waar de bestaande community al actief is. 

Praktische invullingen hierbij zijn bijvoorbeeld:
•	 Faal-van-de-week. Een prijs voor de engineer die het meest 

heeft gefaald. De prijswinnaar wordt gevraagd uit te leggen 
waarom hij of zij heeft gefaald en hoe dit de volgende keer 
kan worden voorkomen. Zo waarborg je dat een fout wordt 
gezien en gedeeld en dat hiervan wordt geleerd.

•	Doe-het-zelf dag. Maandelijks of tweewekelijks (een vast 
ritme is een vereiste) krijgen engineers de vrijheid om te 
doen wat ze willen. Dit kan het ‘normale’ werk zijn, maar ook 
kunnen ze een eigen idee uitwerken.

•	Kennisdelen. ‘Meetups’, ‘knowledge sessions’, ‘partners 
session’ en ‘online-sessions’ dragen bij aan het verwerven 
van kennis en het doorvoeren van gedragsveranderingen. 
Door kennis te delen, wordt kennis breed beschikbaar. De 
technologische veranderingen gaan zo snel dat er elke 
maand een nieuw framework volwassen wordt. De experts 
van het nieuwe framework zijn de volgende leiders van de 
community.

•	Studentendagen. Organiseer speciale lesdag(en) en neem 
binnen de incubator studenten van universiteiten en 
hogescholen aan als stagiair. 

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat er bij de gevestigde 
orde allereerst een structurele mentaliteitsomslag vereist is 
voordat het verstandig is te investeren in incubators. Vervol-
gens zijn er gedreven en gepassioneerde leiders nodig die 
dergelijke omgevingen willen en kunnen opzetten en die 
voldoende mandaat en draagvlak hebben om de gewenste 
veranderingen tot stand te brengen. Sta open voor deze 
veranderingen. Laat anderen dromen en vergeet niet alle 
onderdelen van het bedrijf te laten deelnemen in de incubator, 
dus niet alleen de IT- & engineering-afdelingen.

PRODUCT LIFE CYCLE & ADOPTION

S
al

es R
es

ea
rc

h 
&

D
ev

el
op

m
en

t

Time

In
tr

od
uc

tio
n

G
ro

w
th M

at
ur

ity

D
ec

lin
e



26

De 10 geboden 
voor FinTechs

Een beknopt overzicht van het 
regelgevend kader voor FinTechs  
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Voor de hippe FinTech startup is er waarschijnlijk niets slaapverwekkender dan 
nadenken over wet - en regelgeving. Desondanks moeten FinTechs door de zure 
appel heen bijten. Het is namelijk belangrijk om compliant te zijn om boetes en 
reputatieschade te voorkomen. Vooral voor FinTechs, die zich vaak laten voorstaan 
op hun klantgerichtheid, is het vertrouwen winnen van klanten van groot belang; 73% 
van de consumenten in het Kantar TNS-onderzoek geeft immers aan vanwege het 
vertrouwen een gevestigde speler boven een FinTech te prefereren (zie Figuur 1). Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat consumenten aannemen dat gevestigde spelers 
zwaarder gereguleerd zijn. Omdat betrouwbaarheid de belangrijkste driver van 
klantenbinding lijkt, valt hier voor FinTechs nog heel wat te winnen. Reden genoeg 
dus om dat saaie, juridische kader te bespreken: wat zijn de tien geboden die 
FinTechs in Nederland moeten onthouden?

1. Gij zult uzelf kennen 
Net als jongvolwassenen moeten FinTechs ‘zichzelf vinden’: Wie zijn we? Welke 
producten en diensten bieden we aan? Welk probleem lossen we op? En waar zit 
onze toegevoegde waarde? Alleen door een helder antwoord op deze vragen te 
formuleren, wordt duidelijk binnen welke juridische context de FinTech opereert, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het financieel recht1. Omdat de meeste FinTechs een 
financiële onderneming zijn, is de kans namelijk groot dat een vergunning van De 
Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) noodzakelijk is. 
Zo is een vergunning in beginsel vereist als de FinTech een bank is (artikel 2:11 Wft) of 
wil bemiddelen in krediet (artikel 2:80 Wft). Er zijn verschillende vergunningscriteria en 
uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij crowdfunding. Op de details van deze 
criteria en uitzonderingen wordt in deze bijdrage echter niet verder ingegaan. 

Als het startbewijs binnen is, begint het pas echt. Welke eisen worden aan het 
product of de dienstverlening gesteld? Hypotheekaanbieders moeten bijvoorbeeld 
voldoen aan de Europese Hypothekenrichtlijn, een beleggingsonderneming aan 
MiFID I (in 2018 MiFID II), betaaldienstverleners aan PSD (in de toekomst PSD2) en 
verzekeraars aan Solvency II. Ook is het verboden te handelen met voorwetenschap 
bij het handelen in financiële instrumenten zoals aandelen, en is er in beginsel een 
prospectusplicht als de FinTech besluit aandelen uit te geven op de beurs. Verder 
staat niet alles in de Wft en gelieerde wet- en regelgeving. Toezichthouders vaar- 
digen ook toezichthoudersregelingen, beleidsregels en interpretaties uit op basis 
waarvan zij hun beleid uitoefenen. Het is goed om deze te kennen, zodat de FinTech 
weet op welke gronden een vergunning wordt toegekend of een maatregel opgelegd.

Figuur 1: Wat is de belangrijkste motivatie voor uw voorkeur voor 
banken boven FinTech?

Waarom voorkeur voor banken boven FinTech?
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keling, waarbij de toezichthouder zelf de rapportages fab-
riceert op basis van aangeleverde data6. 

Het is ook goed om te beseffen dat DNB en de AFM bestuur-
sorganen zijn. Dit betekent dat ze zich moeten houden aan de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarin (deels) 
vastgelegde algemene beginselen van behoorlijk bestuur7.  
Als een FinTech onderneming het niet eens is met een besluit 

van de toezichthouder, bijvoorbeeld het opleggen van een 
boete, is bezwaar en beroep dus mogelijk.

Omdat een zoektocht naar jezelf lastig kan zijn, kan de hulp 
van DNB of de AFM worden ingeschakeld. Want ondanks hun 
rol als toezichthouder zijn beide partijen best vooruitstre- 
vend. Zo hebben ze een Innovationhub, die innovatieve markt-
partijen (lees: FinTechs) ondersteunt hun weg te vinden in het 
reguleringslandschap. Ook zetten de toezichthouders in op de 
ontwikkeling van verschillende initiatieven waaronder een 
‘regulatory sandbox’, waarbij marktpartijen in een gecontroleerde 
omgeving een innovatief concept kunnen testen2. Een voorbeeld 
afgekeken van het Verenigd Koninkrijk.

2. Gij zult uw toezichthouder kennen
Er zijn verschillende ‘Big Brothers’ die de FinTech in de gaten 
houden: 
•		De	Europese	Centrale	Bank	(ECB)	is	per	4	november	2014			
    de overkoepelende toezichthouder en houdt in samenwer- 
    king met DNB toezicht op Nederlandse banken.  
•	 De	Autoriteit	Consument	en	Markt	(ACM)	houdt	toezicht	op	

de mededinging en het consumentenrecht. In die rol is de 
toezichthouder zeer geïnteresseerd in FinTech om de 
concurrentie in de financiële sector te verbeteren3.  

•	 De	Autoriteit	Persoonsgegevens	(AP)	houdt	toezicht	op	de	
naleving van privacywetgeving.   

Maar de focus in deze bijdrage ligt op onderstaande partijen:
•	DNB is de prudentieel toezichthouder en moet toezien op 

de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit 
van het financiële stelsel (artikel 1:24 Wft). 

•	De AFM is de gedragstoezichthouder en moet toezien op 
ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere 
verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behan-
deling van cliënten (artikel 1:25 Wft). 

Uit de taakomschrijvingen van DNB en de AFM valt vaak af te 
leiden waar de vergunning aangevraagd moet worden. Als het 
impact heeft op het financiële stelsel, zoals bij banken en 
verzekeraars, bij DNB. In geval van een hypotheekadviseur, 
die alleen impact heeft op het financiële marktproces, bij de 
AFM. Maar ze werken ook samen en het advies van de andere 
toezichthouder is soms noodzakelijk4.
 
De toezichthouders moeten natuurlijk wel weten wat de 
FinTechs uitspoken en dus vragen ze om rapportages. Het 
hoe, wat, wanneer en waar van rapporteren is afhankelijk van 
het type FinTech. Een trend in rapportageland is dat de toe- 
zichthouders (vooral de ECB en DNB) steeds meer focussen op 
data in plaats van rapportages: financiële ondernemingen 
leveren hun data aan bij de toezichthouder en deze bepaalt op 
basis van die data hoe de onderneming er voorstaat. Zo moeten 
kredietinstellingen (banken) vanaf 2018 informatie over verstrekte 
leningen op leningniveau aan de ECB beschikbaar stellen5. 
Ook is een European Reporting Framework (ERF) in ontwik-

3. Gij zult uw klant kennen 
Het is altijd handig om te weten met wie je zaken doet, maar 
voor financiële ondernemingen is dit van cruciaal belang 
omdat voldaan moet worden aan Know Your Customer 
(KYC)-regels. Deze KYC-regels dienen twee doelen. Ten 
eerste voldoen aan de zorgplicht ten opzichte van de klant, 
zodat deze geen product of dienst afneemt die niet past bij 
de persoonlijke situatie. Daarom wordt informatie opgevraagd 
over de financiële positie, risicobereidheid, kennis en ervaring 
van de klant. Deze zorgplicht zal in het voorbeeld van 
beleggen voor ‘amateurs’ strenger zijn dan voor professionele 
beleggers8. De KYC-regelgeving, specifiek witwas- en 
sanctieregelgeving, is ten tweede gericht op het voorkomen 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld of terrorismefinanciering9. Hiervoor moeten 
ondernemingen cliëntenonderzoek doen om de identiteit van 
de cliënt en uiteindelijk belanghebbende (UBO) te verifiëren. 
Het goede nieuws is dat met de komst van de vierde AML-
richtlijn lidstaten een UBO-register op moeten zetten, waarbij 
het voor ondernemingen makkelijker moet worden de UBO 
te achterhalen. Leuker kunnen ze het immers niet maken, 
wel makkelijker.

4. Gij zult uw werknemers en hun rechten 
kennen
Verschillende zaken zijn hier van belang. Ten eerste de ge- 
schiktheidtoetsing door DNB of de AFM. Hierbij wordt getoetst 
of beleidsbepalers, zoals bestuurders en commissarissen, 
geschikt, deskundig en betrouwbaar zijn. In de regel zal de 
toezichthouder die ook de vergunning of ontheffing verleent, 
deze toets uitvoeren. Ook is er in beginsel alleen een toetsing 
bij aanvang van de ambtstermijn. In uitzonderlijke gevallen 
vindt hertoetsing plaats.
 
Daarnaast moeten financiële ondernemingen sinds 2015 
kunnen aantonen dat (een bepaalde groep) werknemers de 
bankierseed (heeft) hebben afgelegd10. Deze eed is een 
verklaring die onder meer het klantbelang en een zorgvuldige 
belangenafweging centraal stelt. Oftewel: integer handelen. 
Als werknemers de eed niet afleggen of handelen in strijd met 
de eed, kan dit gevolgen hebben voor de integere en beheer-
ste bedrijfsvoering van de onderneming zelf. Vooral AFM zal 
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hier kritisch naar kijken. Voor banken is er tevens een speciale 
stichting belast met de uitvoering en toezicht op de naleving 
van de eed. 
 
Tot slot is ook het algemene arbeidsrecht, over de verhouding 
tussen de werkgever en werknemer, van belang. Wat zijn de 
rechten van werknemers? Waar moet een arbeidscontract aan 
voldoen? Het is verstandig om hier een arbeidsrechtjurist of 
advocaat voor in de arm te nemen. Want arbeidsconflicten zijn 
niet goed voor de reputatie en daarmee het vertrouwen van 
de consument. 

5. Gij zult belastingontduiking niet 
faciliteren 
De Panama Papers liggen bij eenieder nog vers in het 
geheugen, maar landen richtten zich al eerder op het 
bestrijden van ongewenste belastingpraktijken. Let hierbij 
goed op het verschil tussen belastingontduiking: het 
niet-nakomen van belastingverplichtingen, en belasting- 
ontwijking: legale, voordelige belastingconstructies. Om 
belastingontduiking tegen te gaan beschikt de Verenigde 
Staten (VS) over de Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) en de Europese Unie (EU) over de richtlijn voor 
administratieve samenwerking (DAC)11. De laatste is de 
Europese implementatie van de Common Reporting  
Standard (CRS) van de OESO.  Lidstaten moeten op hun  
beurt de DAC weer implementeren in lokaal recht. 

 
Waarom zou een FinTech zich druk maken over CRS of 
FATCA? Heel simpel: een FinTech mag belastingontduiking  
niet faciliteren. Als de FinTech bijvoorbeeld een bank of beleggings- 
onderneming is, is het een rapporterende financiële instelling 
onder CRS en moet deze nóg meer van zijn klanten (en 
UBO’s) weten, namelijk de fiscale vestigingsplaats(en). Deze 
informatie moet vervolgens aan de belastingdienst doorge-
geven worden, waarna deze de gegevens zal uitwisselen  
met andere landen die CRS geïmplementeerd hebben. Voor 
FATCA geldt ongeveer hetzelfde, maar dan specifiek voor 
personen uit de VS12. 

6. Gij zult een robuust privacybeleid hebben
Door de focus op DNB en de AFM zou een andere toe- 
zichthouder bijna worden vergeten: de Autoriteit Persoonsge-
gevens (AP), die streng toekijkt op het privacybeleid. Maar ook 
de klant is kritisch; zo is slechts 15% van de Nederlanders 
bereid om zijn persoonlijke- of betaalgegevens te delen met 
een bank in ruil voor korting (Figuur 2). Toch moet een financiële 
onderneming veel KYC-informatie verzamelen, waardoor de 
onderneming toegang heeft tot een grote verzameling aan 
persoonsgegevens. Gelukkig valt deze grote verzameling 
onder privacywetgeving13, wat betekent dat deze gegevens 
alleen zorgvuldig, voor een bepaald doel en beveiligd opgesla-
gen en verwerkt mogen worden. Tevens moet, als ergens 

persoonsgegevens verwerkt worden, dit bij de AP worden 
gemeld. Dit geldt ook in het geval van een datalek. Vanaf mei 
2018 treedt daarnaast de nieuwe Europese privacyverorde- 
ning in werking: de Algemene Verordening Gegevensbe- 
scherming (AVG), die de huidige Nederlandse Wet bescher- 
ming persoonsgegevens vervangt. In de AVG worden privacy-
rechten verstrekt en uitgebreid wat dus nog meer verantwoordelijk- 
heid voor verwerkers van persoonsgegevens betekent. Zo moet 
er vanaf 2018 bij het gebruik van Big Data (oftewel: heel veel data) 
verplicht een Data Protection Officer aangesteld worden14.  
Een ondoordacht privacybeleid is schadelijk voor de reputatie. 
Daarom is het verstandig een Privacy Impact Assessment 
(PIA) uit te voeren om de privacyrisico’s van bepaalde activi- 
teiten in beeld te brengen. Aan de hand daarvan kan ook een 
privacy statement worden opgesteld15. 

Bereiheid om gegevens te delen met een bank
in ruil voor korting op �nanciële diensten

7% 5%
3%

85%

Ja, gegevens over betaalgedrag

Ja, persoonlijke gegevens

Ja, zowel betaalgegevens als
persoonlijke gegevens 

Nee, ik zou geen gegevens
willen delen

Figuur 2: Gaat u ermee akkoord dat uw bank gebruik 
kan maken van uw persoonlijke gegevens voor zakelijke 
en/of commerciële doeleinden als u in ruil daarvoor 
korting op financiële diensten ontvangt?

7. Gij zult uw innovaties beschermen en die 
van anderen respecteren 
Om te voorkomen dat de één gaat pronken met andermans 
veren, is het van belang om eventuele innovaties te be- 
schermen door middel van het intellectueel eigendomsrecht, 
zoals auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht. Merkenrecht 
zal pas interessant zijn als de FinTech zeer succesvol en 
onderscheidend is, maar octrooi zal wel direct van belang 
kunnen zijn. Octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een 
uitvinding of een technisch product of proces. Denk bijvoor-
beeld aan ontwikkelde RegTech, het gebruik van technologie 
voor compliance-doeleinden, die nieuw, inventief en industrieel 
toepasbaar is.

Maar andersom geldt hetzelfde. Financiële ondernemingen die 
graag gebruik maken van Big Data mogen niet zomaar data 
uit elke willekeurige database halen. Op het gebruik van deze 
database kan namelijk een auteursrecht rusten op grond van 
de Databankenwet, waardoor het gebruik toestemming vereist 
van de rechthebbende.
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van een juridisch adviseur. Al zal dit laatste voor startups vaak 
te duur zijn. Een ding is in ieder geval zeker: het is niet de 
vraag of maar wanneer er meer regulering op het gebied van 
crowdfunding, bitcoin en robo-advies komt. Want hoe 
succesvoller en groter FinTechs worden, hoe groter de impact 
op consumenten en het financiële systeem. En waar deze 
twee in nood zijn, schieten wetgever en toezichthouder altijd te 
hulp. 

Ook al lijkt het soms zo, de wetgever en toezichthouder zitten 
FinTechs niet alleen maar in de weg. Ze denken ook mee. Zie 
bijvoorbeeld de Payment Service Directive 2 (PSD2) die ruimte 
maakt voor FinTechs door het onder andere mogelijk te maken 
dat niet-banken toegang krijgen tot de betaalgegevens van 
bankklanten. Daarnaast zal toekomstige regelgeving waar- 
schijnlijk uit Europa komen, daar komt immers het overgrote 
deel van de financiële regulering vandaan. Een EU-breed 
beleid is ook noodzakelijk om als FinTech over de grens zaken 
te kunnen doen onder dezelfde voorwaarden. Dus onthoud: 
EU-regelgeving is niet altijd slecht nieuws.

Naast een hippe financiële startup zijn, is de FinTech ook 
gewoon een onderneming die moet voldoen aan allerlei 
algemene wetgeving. Denk aan ondernemingsrecht, contract- 
enrecht, belastingrecht16 en accountingstandaarden17.  

Afhankelijk van de doelstellingen en fiscale overwegingen 
moet de FinTech een keuze maken over de rechtsvorm waarin 
het georganiseerd wil zijn (vof, bv, nv, etc.). Elke rechtsvorm 
brengt bepaalde wettelijke vereisten met zich mee. Daarnaast 
moeten de contracten met klanten en leveranciers in overeen-
stemming zijn met het contractenrecht inclusief bijbehorende 
algemene voorwaarden, deze mogen namelijk niet onredelijk 
bezwarend zijn18. Ook de belastingpapieren moeten op orde 
zijn. Want net als de klanten mag een FinTech geen belasting 
ontduiken. En vergeet de interne zelfregulering niet, zoals 
gedragscodes en protocollen.

9. Gij zult een integraal risk & compliance-
beleid hebben
Om ervoor te zorgen dat aan alle eisen van wetgever en 
toezichthouder wordt voldaan, is een integraal risk & compli-
ance-beleid noodzakelijk. De Wft schrijft een integere en 
beheerste bedrijfsvoering, wat een integraal risicobeleid 
impliceert, zelfs voor19. Integraal betekent dat alle risico’s in 
onderlinge samenhang worden bekeken en gemitigeerd. De 
SIRA, Systematisch Integriteits Risico Analyse, is hier een 
voorbeeld van20. Hierbij wordt een continu proces ingericht dat 
bestaat uit:

1. Het bepalen van de doelstellingen van de onderneming.
2. Het bepalen van de risicohouding.
3. Het identificeren van risico’s.
4. Het implementeren van beheersmaatregelen, inclusief 

governance.
5. Monitoring van bovenstaande punten. 

Hoe risicovoller het product, hoe stringenter dit proces 
gevolgd moet worden. Zo wordt de bitcoin en ook blockchain 
door zowel DNB als de wetgever als zeer risicovol gezien, 
vanwege de anonimiteit. Hierdoor zullen ondernemingen die 
zich hiermee bezig houden intensiever gevolgd worden. 

10. Gij zult uzelf up-to-date houden over 
wet- en regelgeving
Niets is zo vervelend als de laatste zijn die ergens van op de 
hoogte is. En dat vindt de toezichthouder ook. Daarom zullen 
DNB en de AFM vergunninghouders uit zichzelf van informatie 
voorzien, maar hier ligt ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Net als bij het kopen van een huis is er een onderzoeks- 
plicht, die vervuld kan worden door het abonneren op 
nieuwsbrieven, bezoeken van (gratis) seminars of het inhuren 
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Figuur 3: Beknopt overzicht van de juridische context

8. Gij zult een brave juridische entiteit zijn
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Wat zijn de gevolgen? 
Waarom zou de FinTech zich als het braafste jongetje van de 
klas gedragen? Omdat de toezichthouder de bevoegdheid 
heeft maatregelen te nemen, zoals het geven van een 
aanwijzing, benoemen van een bewindvoerder, opleggen 
van een boete en het intrekken van de vergunning21. 
Bovendien kunnen maatregelen openbaar gemaakt 
worden, iets dat in het geval van boetes zelfs in beginsel 
verplicht is. En dan is het gedaan met de goede naam. Ook 
strafrechtelijke vervolging behoort tot de mogelijkheden, 
omdat het overtreden van sommige normen in de Wft als 
economisch delict wordt aangemerkt22.  En wat te denken 
van schadevergoedingsprocedures door consumenten omdat 
ze zich benadeeld voelen. Kortom: non-compliance heeft 
reputatieschade bij klanten, concurrenten en toezichthouders 
tot gevolg.

 
Conclusie
Er is een scala aan wet- en regelgeving waar de FinTech (maar 
ook gevestigde spelers) aan moet voldoen. Het zou FinTechs 
helpen om dit ook kenbaar te maken aan de consument, 
zodat het vertrouwen van consumenten gewonnen wordt. 
Want ondanks alle wet- en regelgeving, die wellicht claustrofo-
bische gevoelens oproept, is klantgericht zijn het belangrijkste. 
Zie dit als het elfde gebod: het is namelijk niet alleen goed 
voor de FinTech en consument, maar ook de toezichthouder 
zal blij zijn met een klantgerichte financiële onderneming. 
Beschouw regelgeving dus niet als een obstakel voor groei en 
innovatie, maar als het kader waarbinnen alles mogelijk is. 

1 Voornamelijk de Wet op het financieel toezicht (Wft), daaraan gelieerde 

  besluiten  (bijvoorbeeld de Vrijstellingsregeling Wft) en andere financiële  

  wetgeving (bijvoorbeeld MiFID, CRD IV, EMIR, PSD2).
2 Zie voor meer informatie het discussiedocument van DNB en AFM: ‘Meer  

  ruimte voor innovatie in de financiële sector: mogelijkheden rondom markttoe- 

  gang, vergunningen en toezicht’, 9 juni 2016.
3 Zie in dat kader: ACM, ‘FinTech en concurrentie: hoe kan de bijdrage van 

  FinTech aan effectieve concurrentie in de financiële sector worden vergroot’,   

  rapport juni 2016. Link en https://www.acm.nl/nl/organisatie/organisatie/

  de-autoriteit-consument-en-markt/.
4 Artikel 1:48 Wft.
5 AnaCredit-verordening (ECB/2016/13).
6 Zie voor meer informatie: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/

  europeanreportingframeworkkeyfactsandinformation062015.en.pdf?e1ed5b1   

  d5f6527f5ce9875d1b8e3bfea. 
7 Bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel (zie onder 

  andere hoofdstuk 3 Awb).
8 Artikel 4:23 Wft Let op: MiFID (specifiek voor beleggingsondernemingen) bevat 

  ook KYC-regels, maar die zijn geïmplementeerd in de Wft.
9 Anti Money Laundering (AML) richtlijn 2005/60/EG, geïmplementeerd in de 

  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De  

  4e AML-richtlijn is in mei 2015 in werking getreden. Lidstaten hebben tot juni 

  2017om de nieuwe richtlijn te implementeren. Zie ook Sanctiewet 1977.
10Artikel 3:8 en 4:9 Wft jo. Regeling bankierseed FM/2012/1923 M. 
11Richtlijn 2014/107/EU.
12Onder FATCA geldt ook nog een withholding verplichting voor de financiële 

  onderneming als betalingen worden verricht aan personen of instellingen die 

  niet FATCA compliant zijn.
13Voor financiële ondernemingen het meest relevant: Wet bescherming 

  persoonsgegevens. Vanaf mei 2018: AVG.
14https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/europese-privacy- 

  wetgeving.
15Capgemini kan hierin ondersteunen: https://www.nl.capgemini-consulting.

  com/privacy-impact-assessment. 
16Bestaande uit een scala aan wet- en regelgeving, waaronder: Wet op de 

  omzetbelasting en Wet op de vennootschapsbelasting. 
17Zie voor de EU: IFRS. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht 

  volgens deze standaard te rapporteren.
18Artikel 6:236 en 6:237 BW. 
19Zie onder andere: artikel 3:17 en 4:14 Wft.
20Zie voor meer informatie: DNB, ‘De integriteitsrisicoanalyse: meer waar dat  

  moet, minder waar dat kan’, 2016.
21Zie hoofdstuk 1.4 Wft. Voor meer informatie: https://www.dnb.nl/nieuws/

  nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2011/dnb252194.jsp. 
22Artikel 1 Wet op de economische delicten.
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FinTechs: een 
bedreiging of  
een kans voor  
de traditionele 
banken?
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FinTech bedrijven spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de klantbeleving 
van de financiële consument. FinTechs hebben bewezen creatiever, innovatiever en 
meer wendbaar te zijn dan de traditionele grootbanken. Traditionele banken hebben 
moeite om FinTech bedrijven op dit vlak bij te houden. Moeten de banken de opkomst 
van FinTech zien als een directe bedreiging of juist als een kans om samen te werken 
en daarmee hun innovatiekracht een boost geven?
 
Uit onderzoek van Kantar TNS, in opdracht van Capgemini, blijkt dat financiële 
consumenten banken ruimschoots prefereren boven FinTech bedrijven. Banken 
scoren hierbij vooral goed op gebruiksgemak: de meeste consumenten waarderen 
dit het meest aan hun bank (zie Figuur 1). Voor FinTech lijkt in de huidige markt nog 
weinig ruimte. Van de consumenten in het onderzoek geeft slechts 1% aan bereid te 
zijn om een overstap te maken naar een FinTech bedrijf voor het regelen van zijn of 
haar bankzaken (zie Figuur 2). Dit is opmerkelijk laag. Maar eerder onderzoek van 
Capgemini en LinkedIn waarin consumenten over de hele wereld zijn bevraagd over 
hun voorkeuren voor financiële dienstverlening, bevestigt dit beeld. Nederlandse 
consumenten lijken veel minder bereidwillig om zaken te doen met FinTechs dan 
consumenten in bijvoorbeeld Azië. In China zegt 84,4% gebruik te maken van 
FinTech diensten, in India 76,9%. Nederland loopt ook achter op andere landen in 
Europa1. In Nederland vormen FinTechs dus nog geen directe bedreiging voor de 
banken.

Figuur 1: Wat waardeert u het meest aan uw bank?

Figuur 2: Overweegt u om over te stappen naar een andere financiële dienst-
verlener?

Tibert van der Loop, 
Consultant Finance, Risk & 
Compliance, Capgemini Consulting
tibert.vander.loop@capgemini.com
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Daarnaast zou het depositogarantiestelsel voor banken met 
een bankvergunning hierin ook een rol kunnen spelen. Mocht 
een bank failliet gaan, dan worden tegoeden tot maximaal  
€ 100.000 gegarandeerd. bunq is de eerste nieuwe partij die 
sinds de oprichting en het latere debacle van DSB Bank, een 
bankvergunning heeft weten te bemachtigen. DNB en de AFM 
zoeken naar mogelijkheden om het gemakkelijker te maken 
voor FinTechs om een bankvergunning te verkrijgen2. Beide 
partijen willen naar Brits voorbeeld ‘regulatory sandboxes’ 
gaan opzetten waarbij het eenvoudiger wordt voor kleinere 
spelers om een bankvergunning te krijgen. Deze partijen 
krijgen in de opstartfase dan iets minder streng toezicht dan 
de grote banken. 

FinTech nog onbekend
De lage populariteit van FinTech, afgemeten aan banken, is 
ook te wijten aan de relatieve onbekendheid van de bedrijven 
zelf. 33% van de respondenten in het onderzoek die aangeeft 
geen gebruik te maken van FinTech, zegt zelfs helemaal niet 
bekend te zijn met FinTech (zie Figuur 4). Respondenten geven 
hierbij aan “geen idee te hebben hoe een FinTech werkt en of 
het betrouwbaar is” en “er weinig vanaf te weten”. Op het 
gebied van marketing en het opbouwen van naamsbekend-
heid is hier dus nog een schone taak weggelegd.

De populariteit van banken boven FinTech kan goed worden 
verklaard. Je zou kunnen zeggen dat de financiële dienstver-
lening voor particulieren een rigide markt is. 92% van de 
consumenten in het onderzoek geeft aan bij dezelfde bank te 
willen blijven en slechts 7% overweegt een overstap naar een 
andere bank (Figuur 1). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de financiële producten vaak verweven zijn in de alledaagse 
handelingen van een consument. Dit creëert een aantal prak-
tische barrières voor een overstap, zoals het laten aan- 
passen van een rekeningnummer bij alle betrokken partij- 
en zodra van bank wordt veranderd. Denk hierbij aan de werk-
gever, energiemaatschappij, internetprovider, etc. Je kunt je 
afvragen waarom de bank eigenlijk eigenaar is van je reke- 
ningnummer en niet de consument zelf. Was dit het geval, dan 
was de overstap naar een andere bank of zelfs FinTech partij 
eenvoudiger. In de telecomsector is dit wel de norm. Daar 
heeft iedereen een eigen telefoonnummer dat eenvoudig kan 
worden meegenomen naar een nieuwe provider. Ondanks dat 
De Nederlandsche Bank voorstander is van nummerportabiliteit 
voor bankrekeningen, is dit door de invoering van SEPA nog 
lang geen realiteit. Bij de invoering van SEPA is gekozen om 
identificatie van de bank te gebruiken in het rekeningnummer 
zodat het gemakkelijker is om binnen Europa te betalen. 

Een tweede barrière voor een overstap naar een andere 
financiële dienstverlener is dat consumenten hierbij ook 
moeten veranderen van mobiele applicatie. Consumenten  
zijn vertrouwd geraakt met de mobiele apps die bij hun bank 
horen en een overstap betekent automatisch een overstap 
naar een nieuwe digitale bankieromgeving en andere login- 
gegevens. De verwachting is overigens dat deze barrière 
wordt weggenomen door de introductie van de Payment 
Service Directive 2 (PSD2). Dankzij deze wetgeving wordt  
het namelijk mogelijk voor derde partijen om betalingsapps  
te ontwikkelen, waarmee consumenten transacties van hun 
bank(en) kunnen inzien en overboekingen kunnen doen. Als 
een consument wil overstappen naar een andere financiële 
dienstverlener hoeft deze niet per se van app te wisselen. 

Genieten banken meer vertrouwen van 
de consument?
Mochten eerder genoemde barrières in de (nabije) toekomst 
worden weggenomen, dan blijkt uit Figuur 2 dat de meeste 
consumenten eerder naar een andere bank zouden overstap-
pen dan naar een FinTech partij. De belangrijkste motivatie 
voor deze keuze, zeggen de ondervraagden in het onderzoek, 
is dat zij meer vertrouwen hebben in banken dan in FinTech 
bedrijven (zie Figuur 3). Dit is een pluim voor banken, die de 
imagoschade die zij tijdens de kredietcrisis opliepen kennelijk 
hebben hersteld. 

Figuur 3: Wat is de belangrijkste motivatie voor uw 
voorkeur voor banken boven FinTech?
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Samenwerking tussen FinTech en banken
Ondanks de voorsprong van banken op het gebied van wet- 
en regelgeving hebben zij de afgelopen jaren sterk moeten 
inzetten op innovatie. Dit is noodzaak, want als zij zich willen 
onderscheiden van hun concurrenten, dan zullen zij moeten 
blijven innoveren om bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks-
gemak te voldoen aan de verwachtingen van hun klanten. 
Banken realiseren zich inmiddels dat FinTech hierbij een be- 
langrijke rol spelen. De drie grootste Nederlandse banken 
investeren bijvoorbeeld allemaal in FinTech door middel van 
een accelerator programma: ING (Innovation Studio), ABN 
AMRO (Econic) en Rabobank (partnership met de FinTech 
bootcamp). 

Zo zijn banken in de huidige situatie enerzijds afhankelijk 
geworden van FinTech voor innovatie, maar zijn FinTech 
evengoed afhankelijk van banken om het vertrouwen van 
klanten te winnen en toegang te krijgen tot hun grote klantbe- 
stand. Hieruit is een precaire balans ontstaan in de Nederland-
se financiële markt die de komende jaren naar verwachting uit 
evenwicht zal worden gebracht: de eerder genoemde PSD2 
wetgeving en mogelijke invoer van regulatory sandboxing 
kunnen het speelveld ingrijpend veranderen.  

Het lage percentage van consumenten dat gebruik maakt  
van FinTech laat zien dat FinTechs nog geen directe bedreiging 
vormen voor de banken. Daarentegen stelt een goede samen- 
werking met FinTech banken in staat om hun services in een 
sneltreinvaart te ontwikkelen. Door veranderende regelgeving 
is de verwachting dat het klimaat voor FinTech steeds 
aantrekkelijker wordt. 

Consumenten maken gebruik van FinTech 
zonder dat ze het weten
Ten slotte, veel FinTech bedrijven richten zich vaak op speci-
fieke services en niet op het totale pakket dat banken leveren. 
Dit betekent niet dat consumenten geen gebruik maken van 
FinTech. Veel consumenten zullen zich in sommige gevallen 
niet eens bewust zijn van het feit dat ze gebruik maken van 
FinTech. Neem bijvoorbeeld de betalingen die worden 
uitgevoerd via de populaire payments provider Adyen; die 
verrichtte in 2015 50 miljard transacties. 

Figuur 4: Wat is de voornaamste reden dat u momenteel nog 
geen gebruik maakt van de diensten van een FinTech?

1World FinTech Report, Capgemini en LinkedIn. In dit onderzoek is 

 niet alleen het gebruik van FinTech meegenomen, maar ook BigTech 

 bedrijven. Dit zijn grote technologiebedrijven die ook financiële 

 producten aanbieden of de potentie hebben om dit in de toekomst te 

 doen (bijvoorbeeld Apple, Google, Facebook, Amazon).
2Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector, AFM en DNB, 

 2016. 
3The pulse of FinTech, CB Insights 2016ng. 
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Don Ginsel, 
Oprichter Holland FinTech
don@hollandfintech.com

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. 
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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
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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. 
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Alleen al op de Nederlandse markt zijn honderden FinTech ondernemingen 
actief. Zij zijn de uitdagers van de traditionele financiële sector. Of al deze 
FinTechs de dienstverlening van de gevestigde orde op onderdelen gaan 
vervangen, valt nog te bezien. Wel gaan deze FinTechs nieuwe standaarden 
neerzetten voor bankieren en verzekeren, al is het maar omdat FinTechs 
doorgaans sneller tot innovaties komen, een betere customer experience  
bieden en vaak goedkoper zijn.

De traditionele spelers die een antwoord hebben op de nieuwe ‘bankiers’ in 
jeans op gympen hoeven zich in de toekomst vooralsnog geen zorgen te 
maken. Heeft u nog niet of onvoldoende nagedacht over uw innovatiestrategie 
in het algemeen en uw strategie met betrekking tot FinTech in het bijzonder,  
dan is er werk aan de winkel!

We kunnen u verklappen dat de belangrijkste uitdaging niet zit in het bedenken 
of signaleren van nieuwe innovaties. In ons World FinTech Report 2017 tekenden 
we uit de monden van bestuurders de drie belangrijkste succesfactoren op voor 
het succesvol toepassen van innovatie1. Als belangrijkste succesfactor wordt de 
ondersteuning en ‘buy-in’ door het topmanagement genoemd. Op de tweede 
plaats wordt de cultuurverandering genoemd die ondernemingen meer wend-
baar en innovatief maakt. Als laatste wordt een duidelijke strategische visie en 
plan genoemd.

Simpel gezegd moet u innovatie binnen uw organisatie inrichten langs drie 
onderdelen. Het begint uiteraard met uw innovatiestrategie die wordt afgeleid 
vanuit uw overall strategie. Omdat u het met strategie alleen niet redt, is de 
implementatie van innovatie een wezenlijk onderdeel. Om te kunnen beoordelen 
of uw innovatiestrategie ook loont in de toekomst, zult u moeten meten wat de 
resultaten van uw innovatie-inspanningen zijn.

INNOVATIE

Strategie

Monitoring Implemen-
tatie

CRS/FATCA

1Capgemini, World FinTech Report 2017, p.35

Figuur 1: Innovatie inrichten langs drie onderdelen

Matthijs Delen, 
Principal Consultant Payments & 
Banking, Capgemini
matthijs.delen@capgemini.com

Pascal Spelier, 
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Customer Experience, 
Capgemini Consulting
pascal.spelier@capgemini.com
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waarin (technologische) ontwikkelingen elkaar steeds sneller 
opvolgen? De hieronder weergegeven keuzes zijn belangrijk bij 
het vaststellen van uw innovatiestrategie.

Implementatie
Duidelijke focus op innovatiethema’s
De implementatie van een innovatiestrategie is vaak een 
struikelblok. Dit heeft te maken met een gebrek aan focus op  
de juiste innovatiethema’s voor de organisatie. Onvoldoende 
zicht op de thema’s waarop ze moeten innoveren, weerhoudt 
traditionele spelers van het implementeren van innovaties  
en het samenwerken met FinTechs3. Hierdoor wordt er vaak 
een innovatieportfolio opgebouwd waarbij een duidelijke focus 
ontbreekt. Onderstaand model helpt bij het opbouwen van 
een ‘agile’ innovatieportfolio, die focus aanbrengt.

Innovatiestrategie  
Uit eerder gememoreerd World FinTech Report blijkt dat 
slechts 44% van de bestuurders er vertrouwen in heeft de 
juiste strategie te hebben om de uitdagingen aan te gaan die 
voortkomen uit de sterke opkomst van disruptieve FinTechs2. 

Het adagium ‘disrupt jezelf, voordat anderen het doen’ is 
veelgehoord. Bestuurders van banken en verzekeraars 
moeten werk maken van hun eigen disruptie. Daarbij gaat het 
niet alleen om de disruptie van de eigen dienstverlening en het 
businessmodel, gebruikmakend van nieuwe technologieën, 
maar ook om de disruptie van de manier van werken.

Wat is uw innovatiestrategie in het algemeen en uw strategie 
ten aanzien van FinTechs in het bijzonder? Hoe zorgt u ervoor 
dat uw organisatie zich continu vernieuwd in een wereld 

Business development aanpak
in de bestaande organisatie

Incrementale innovatie of 
‘sustaining’ innovatie

Corporate venturing aanpak
buiten de bestaande organisatie

Nieuwe diensten, eventueel voor
nieuwe markten, ontwikkelen

Radicale innovatie of 
'disruptieve' innovatie

Centraal georganiseerd

FinTechs bestrijden

Uitbreiden bestaande 
diensten

Gedeelde verant-
woordelijkheid

Samenwerken met fintechs

Ecosysteem

Inzichten Innovatie
thema’s

Innovatie
portfolio

2Capgemini, World FinTech Report 2017, p 26
3Capgemini, World FinTech Report 2017, p 28

Figuur 2: Welke keuzes maakt u ten aanzien van uw innovatiestrategie?

Figuur 3: Model voor het opbouwen van een ‘Agile’ innovatieportfolio
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Het begint met inzichten. Hoe ontwikkelt klantgedrag zich? 
Welke nieuwe technologieën of business modellen hebben 
mogelijk een impact op de strategie van de organisatie? Hoe 
ontwikkelt de toekomstige waardeketen zich? Welke ‘value is 
at stake’? Op basis van deze inzichten stelt u innovatiethema’s 
vast. Deze thema’s zijn niet in steen gebeiteld en moeten dus 
met enige regelmaat worden herzien. De wereld om ons heen 
verandert immers snel.

De innovatiethema’s zijn leidend bij het opbouwen van een 
innovatieportfolio. Of de innovaties nu vanuit de organisatie 
komen of in samenwerking met bijvoorbeeld partners of 
FinTech worden ontwikkeld.

Een innovatieportfolio kan op verschillende manieren vorm 
gegeven worden. Bij voorkeur worden de innovaties geplot in 
een innovatiefunnel. Iedere fase van de funnel (ideegeneratie, 
validatie, ‘minimum viable products’ en lancering) heeft zijn 
eigen karakteristieken als het gaat om risico, investerings- 
behoefte en financieringsbereidheid. Naarmate een innovatie 
zich naar rechts beweegt in de funnel zijn er lessen te leren. 
Deze inzichten kunnen weer worden gebruikt bij het herijken 
van de innovatiethema’s. 

Dit alles speelt zich af in een ecosysteem waar zowel klanten, 
partners, accelerators en FinTechs deel van uitmaken en in 
samenwerken.

Innovatiebevorderende cultuur
Wilt u als organisatie meer focus aanbrengen op innovatie en 
de wendbaarheid van uw organisatie aanpassen, dan vraagt 
dat om andere organisatie- en samenwerkingsvormen. Zeg 
‘dag’ tegen de oude, vertrouwde functioneel ingerichte ‘hark’ 
en omarm de platte en wendbare organisatiestructuur. Deze 
structuur vereist geen managers, die overwegend risico- 
mijdend gedrag vertonen, maar leiders. Daarbij is er geen 
plaats voor hiërarchisch leiderschap, maar leiders die inspi- 
reren. Nadruk op controle maakt plaats voor nadruk op 
vertrouwen. Autonome, zelfsturende, multidisciplinaire teams 
richten zich voor kortere perioden (sprints) op een specifiek 
doel.

De nieuwe bedrijfscultuur vraagt niet om plannen, maar 
iteratieve planningen. Voormalig president van de VS, Dwight 
Eisenhower, wist het al mooi te parafraseren: “Plans are 
worthless, planning is everything”. Deze filosofie zie je terug  
in nieuwe samenwerkingsvormen waarbij u de termen Agile, 
Scrum, DevOps, Spotify Engineering nog vaak zult horen.  
Dit zijn overigens de samenwerkingsvormen die vooral passen 
bij de latere fasen van de innovatiefunnel. In de fasen daarvoor 
gaat het vooral om open innovatie, design thinking, lean startup 
en business model generation.2Capgemini, World FinTech Report 2017, p 26

3Capgemini, World FinTech Report 2017, p 28

Monitoring 
Om te kunnen beoordelen of uw innovatiestrategie en bij- 
passende opbouw van een innovatieportfolio ook loont in 
de toekomst, zult u moeten meten wat de resultaten van uw 
innovatie-inspanningen zijn. Wellicht investeert u al fors in 
innovatie, of het nu eigen ventures zijn of samenwerkingen 
met accelerators. Maar heeft u enig idee of uw investeringen 
ook iets opleveren? Doet u aan benefit tracking? We geven 
u graag een paar tips om de efficiëntie en effectiviteit van uw 
innovatie-inspanningen te meten.

De ‘poortwachter’
Innovaties zijn, afhankelijk van hun volwassenheid, te plotten  
in een innovatiefunnel. Voordat een idee ‘promoveert’ naar de 
validatiefase en daaropvolgend naar de fases ‘minimum viable 
product’ en ‘lancering’ moet het eerst voldoen aan een aantal 
criteria. Tussen iedere fase vormen transparante criteria de 
‘poortwachter’. Ga niet lichtzinnig om met de criteria. Immers, 
naarmate je verder naar rechts opschuift in de funnel neemt 
het risico toe, de investeringsbereidheid af en groeit de 
investeringsbehoefte. 

Benefits Logic®
Benefits Logic® is een instrument dat in één oogopslag 
weergeeft welke waarde er door de innovatie wordt gecreëerd. 
Het is een oorzaak- en gevolgschema dat wordt opgesteld 
tijdens een of meer werksessies samen met de sleutelper-
sonen van het innovatieve project. Daarbij is het vooral van 
belang om vast te stellen via welke drivers de innovatie 
bijdraagt aan de business value. Oftewel, draagt de innovatie 
bij aan het realiseren van de strategie en de bijbehorende 
KPI’s? Uiteraard maakt een bijbehorend dashboard regel-
matige monitoring mogelijk.

Poortwachter

Ideeën Validatie

Poortwachter
GO/NO GO

Extra financiering
To do:
• Vaststellen criteria voor 
overgang naar volgende fase in 
de innovatiefunnel.

• Beslissing GO/NO GO en 
eventuele extra financierings-
behoefte.

Figuur 4: ‘Poortwachter’-criteria in een innovatiefunnel
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Innoveren is hard werken 
Strategie, implementatie en monitoring. Alledrie zijn belangrijk bij het realiseren van 
een innovatieve, wendbare organisatie. Maar het echte succes komt van de betrokken 
mensen. Heeft uw organisatie goede trendwatchers die trends met de juiste analyses 
weten te vertalen naar kansen? Heeft uw organisatie ambassadeurs die het innovatie-DNA 
verspreiden over de organisatie? Heeft u intrepreneurs die goede ideeën weten te vertalen 
naar business, binnen of buiten uw muren?
 
Want met briljant denkwerk alleen redt u het niet: “Brilliant thinking not executed is literally 
worthless.”

Benefits Logic ® 

Toelichting:

• De Benefits Logic ® is een oorzaak- en gevolgschema dat wordt opgesteld tijdens 
één of meer werksessies samen met sleutelpersonen van het project.  

• Op overzichtelijke wijze wordt de customer value gekoppeld aan de business value. 
In één oogopslag is duidelijk op welke vlakken waarde wordt gecreëerd.

C
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B
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alue

Driver

Driver

Driver

Driver

Driver

Driver

Driver

Market �t

Problem �t

Customer
Value
drivers

Revenue

Cost
Savings

Figuur 5: Een Benefits Logic®, van ‘customer value’ naar ‘business value’.
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World FinTech Report 2017
Wereldwijd maakt de helft van de financiële consumenten gebruik van producten of 
diensten van tenminste één FinTech bedrijf. Vooral consumenten in landen als China en 
India omarmen nieuwe toetreders in de financiële markt. Van de vijftien onderzochte 
landen staat Nederland onderaan als het gaat om gebruik van FinTech bedrijven. Dit blijkt 
uit de eerste editie van het World FinTech Report van Capgemini en LinkedIn, uitgevoerd 
in samenwerking met Efma. In het rapport wordt gekeken naar de rol van innovatie in het 
veranderende financiële landschap.
www.worldfintechreport2017.com

 

World Retail Banking Report 2016
Het World Retail Banking Report 2016 van Capgemini en Efma laat zien dat hoewel de 
wereldwijde Customer Experience Index met 2,9 punten is gestegen, dit niet evenredig 
tot uiting kwam in het gedrag tot klanten. Een navenante vergroting van de winstgevend-
heid bleef dan ook uit. Het rapport is gebaseerd op een van de grootste enquêtes over 
klantervaringen uit de sector waarin de antwoorden van meer dan 16.000 klanten uit 32 
landen, alsook van ruim 140 leidinggevenden uit de sector, zijn meegenomen. Bekijk onze 
interactieve website om het volledige verhaal te lezen.
www.worldretailbankingreport.com

World Payments Report 2016  
Capgemini presenteert, in een nieuw samenwerkingsverband met BNP Paribas, het 
World Payments Report 2016 aan banken en zakelijke klanten. Het is de belangrijkste 
informatiebron voor trends op het gebied van internationale en regionale niet-contante 
betalingen en de belangrijkste initiatieven van de wetgever en de betaalsector die aan  
de basis hiervan liggen. Het rapport verkent tevens de digitale innovatie van banken en 
financieel-technologische bedrijven en bekijkt hoe deze in de hedendaagse betalings- 
omgeving worden toegepast.
www.worldpaymentsreport.com

Overzicht van Capgemini-publicaties 
Naast ons FinTech rapport publiceren wij ook andere rapporten, onderzoeken en white- 
papers die voor u relevant kunnen zijn. Onderstaand treft u een verkort overzicht aan.  
Een compleet overzicht van onze publicaties vindt u op:  
www.capgemini.nl en www.capgemini-consulting.nl.
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World Wealth Report 2016
Capgemini viert met trots de publicatie van de 20e jaarlijkse editie, het World Wealth 
Report 2016, waarin over de hele wereld trends worden geanalyseerd die van belang  
zijn voor vermogende particulieren, oftewel High Net Worth Individuals (HNWI’s). Ontdek 
de laatste trends en inzichten op het gebied van vermogensbeheer via onze interactieve 
website. Hier kunt u dynamische grafieken raadplegen waarmee u de HNWI-gegevens  
op drie niveaus kunt verkennen: marktanalyse van de HNWI-populatie en hun vermogen, 
toewijzing van activa en toewijzing per regio van HNWI’s en tot slot de gedragingen van 
HNWI’s in zes regio’s.
www.worldwealthreport.com

 
World Insurance Report 2016  
Met gegevens van meer dan 15.000 klanten van verzekeraars wereldwijd demonstreert 
de exclusieve Capgemini-index van klantervaringen voor verzekeringen (CEI) dat klanten 
van Generatie Y zeer weinig positieve ervaringen hebben met digitale kanalen. Het World 
Insurance Report 2016 richt zich op zowel levens- als schadeverzekeringen en beschrijft 
30 verzekeringsmarkten in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific. Onze 
interactieve website geeft een gedetailleerder overzicht van de ervaringen en voorkeuren 
van verzekeringsklanten, bevat dynamische grafieken over de financiële resultaten, klant- 
ervaringen, ontwrichtende ontwikkelingen en de volwassenheid 
van verzekeringsmaatschappijen.
www.worldinsurancereport.com

Point of View - Smart Contracts in Financial Services:  
van hype naar realiteit
Rondom het potentieel van slimme contracten - programmeerbare contracten die 
automatisch worden uitgevoerd wanneer aan de vooraf vastgestelde voorwaarden is 
voldaan - vindt veel debat en discussie plaats in de financiële dienstverlening. Smart 
contracts, mogelijk gemaakt door blockchain of gedistribueerde grootboeken, worden 
gezien als een remedie voor de vele problemen met traditionele financiële contracten die 
veelal niet zijn afgestemd op het digitale tijdperk. Wat zijn de voordelen van smart 
contracts? Wat is er nodig om deze contracten als mainstream te gaan beschouwen? 
Hoe kunnen banken en verzekeraars profiteren van het potentieel van deze smart 
contracts? Op deze en vele andere vragen leest u het antwoord in onze Point of View.
www.capgemini-consulting.com/blockchain-smart-contracts

The Currency of Trust Report 2017
Gaan banken en verzekeraars zorgvuldig om met de gegevens van hun klanten? Uit 
wereldwijd onderzoek van Capgemini, bij meer dan 180 professionals op het gebied van 
privacy en security en 7600 consumenten, blijkt dat dit zeker niet altijd het geval is. 
Slechts 29% van de financiële instellingen heeft zowel het privacy beleid als de beveilig-
ingsstrategie op orde. Slechts 21% is ervan overtuigd dat ze een inbreuk op hun cyber 
security kunnen detecteren. Het rapport geeft inzicht in hoe banken en verzekeraars hun 
beveiligingsbeleid kunnen verbeteren en daarmee hun reputatie kunnen versterken. En 
daarmee een concurrentievoordeel kunnen opbouwen ten opzichte van hun ‘peers’.
www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/privacy-and-
cybersecurity-in-fs_dti-research-report.pdf
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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Capgemini Nederland BV door Kantar 
TNS in september 2016. Voor het rapport zijn online vragenlijsten afgenomen onder 
de Nederlandse bevolking (n = 517). Van de respondenten is 48% vrouw en 52% 
man. 

In dit onderzoek zijn de volgende financiële  
diensten meegenomen:
•	Betalen		 	
•	Sparen	
•	Lenen
•	Verzekeren

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is als volgt uitgevoerd:

Methode Online onderzoek, respondenten 
ontvangen een e-mail met een link 
naar de vragenlijst

Doelgroep Nederlandse bevolking (18+)

Steekproefgrootte Ongewogen n=517, Gewogen n=517

Steekproefverdeling Totaal: 517

Man: 265

Vrouw: 252

18 t/m 29 jr: 86

30 t/m 39 jr: 86

40 t/m 49 jr: 93

50 t/m 59 jr: 58

60+: 194

Steekproefbron TNS NIPOBASE, consumentenpanel 
van Kantar TNS

Veldwerkperiode Eind 2016
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Neem voor meer informatie contact op met:

Matthijs Delen
Capgemini 
E-mail: matthijs.delen@capgemini.com
Tel. + 31 (0)6 2001 4899

Pascal Spelier
Capgemini Consulting
E-mail: pascal.spelier@capgemini.com
Tel. +31 (0)6 5329 9017
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Over Capgemini

Met meer dan 180.000 medewerkers in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd leider 
in consulting-, technologie- en outsourcingdiensten. In 2015 realiseerde de Group een 
wereldwijde omzet van EUR 11,9 miljard.  

Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini business-, technologie- en 
digitale oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte, wat leidt tot innovatie en een 
beter concurrentievermogen. 

Als een diverse, multiculturele organisatie heeft Capgemini een geheel eigen, 
onderscheidende werkwijze ontwikkeld, de Collaborative Business ExperienceTM.  
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®

©2017 Capgemini. No part of this document may be modified, deleted or expanded by any process or means
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Met meer dan 190.000 medewerkers in ruim 40 landen is Capgemini 
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Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het  
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Capgemini Consulting is de wereldwijde organisatie van de Capgemini Group voor 
transformatie- en strategisch advies, en is gespecialiseerd in het adviseren en begelei-
den van ondernemingen bij belangrijke transformaties: van innovatieve strategieën tot 
strategie-implementatie, met continue aandacht voor duurzame resultaten. De nieuwe 
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team van meer dan 3000 getalenteerde consultants samen met toonaangevende 
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en ons leiderschap in bedrijfstransformaties en organisatorische veranderingen. 
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