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1 Inleiding 

De Betaalformule iDEAL is een set van technische standaarden, gebundeld in de iDEAL Standaard, die is 

ontwikkeld voor het faciliteren van online betalingen met gebruik van de internet- of 

mobielbankieromgevingen van de Issuers. 

 

In dit document wordt een algemene toelichting gegeven op de Rules & Regulations iDEAL (hierna: R&R 

iDEAL). De R&R iDEAL geven inzicht in de regels ten aanzien van alle relevante activiteiten die 

betrekking hebben op de Betaalformule iDEAL. 

 

Deze toelichting bevat: 

 

 De aanleiding tot het ontwikkelen van de R&R iDEAL, zie paragraaf 2; 

 De nadere beschrijving van de verschillende Rollen binnen het iDEAL-betalingsverkeer, de 

Betaalformule en het merk iDEAL, zie paragraaf 3; 

 Een beschrijving van de R&R iDEAL, inclusief een toelichting op het Toelatingsreglement iDEAL, de 

Certificeringsprocedure iDEAL, de licentie- en certificaatstructuur en een toelichting op de 

documenten van R&R iDEAL, inclusief de iDEAL Standaard zie paragraaf 4; 

 

In de R&R iDEAL wordt een aantal begrippen gebruikt, waarvan de betekenis is vastgelegd in definities. In 

het onderdeel Algemeen Reglement – deel 2 – Begripsomschrijvingen zijn de definities, in alfabetische 

volgorde, opgenomen.  
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2 Aanleiding voor de Rules & Regulations iDEAL 

Currence iDEAL B.V. is eigenaar en merkhouder van de Betaalformule iDEAL. Uit dien hoofde definieert 

en beheert zij de eisen ten aanzien van de verschillende rollen die worden onderkend in het iDEAL-

betalingsverkeer. De gestelde eisen zijn noodzakelijk om de Betaalformule iDEAL voor alle partijen goed 

te laten werken. De eisen zijn objectief, niet discriminatoir en niet zwaarder dan strikt noodzakelijk. Om 

aan deze eisen invulling te geven is regelgeving opgesteld, de R&R iDEAL. Bij het opstellen of wijzigen 

van de regelgeving hanteert Currence iDEAL B.V. een consultatieproces van gebruikers. De R&R iDEAL 

bevatten de vastgestelde regels en bevatten tevens een beschrijving van de rollen en activiteiten die door 

partijen binnen het iDEAL-betalingsverkeer kunnen en mogen worden uitgevoerd. Currence iDEAL B.V. 

verstrekt in dat kader Licenties, Certificaten en Accreditaties.  

 

Currence iDEAL B.V. waarborgt mede de efficiency, kwaliteit (waaronder betrouwbaarheid en imago) en 

integriteit van het iDEAL-betalingsverkeer. Currence iDEAL B.V. voert de volgende taken uit rond de 

Betaalformule iDEAL: 

 

 Vaststellen van de strategie en het beleid van de Betaalformule iDEAL;  

 Opstellen, vaststellen en beheren van de R&R iDEAL; 

 Certificeren van Licentie- en Certificaathouders; 

 Toezicht houden op Licentie- en Certificaathouders (met sanctiemogelijkheden); 

 Accreditatie van C2C-aanbieders; 

 Coördineren fraudebestrijding; 

 Faciliteren collectieve overlegstructuren; 

 Ontwikkelen en eventueel vernieuwen van de Betaalformule iDEAL; 

 Public relations, public affairs, woordvoerderschap, merkpromotie.  

  



 

Algemene toelichting Rules & Regulations iDEAL 
 

 

 

Currence iDEAL B.V.    versie 3.5.3 

Rules & Regulations iDEAL 5 / 17 december 2016 

 

3 iDEAL 

iDEAL faciliteert het online betalen met een SEPA Credit Transfer (SCT). Het is gebaseerd op het 

internet- en mobielbankieren dat Issuers aan hun klanten aanbieden. 

 

 iDEAL-contractmodel 3.1

 

Het door Currence iDEAL B.V. ontwikkelde iDEAL-contractmodel ligt ten grondslag aan de inhoud van de 

R&R iDEAL. In onderstaande figuur is dit model schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van dit model worden in paragraaf 3.1.1 de verschillende Rollen binnen het iDEAL-

betalingsverkeer toegelicht.  

 

3.1.1 Omschrijving Rollen 

a. Currence iDEAL B.V.  

Currence iDEAL B.V. is eigenaar van de Betaalformule iDEAL en merkeigenaar van het merk iDEAL en 

stelt vanuit die hoedanigheid eisen aan de gebruikers van iDEAL.  

 

b. Issuer (Licentiehouder) 

De Issuer draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele Issuing Domein ten aanzien van de activiteiten 

binnen het iDEAL-betalingsverkeer. De Issuer garandeert de Acquirer de creditering van alle iDEAL-

betalingen uitgevoerd door haar Betalers, waarvan de bijbehorende iDEAL-transacties de status 

a. Currence iDEAL B.V.

d2. CPSP

b. Issuer d1. Acquirer

g. Clearing

h. Settlement
Overeenkomst

Issuer-Betaler

Licentie Licentie

CPSP-

contract

Certificaat

e. Acceptant

*  Een Acceptant en een C2C-aanbieder sluiten een iDEAL-contract met een Acquirer of CPSP.

c. Betaler

iDEAL-

contract*

Bilaterale overeenkomst

f. C2C-aanbieder

iDEAL-
Contract*

iDEAL-
contract*

iDEAL-
Contract*

Accreditatie-
overeenkomst
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‘Succesvol’ hebben. De Issuer dient de tegoeden van de iDEAL-betalingen binnen één werkdag te 

crediteren aan de Acquirer.  

Voor het aanbieden van de afwikkeling van iDEAL-betalingen (‘Clearing’) tussen een Issuer en een 

Acquirer maken de desbetreffende Instellingen onderlinge afspraken.  

 

Een Issuer mag het iDEAL-betalingsverkeer alleen aan Betalers aanbieden als de Issuer een 

Licentieovereenkomst heeft van Currence iDEAL B.V. 

 

c. Betaler  

De Betaler heeft een betaalrekening bij een Issuer. De Betaler autoriseert binnen zijn internet- of 

mobielbankieromgeving bij de Issuer de iDEAL-betaling aan een Acceptant. 

 

Door Currence iDEAL B.V. worden geen eisen gesteld aan een Betaler. 

 

d1. Acquirer (Licentiehouder) 

De Acquirer draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele Acquiring Domein ten aanzien van de 

activiteiten binnen het iDEAL-betalingsverkeer, voor zover betrekking hebbend op haar Acceptanten of 

CPSP’s. De Acquirer dient de tegoeden van de iDEAL-betalingen, na ontvangst van de Issuer, meteen na 

settlement te crediteren op de zakelijke rekening van de Acceptant of op de rekening van de CPSP. De 

Acquirer legt de afspraken die met een Acceptant of CPSP - aangaande de verwerking van iDEAL-

transacties ten behoeve van de Acceptant of CPSP - zijn gemaakt, vast in een iDEAL-contract.  

 

Voor het afwikkelen van iDEAL-betalingen en de onderlinge verrekening van die betalingen (‘Clearing & 

Settlement’) tussen een Issuer en Acquirer maken de desbetreffende Instellingen onderlinge afspraken.  

 

Een Acquirer mag het iDEAL-betalingsverkeer alleen aan Acceptanten of CPSP’s aanbieden als de 

Acquirer een Licentieovereenkomst heeft van Currence iDEAL B.V. 

 

d2. Collecterende Payment Service Provider (CPSP; Certificaathouder) 

De CPSP bemiddelt voor eigen rekening en risico in de initiatie en verwerking van iDEAL-betalingen aan 

haar Acceptanten. De CPSP dient de tegoeden van iDEAL-betalingen, na ontvangst van de betrokken 

Acquirer, binnen de met de Acceptant overeengekomen termijn door te boeken naar de zakelijke rekening 

van de Acceptant.  

 

Een CPSP mag het iDEAL-betalingsverkeer alleen aan Acceptanten aanbieden als de CPSP door 

Currence iDEAL B.V. gecertificeerd is én een iDEAL-contract heeft afgesloten met een door Currence 

iDEAL B.V. gelicencieerde Acquirer.  

 

e. Acceptant 

De Acceptant is de partij die met een Acquirer of CPSP een contract heeft gesloten om iDEAL-betalingen 

te kunnen accepteren. Een Acceptant verkoopt goederen of diensten aan de Betaler. 

 

Currence iDEAL B.V. heeft geen directe relatie met een Acceptant. Wel is de Acquirer of CPSP verplicht 

de Acceptant te laten voldoen aan de gestelde criteria zoals benoemd in de R&R bijlage ‘Minimale 

Acceptatiecriteria Acceptant’ en de eisen zoals gesteld in de Merchant Integratie Gids (MIG). Daarnaast 

dient de Acceptant te voldoen aan de algemene voorwaarden en voorschriften, die opgesteld zijn door de 
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Acquirer of CPSP, en die een integraal onderdeel zijn van het iDEAL-contract dat tussen Acquirer of 

CPSP en Acceptant is afgesloten. 

 

f. C2C-aanbieder 

Een C2C-aanbieder biedt middels haar C2C-dienst aan een consument de gelegenheid om geld over te 

boeken naar en/of geld te ontvangen van een andere consument. De iDEAL-betaling geschiedt aan (de 

IBAN van) de C2C-aanbieder. De C2C-aanbieder dient het geld door te boeken naar de IBAN van de 

Particuliere Ontvanger, binnen de overeengekomen termijn. De C2C-aanbieder maakt iedere partij aan 

wie hij de C2C-dienst verleent duidelijk wat zijn C2C-dienst inhoudt en welke rechten en plichten deze 

partij heeft. 

 

g. Clearing  

De Clearing is de afwikkeling van betalingen tussen een Issuer en een Acquirer. De Clearing vindt plaats 

op basis van verplichte bilaterale afspraken tussen Licentiehouders.  

 

Dit is geen separate rol binnen het iDEAL-model maar een onderdeel van de reguliere afwikkelrol die  

aanbieders van betaaldiensten vervullen. Omwille van de leesbaarheid van het model staat deze activiteit 

in het model benoemd.  

 

h. Settlement 

De settlement (‘verrekening’) tussen de Issuer en de Acquirer geschiedt via een centrale bank of een 

andere voor settlement toegeruste instelling, aan de hand van de gegevens zoals die worden aangeleverd 

uit het proces van de Clearing. 

 

Dit is geen separate rol binnen het iDEAL-model maar een onderdeel van de reguliere afwikkelrol die 

aanbieders van betaaldiensten vervullen. Omwille van de leesbaarheid van het model staat deze activiteit 

in het model benoemd.  
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 iDEAL-transactiemodel 3.2

 

Het door Currence iDEAL B.V. ontwikkelde iDEAL-transactiemodel is gebaseerd op een zogenoemd vier-

partijen model. Acquirers en Issuers met een Licentie bieden iDEAL commercieel aan de markt aan. Dit 

levert voordelen op voor alle partijen. Dit model ligt ten grondslag aan de inhoud van de iDEAL Standaard, 

onderdeel van de R&R iDEAL. In onderstaande figuur is dit model schematisch weergegeven. 

 

 
 

Aan de hand van dit model wordt in paragraaf 3.2.1 het verloop van de iDEAL-betaling toegelicht.  

 

3.2.1 Verloop iDEAL-betaling 

1) De Betaler wil betalen met iDEAL bij een Acceptant1. Op het moment dat de Betaler wil afrekenen kiest 

de Betaler op de betaalpagina van de Acceptant iDEAL als betaalmethode en selecteert vervolgens 

zijn Issuer bij wie hij zijn betaalrekening aanhoudt;  

                                           
1  Daar waar in dit document wordt gesproken over Acceptant, dient ook C2C-aanbieder gelezen te worden, tenzij 

anders aangegeven. 

Issuer Acquirer

Autorisatie en bevestiging 

van de betaling via 

internet- of mobielbankieromgeving (4)

Versturen relevante gegevens

van de iDEAL-transactie (2)

Versturen relevante gegevens

van de iDEAL-transactie (3)

Acceptant,

C2C-aanbieder 

of CPSP 

Betaler

iDEAL-betaling 

middels de 

SEPA Credit Transfer (7)

Verplichting tot betalen

Versturen status

van de iDEAL-transactie (5)

Versturen status

van de iDEAL-transactie (6)
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2) De Acceptant stuurt de relevante gegevens van de iDEAL-betaling naar de betrokken Acquirer. Indien 

de Acceptant een iDEAL-contract met een CPSP heeft gesloten, dan verstuurt de CPSP de relevante 

gegevens van de iDEAL-betaling naar de betrokken Acquirer; 

3) De Acquirer stuurt de gegevens van de betaling door naar de Issuer, zodat de Issuer alle relevante 

gegevens van de betaling (bedrag, begunstigde) voor de Betaler kan klaarzetten;  

4) De Betaler komt vervolgens automatisch in zijn eigen internet- of mobielbankieromgeving terecht waar 

alle relevante gegevens voor de betaling klaarstaan. Daarna autoriseert de Betaler de iDEAL-betaling 

op dezelfde wijze als een overboeking in zijn internet- of mobielbankieromgeving; 

5) De Issuer koppelt de status van de transactie terug aan de Acquirer en bij een succesvolle transactie 

garandeert de Issuer de betaling aan de Acquirer;  

6) Hierna wordt de Betaler teruggeleid naar de website van de Acceptant en kan de Acceptant direct 

(realtime) de status van de iDEAL-transactie opvragen. Als de status succesvol is, kan de Acceptant 

de aankoop direct uitleveren, omdat de Acceptant er van uit kan gaan dat de betaling is geregeld en de 

gelden worden ontvangen; 

7) Een iDEAL-betaling is een betaling van een Betaler aan een Acceptant of CPSP. De betaling is een 

SEPA Credit Transfer (SCT) met enkele extra kenmerken en wordt door de Betaler zelf bij zijn Issuer 

geïnitieerd en via de Acquirer uitbetaald aan de CPSP of Acceptant.  

 

 Nadere beschrijving Betaalformule iDEAL 3.3

 

Onder de Betaalformule iDEAL vallen alle door Currence iDEAL B.V. gelicencieerde Issuers en Acquirers, 

gecertificeerde CPSP’s en geaccrediteerde C2C-aanbieders. Ten behoeve van het iDEAL-

betalingsverkeer zijn Rollen opgesteld opdat een Betaler met behulp van internet- of mobielbankieren, bij 

een Acceptant (bijv. een webwinkel) iDEAL-betalingen kan verrichten. Deze betalingen worden 

gedebiteerd ten laste van de rekening van de Betaler en gecrediteerd ten gunste van de rekening van de 

Acceptant, C2C-aanbieder of de CPSP.  

 

Om iDEAL-betalingen te kunnen verrichten, dient de Betaler te beschikken over een betaalrekening met 

toegang tot internet- en/of mobielbankieren. De Acceptant dient te beschikken over een iDEAL-contract 

met een Acquirer of CPSP waarmee de mogelijkheid geboden wordt om zijn klanten via iDEAL te kunnen 

laten betalen. 

 

De Issuer garandeert betaling van de iDEAL-gelden (verricht door Betalers) aan de Acquirer, voor iDEAL-

transacties die de onherroepelijke status ’Succes’ hebben gekregen, zoals is vastgelegd en 

gecommuniceerd aan de Acquirer via het iDEAL-berichtenprotocol. Het iDEAL-berichtenprotocol is 

beschreven in de iDEAL Standaard. De Issuer debiteert conform de eisen in het SCT-Rulebook de 

rekening van de Betaler. Voor Betalers is een iDEAL-betaling eenvoudig te herkennen. In de omschrijving 

op het bankafschrift
2
 staat altijd een 16-cijferig iDEAL-transactienummer vermeld. Aan de hand van dit 

nummer kunnen de Issuer en de Acquirer altijd herleiden wat de status van de iDEAL-betaling is, mocht 

hier later onduidelijkheid over zijn. 

 

De Acquirer garandeert de Acceptanten of CPSP’s de creditering van desbetreffende iDEAL-betalingen 

die zijn verricht door de Betaler, voor zover de iDEAL-transactie de onherroepelijke status ’Succes’ heeft, 

                                           
2  Hiermee wordt ook de omschrijving in de internet- of mobielbankieromgeving bedoeld. 
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zoals is en vastgelegd en gecommuniceerd in het iDEAL-berichtenprotocol, welke is beschreven in de 

iDEAL Standaard. De Acquirer dient de tegoeden van de iDEAL-betalingen te crediteren op de zakelijke 

rekening van de Acceptant of van de CPSP conform de eisen in het SCT-Rulebook.  

De CPSP dient de tegoeden van de iDEAL-betalingen, binnen de met de Acceptant overeengekomen 

termijn, door te boeken naar de zakelijke rekening van de Acceptant. 

Voor het berichtenverkeer van iDEAL wordt gebruik gemaakt van dezelfde beveiligingsmaatregelen als de 

bestaande internet-en mobielbankiersystemen van de Issuers. Deze systemen moeten voldoen aan 

strenge Europese beveiligingsstandaarden die ervoor zorgen dat financiële transacties van Betalers veilig 

kunnen worden uitgevoerd. 

3.3.1 iDEAL QR 

 

De QR-code wordt door een breed publiek gebruikt en kan via diverse kanalen – facturen, e-mails, abri’s, 

posters, televisie, smartphones, etc. - getoond worden. Dit biedt ook voor iDEAL de mogelijkheid om in 

onderstaande use cases een iDEAL-betaling via een iDEAL QR-code op te starten (afbeelding 1): 

 Overname van de transactie van de Acceptant van een desktop/laptop naar mobiel; 

 Donaties aan de deur; 

 Afrekenen van een film op TV (video-on-demand); 

 Fondsenwerf acties op TV; 

 Betalen van een factuur; 

 Betalen van een rekening in de horeca; 

 Betalen van een aankoop op de markt; 

 Betalen van een aankoop op een digitale zuil in een winkel; 

 Betalen van een aankoop vanaf een poster of abri; 

 Et cetera. 

Afbeelding 1: Use cases voor een iDEAL-betaling via iDEAL QR: 
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 Merk iDEAL 3.4

 

Een iDEAL-betaling wordt geïdentificeerd door middel van het door het merkenrecht beschermde iDEAL-

logo: 

 

 

 

 

 

iDEAL is een geregistreerd beeldmerk waarvan Currence iDEAL B.V. de eigenaar is. Het merk iDEAL 

wordt onder meer gebruikt als kenmerk bij het op de markt brengen en (doen) gebruiken van de hiermee 

aangeduide Betaalformule. Het merk iDEAL mag alleen gebruikt worden ten aanzien van het uitvoeren 

van de activiteiten die hier betrekking op hebben, conform een hiertoe met Currence iDEAL B.V. gesloten 

Licentie- of Certificaatovereenkomst of Accreditatieovereenkomst. Acceptanten ontvangen van hun 

iDEAL-contractpartij de Merchant Implementatie Gids (MIG) en het Huisstijlhandboek van iDEAL. 
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4 Rules & Regulations iDEAL, inclusief iDEAL Standaard 

 R&R iDEAL 4.1

 

Currence iDEAL B.V. heeft een uniforme set van regels opgesteld waaraan iedere Licentie- en 

Certificaathouder zich dient te conformeren: de zogenoemde Rules & Regulations (R&R). De R&R iDEAL 

bevatten onder meer regels ten aanzien van alle relevante activiteiten die betrekking hebben op de 

Betaalformule iDEAL. Currence iDEAL B.V. heeft de R&R iDEAL zorgvuldig samengesteld, waarbij de 

relevante wet- en regelgeving als basis is genomen. 

 

Deze eisen van de verschillende Rollen, zoals benoemd in paragraaf 3.1.1, vallen uiteen in eisen van 

algemene organisatorische aard en eisen die betrekking hebben op het proces behorend bij de Rol. Het 

proces omvat de verschillende relevante activiteiten die samen invulling geven aan de totale Rol. De eisen 

met betrekking tot het proces vallen uiteen in kwaliteitseisen, en waar nodig, aangevuld met detaileisen 

van een meer operationeel karakter. Alle eisen zijn als zodanig herkenbaar in de documenten 

aangegeven en, waar van toepassing, voorzien van een toelichting. 

 

Ten aanzien van de activiteiten waar regels voor gesteld zijn in de R&R iDEAL, wordt onderscheid 

gemaakt tussen het Issuing Domein en het Acquiring Domein. Het Issuing Domein omvat – kort gezegd – 

alle activiteiten die betrekking hebben op het autoriseren van transacties door de Betaler in zijn internet- of 

mobielbankieromgeving. Op basis van de autorisatie van de Betaler stuurt de Issuer een SCT uit. Het 

Acquiring Domein omvat alle activiteiten die betrekking hebben op het ontvangen en afhandelen van 

iDEAL-transacties door de Acquirer ten behoeve van een Acceptant of CPSP.  

 

Voor zowel het Issuing als het Acquiring Domein geldt dat de Licentiehouders de op hun van toepassing 

zijnde relevante wet- en regelgeving, alsmede de regels en richtlijnen zoals door de toezichthouders - in 

het land waar de Instelling is gevestigd - worden voorgeschreven, dienen na te leven.  

 

4.1.1  Licentie-, Certificaat- en Accreditatiestructuur 

Instellingen die zich (willen) begeven in het iDEAL-betalingsverkeer dienen hiertoe een Licentie-, 

Certificaat- of Accreditatieovereenkomst te sluiten met Currence iDEAL B.V.: 

 

 Instellingen die de rol van Issuer of Acquirer willen vervullen, kunnen in aanmerking komen voor 

een Licentieovereenkomst. Licentiehouders zijn verantwoordelijk voor alle iDEAL-activiteiten 

binnen hun domein; 

 Instellingen die de Rol van CPSP willen vervullen, kunnen in aanmerking komen voor een 

Certificaatovereenkomst. Certificaathouders zijn alleen verantwoordelijk voor de actviteiten die 

gesteld worden aan de Rol van CPSP; 

 Instellingen die de Rol van C2C-aanbieder willen vervullen, kunnen in aanmerking komen voor 

een Accreditatieovereenkomst. Geaccrediteerde partijen zijn alleen verantwoordelijk voor de 

actviteiten die gesteld worden aan de Rol van C2C-aanbieder.  

                      



 

Algemene toelichting Rules & Regulations iDEAL 
 

 

 

Currence iDEAL B.V.    versie 3.5.3 

Rules & Regulations iDEAL 13 / 17 december 2016 

 

4.1.2 Toelating en toelatingsreglement 

Een Instelling komt in aanmerking voor een Licentie-, een Certificaat- of een Accreditatieovereenkomst, 

indien de Instelling aangetoond heeft te voldoen aan de Toelatingseisen die gesteld zijn aan de rol die de 

Instelling binnen de Betaalformule iDEAL wenst te vervullen. Het Toelatingsreglement vormt hiervoor de 

basis. In de hierin vermelde toelatingsprocedure wordt opgegeven welke stappen de Aanvrager moet 

zetten om voor de desbetreffende Rol gecertificeerd te worden. Om de toelatingsprocedure te beginnen 

dient de Instelling het voor akkoord ondertekende Aanvraagformulier aan Currence iDEAL B.V. te zenden. 

Vervolgens zal Currence iDEAL B.V. een documentatieset doen toekomen, waarvan de R&R iDEAL deel 

uit maken. Hierna zal de certificeringsprocedure starten. 

 

4.1.3 Certificering en certificeringsprocedure 

In de certificeringsprocedure staat het uitvoeren van een Control Self Assessment (CSA) centraal. Door 

middel van een CSA dient de Aanvrager aan te tonen dat zij voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn 

aan de rol die de Aanvrager binnen de Betaalformule iDEAL wenst te vervullen.  

 

De certificeringsprocedure richt zich op de activiteiten die de Aanvrager moet verrichten om een Rol te 

kunnen uitoefenen zoals beschreven in de R&R iDEAL. De certificeringsprocedure bestaat uit de 

volgende fasen: 

 

1. Het door de Aanvrager c.q. Instelling uitvoeren van een CSA; 

2. Het door Currence iDEAL B.V. beoordelen van de resultaten van de CSA; 

3. Het uitvoeren van (selectieve) verificatiewerkzaamheden door Currence iDEAL B.V. ter vaststelling 

van de juistheid van de CSA (en daarmee van de implementatie van de R&R iDEAL door de 

Aanvrager); 

4. Het succesvol doorlopen van de iDEAL Testset met behulp van de iDEAL TestTool (ITT).  

NB  Dit is alleen van toepassing voor nieuwe aanvragen voor de rol van Licentiehouder; 

5. Het opstellen van de eindbeoordeling en de besluitvorming door Currence iDEAL B.V. inzake het 

verlenen van een Licentie-, Certificaatovereenkomst; 

6. Het monitoren van de nakoming van afspraken rond eventuele openstaande (geringe) tekortkomingen 

die uit het certificeringsproces naar voren zijn gekomen. 

 

4.1.4 Accreditatieprocedure C2C-aanbieder 

Door middel van een vragenlijst dient de C2C-aanbieder aan te tonen dat zij voldoet aan de eisen, zoals 

gesteld aan de Rol van C2C-aanbieder binnen de Betaalformule iDEAL. De toetsing is gericht op het 

controleren op de naleving van de eisen die aan deze Rol zijn gesteld en staan beschreven in de R&R 

iDEAL. Currence iDEAL B.V. zal de antwoorden beoordelen en op basis hiervan een besluit nemen of de 

C2C-aanbieder zijn C2C-dienst mag aanbieden. 
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4.1.5 iDEAL Standaard 

De Betaalformule iDEAL voorziet in de R&R iDEAL ondermeer in een set technische standaarden, die 

gebundeld zijn in de iDEAL Standaard. Deze set van technische standaarden faciliteert online betalingen 

met gebruik van de internet- of mobielbankieromgeving van de Issuers. 

 

De iDEAL Standaard bestaat uit drie onderdelen:  

1. Berichtenprotocollen: de berichtenuitwisseling en -definities betreffende de transactie; 

2. Boekingsstandaarden: de afwikkeling van de betaling via het girale circuit; 

3. Front-end standaarden: de presentatie richting Betaler en Acceptant. 

 

 Documentatie R&R iDEAL 4.2

 

Aan de documenten dan wel aan in een toelichting verstrekte informatie kunnen geen rechten worden 

ontleend. Currence iDEAL B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden en 

de gevolgen van latere wijzigingen in de documentatie. De R&R iDEAL bevat onderstaande documenten:  

 

1. Algemene toelichting (dit document) 

Hierin wordt op hoofdlijnen het iDEAL-betalingsverkeer beschreven, met alle daartoe behorende Rollen. 

 

2. Licentie-, Certificaat- en Accreditatieovereenkomst 

 Licentieovereenkomst: De overeenkomst die een Licentiehouder afsluit met Currence iDEAL B.V. na 

het succesvol doorlopen van de Certificeringsprocedure. Hierbij is ook de bijlage Vergoedingen van 

toepassing; 

 Certificaatovereenkomst: De overeenkomst die een Certificaathouder afsluit met Currence iDEAL 

B.V. na het succesvol doorlopen van de Certificeringsprocedure. Hierbij is ook de bijlage 

Vergoedingen van toepassing; 

 Accreditatieovereenkomst: De overeenkomst die een C2C-aanbieder afsluit met Currence iDEAL 

B.V. na het succesvol doorlopen van de Accreditatieprocedure. 

 

3. Algemeen Reglement 

 AR - deel 1 - Algemene bepalingen: beschrijving en toepasselijkheid van het Algemeen Reglement; 

 AR - deel 2 - Begripsomschrijvingen: definitie van begrippen die in de R&R iDEAL met een 

hoofdletter worden geschreven; 

 AR - deel 3 - Raad van Licentiehouders: taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van 

Licentiehouders; 

 AR - deel 4 - Raad van Certificaathouders: taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van 

Certificaathouders; 

 AR - deel 5 - Communicatie iDEAL: beschrijving op welke wijze partijen mogen communiceren met 

betrekking tot iDEAL; 

 AR - deel 6 - Wijzigingsprocedure: beschrijving op welke wijze Currence iDEAL B.V. de wijzigingen in 

de R&R iDEAL doorvoert; 

 AR - deel 7 - Boetereglement: beschrijving wanneer Currence iDEAL B.V. een boete mag opleggen 

aan een Licentie- of Certificaathouder. Hierbij is ook de bijlage Tabellen van toepassing; 
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 AR - deel 8 - Interchange iDEAL: beschrijving hoe en wanneer eventueel een fallback interchange 

fee bepaald kan worden. 

4. Toelatingsreglement en Certificeringsprocedure 

 Toelatingsreglement: beschrijving van de door Currence iDEAL B.V. vastgestelde procedure, 

waarmee beoordeeld wordt of een Aanvrager kan worden toegelaten tot het iDEAL-betalingsverkeer, 

teneinde een door haar aangevraagde Rol te mogen vervullen; 

 Certificeringsprocedure: beschrijving van de door Currence iDEAL B.V. vastgestelde procedure, 

waarmee beoordeeld wordt of een Aanvrager, middels een door hem zelf uit te voeren Control Self 

Assessment (CSA), voldoet aan de R&R iDEAL. 

 

5. R&R Bepalingen 

a. Issuer: set van bepalingen waaraan een voor deze rol gecertificeerde Licentiehouder zich verplicht 

moet houden; 

b. Acquirer: set van bepalingen waaraan een voor deze rol gecertificeerde Licentiehouder zich verplicht 

moet houden; 

c. Collecterende Payment Service Provider (CPSP): set van bepalingen waaraan een voor deze rol 

gecertificeerde Certificaathouder zich verplicht moet houden.  

d. C2C-aanbieder: set van bepalingen waaraan een voor deze rol geaccrediteerde Accreditatiehouder 

zich verplicht moet houden. 

 

6. R&R Bijlagen 

A. Beheersing IT-infrastructuur iDEAL 

B. Escalatieprocedure iDEAL 

C. Deel 1 - Branding Manual iDEAL 

Deel 2 - Onderscheidingsmiddelen iDEAL 

Deel 3 - Handboek Huisstijl iDEAL 

D. Operationele afspraken 

E. Generieke testaanpak iDEAL 

F. Regels voor het gebruik van de iDEAL betaallink 

G. Richtlijnen afhandelen (vermeende) Fraude 

H. Bepalen klantprofiel, inclusief addendum voor Acquirers 

I. Minimale acceptatiecriteria Acceptanten 

 

7. iDEAL Standaard 

1. iDEAL_000 General: beschrijft op hoofdlijnen de achtergrond, de doelstelling, de algemene 

uitgangspunten, globale werking en de ontwikkelingsaspecten van iDEAL; 

2. iDEAL_001 Cover document: een overzicht van de verschillende documenten welke behoren tot de 

iDEAL Standaard; 

3. iDEAL_010 Standards: vastlegging van de technische onderdelen van de iDEAL Standaard op het 

gebied van berichtenverkeer, girale afhandeling/boeking en front-end implementatie, waaraan de bij 

iDEAL betrokken partijen zich in hun rol van Issuer en Acquirer moeten houden; 

4. iDEAL_015 Style Guide: beschrijving van de huisstijl waaraan partijen zich hebben te houden 

wanneer zij deelnemen aan het iDEAL-betalingsverkeer; 

5. iDEAL_019 Language definitions: een gedetailleerde beschrijving van taal specifieke content; 

6. iDEAL_025 Acquirer-Issuer messages: een overzicht van de iDEAL-berichten die tussen Issuers en 

Acquirers worden uitgewisseld; 
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7. iDEAL_035 Merchant-Acquirer messages: een overzicht van de iDEAL-berichten die tussen 

Acceptanten en Acquirers worden uitgewisseld; 

8. Merchant Integratie Gids (MIG): een afgeleide van de iDEAL Standaard. De MIG geeft een overzicht 

van de richtlijnen en adviezen die relevant zijn voor de implementatie van iDEAL door CPSP’s en 

Acceptanten. Een Licentiehouder mag relevante zaken uit de iDEAL Standaard als informatie in zijn 

MIG opnemen. De MIG wordt door de Acquirer aan de Acceptant of CPSP verstrekt. 

 

4.2.1 Ter beschikkingstelling van de iDEAL Standaard 

Voor het verkrijgen van algemene achtergrondinformatie over iDEAL is het document iDEAL_000 voor alle 

geïnteresseerden vrij beschikbaar. 

 

Voor de overige informatie is het volgende van toepassing: 

1. Voor toegang tot de documenten iDEAL_001, iDEAL_010, iDEAL_015, iDEAL_019 en iDEAL_035 

geldt dat geïnteresseerde partijen na invulling en ondertekening van het ‘iDEAL Standaard 

aanvraagformulier’, en na het betalen van de vergoeding de beschikking over en toegang krijgen tot 

desbetreffende documenten; 

2. Het document iDEAL_025 is vanwege haar doelbinding, uitsluitend beschikbaar voor 

Licentiehouders; 

3. De iDEAL Standaard wordt uitsluitend ter beschikking gesteld via een specifiek daartoe ingerichte 

intranet website. Toegang wordt verkregen op basis van username/password. De aanvrager is er 

verantwoordelijk voor dat onbevoegden geen beschikking krijgen over deze username/password-

combinatie.  
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