
Jaarverslag 2016



Hoe werkt dit bestand?
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Toelichting op de structuur, organisatie en governance van de onderneming

Currence is geen bestaand woord, maar heeft wel associaties met ‘currency’ (valuta; betaalmiddel) en ‘current’ (actueel; stroom). Zo ontstaat het idee van 

een actuele geldstroom. Currence staat voor eigentijds, goed functionerend elektronisch betalingsverkeer. Het woord ‘concurrence’ dat snijvlak of samenkomst 

betekent, is bouwsteen van het woord concurrentie. Dat is niet toevallig want het faciliteren van marktwerking is een belangrijk doel van Currence.
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Profiel van Currence

Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten iDEAL, Acceptgiro en digitaal Incassomachtigen.

Het doel van Currence is het faciliteren van marktwerking en het vergroten van transparantie in het collectieve betalingsverkeer in Nederland met behoud 

van de hoogwaardige kwaliteit, efficiency en veiligheid van de collectieve betaalproducten.

In dialoog met alle belanghebbenden bepaalt Currence voor haar betaalproducten objectieve spelregels. Zij verstrekt licenties en certificaten aan markt-

partijen en nieuwe toetreders, die voldoen aan deze spelregels en die de Currence betaalproducten op de markt willen aanbieden respectievelijk onder-

steunende diensten willen leveren. Ter waarborging van de kwaliteit en veiligheid van haar producten ziet Currence toe op de naleving van haar 

regelgeving door marktpartijen. Ook werkt zij nauw samen met alle belanghebbenden op het gebied van fraudepreventie. Currence verzorgt publieks-

voorlichting en merkpromotie, mede op basis van marktonderzoek, en positioneert haar betaalproducten als veilig, gemakkelijk en efficiënt.

De markt van het betalingsverkeer is dynamisch. Het tempo van internationalisatie en technologische ontwikkelingen is hoog. De veranderende markt- en 

klantbehoeften zijn de basis voor het beleid en een eventuele verdere ontwikkeling van de betaalproducten van Currence. De totstandkoming van de 

eurobetaalmarkt (Single Euro Payments Area; SEPA) heeft ertoe geleid dat de oude nationale producten grotendeels zijn vervangen door Europese 

varianten. Door de ontwikkeling van nieuwe betaalvormen komen er ook nieuwe nationale producten bij.

Currence is een autonoom opererende organisatie met een governance die haar onafhankelijkheid waarborgt. Currence is in 2005 opgericht op basis 

van een initiatief van acht Nederlandse banken. Haar oprichting vloeit onder meer voort uit de in 2002 gedane aanbevelingen van de Commissie 

Wellink om meer transparantie en marktwerking in het betalingsverkeer te bewerkstelligen. Door de oprichting van Currence is een marktmodel in het 

Nederlandse betalingsverkeer ontstaan, waarbij producteigendom en regelgeving zijn gescheiden van transactieverwerking.
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Met ingang van 2016 is 

Currence Incassomachtigen B.V. 

ondergebracht bij 

Currence Holding B.V.

Organisatie en kerncijfers 2016 

Statutaire functionarissen

Directie

Drs Piet M. Mallekoote

Raad van Commissarissen

Naam geb.  functie  (her)benoemd  aftredend

Mr Rien Hinssen  1956  oud-lid Raad van Bestuur SNS REAAL  2014  2018 

Drs Sjors Kruiper  1959  CFO Royal Fruitmasters Group  2015  2019 

Currence Holding B.V.

Acceptgiro B.V. Currence Incassomachtigen B.V. Currence iDEAL B.V.

Currence Holding B.V. en dochtervennootschappen
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Aantal licentie- en certificaathouders iDEAL
Instellingen 2015 2016

Licentiehouders iDEAL 13 13

Certificaathouders iDEAL 58  60

Aantal licentie- en certificaathouders Acceptgiro
Instellingen 2015 2016

Licentiehouders Acceptgiro 18 18

Debet Processor Acceptgiro 4 4

Credit Processor Acceptgiro 4 3

Clearing House Acceptgiro 1 2

Acceptgiro drukkerijen 23 22

Acceptgiro servicebureaus (inprinten) 243 246

Acceptgiro servicebureaus (digitaal printen) 12 15

Aantal licentie- en certificaathouders Incassomachtigen
Instellingen  2016

Licentiehouders Incassomachtigen  10

Certificaathouder Incassomachtigen  1 

Geaccrediteerde partijen incassomachtigen  25
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Kerncijfers iDEAL

iDEALtransacties

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

68,84 miljoen

93,87 miljoen

117,22 miljoen

142,54 miljoen

180,21 miljoen

222,06 miljoen

283,00 miljoen

iDEAL omzetwaarde 
in euro

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

4,98 miljard

6,87 miljard

8,83 miljard

10,80 miljard

14,13 miljard

18,07 miljard

23,70 miljard
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Kerncijfers Acceptgiro

**  Sinds de invoering van SEPA worden de Acceptgirobetalingen verwerkt als SEPA Credit Transfer en zijn daardoor niet meer te onderscheiden van normale girale overboekingen.

* Het betreft hier alleen papieren Acceptgiro’s.

Acceptgiro omzetwaarde 
in euro

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

61,22 miljard

62,03 miljard

63,42 miljard

49,83 miljard

**

**

**

Acceptgirotransacties

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

151,50 miljoen

139,12 miljoen

133,58 miljoen

122,10 miljoen

30,03 miljoen* 

23,98 miljoen* 

19,00 miljoen*
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Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen adviseert de directie en houdt toezicht op haar beleid in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onder-

nemingen. De Raad van Commissarissen houdt hierbij de belangen van alle stakeholders in het oog. 

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen is gesproken over de ontwikkelingen rond de bestaande producten 

van Currence en producten die aan Currence zullen worden overgedragen. De Raad heeft met genoegen geconstateerd dat de herinrichting van de finan-

ciële administratie zoals beoogd heeft geleid tot zowel een kwaliteitsverbetering als een kostenbesparing.

Wij bieden de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aan van de vennootschap over het boekjaar van 1 januari 2016 tot en met 31 

december 2016.

De jaarrekening is door de directie opgemaakt en na controle door BDO Audit & Assurance B.V. door ons met de directie besproken.

Wij vragen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de jaarrekening conform het voorstel van de directie vast te stellen.

Het resultaat exclusief deelnemingen bedraagt nihil. Wij stellen voor, overeenkomstig het voorstel van de directie en op basis van de statutaire bepalingen, 

om geen resultaatbestemming te doen plaatsvinden. 

De resultaten van de productvennootschappen Acceptgiro B.V. en Currence Incassomachtigen B.V. zullen worden toegevoegd aan de Overige reserves van 

de desbetreffende vennootschappen.
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Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Currence Holding B.V. wordt voorgesteld het door Currence iDEAL B.V. uitgekeerde dividend ad 

0,45 miljoen euro toe te voegen aan de hiervoor ingerichte Dividendreserve F en dit bedrag, voor zover van toepassing onder inhouding van dividend-

belasting, uit te keren aan de betreffende aandeelhouders. Het restant van het resultaat van iDEAL B.V. wordt toegevoegd aan de Overige reserves van de 

vennootschap. Daarnaast wordt voorgesteld uit de overige reserves van Currence Holding B.V. 5 miljoen euro, voor zover van toepassing onder inhouding 

van dividendbelasting, uit te keren aan de aandeelhouders.

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de directie en de medewerkers hun werkzaamheden hebben vervuld. 

Wij verzoeken de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de directie decharge te verlenen voor het in het jaar 2016 gevoerde bestuur en de Raad 

van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Amsterdam, 25 april 2017

Namens de Raad van Commissarissen

Rien Hinssen, voorzitter

Inhoudsopgave Kerncijfers Jaarverslag

http://www.currence.nl/
mailto:info%40currence.nl?subject=Jaarverslag%202016


Nieuw type diensten: 

betalingsinitiatie- en 

rekeninginformatiediensten

11  •  Jaarverslag Currence 2016 Verslag van de directie

Verslag van de directie 

Algemene ontwikkelingen

In 2016 liet het betalingsverkeer opnieuw een grote dynamiek zien. Dit kwam door nieuwe regelgeving, technologische ontwikkelingen en wijzigende 

vraag-en aanbodfactoren.

In januari 2016 werd de herziene Europese Betaalrichtlijn van kracht die uiterlijk over twee jaar in Nederlandse wetgeving zal zijn geïmplementeerd.  

De Europese Commissie (EC) beoogt met deze regelgeving het online betalen voor consumenten gemakkelijker, sneller en veiliger te maken en innovatie en 

concurrentie te bevorderen. Deze richtlijn voorziet in een nieuw type diensten, betalingsinitiatie- en rekeninginformatiediensten, die vergunninghoudende 

derde partijen aan rekeninghouders kunnen aanbieden. Rekeninghoudende betaaldienstverleners, waaronder banken zijn verplicht deze derde partijen 

toegang te verlenen tot de betaalrekeningen van hun klanten nadat deze daarvoor toestemming hebben verleend. Om de veiligheid van deze nieuwe dien-

sten te waarborgen heeft de Europese Banken Autoriteit (EBA) secundaire wetgeving in de vorm van technische reguleringsnormen (Regulatory Technical 

Standards; RTS) opgesteld. Doel hiervan is regels vast te leggen voor een veilige cliëntauthenticatie en veilige communicatie van deze derde partijen met 

de rekeninghoudende betaaldienstverleners. 

De RTS zijn in februari 2017 voorgelegd aan de EC en het Europese Parlement. De verwachting is dat deze in de tweede helft van 2017 worden vastgesteld 

en dat deze twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU van kracht worden. Achttien maanden daarna, dus op zijn vroegst in het voorjaar 

van 2019, moeten alle betaaldienstverleners aan de RTS voldoen. De EC beoogt met deze regelgeving het online betalen voor consumenten gemakkelijker, 

sneller en veiliger te maken en innovatie en concurrentie te bevorderen. In 2016 hield het proces rond het opstellen van de RTS en de marktconsultatie 

door de EBA van de voorgenomen RTS de gemoederen van marktpartijen danig bezig. Ook vanuit Currence reageerden we op de marktconsultatie. Hoewel 

in Nederland in de vorm van iDEAL reeds vele jaren een gebruikersvriendelijke, veilige en snelle online betaalmethode bestaat, overweegt Currence het 

gebruik van iDEAL aan deze nieuwe Europese mogelijkheden aan te passen. Licentie- en certificaathouders kunnen deze nieuwe diensten hierdoor gemak-

kelijker aanbieden. Gesprekken met betrokkenen zijn gaande.
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Technologische ontwikkelingen versnelden in 2016 het betalingsverkeer verder. Enkele Fintech bedrijven en een aantal banken introduceerden toepas-

singen waarbij “person-to-person” betalingen binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde zijn bijgeboekt. Hierbij wordt in de meeste 

gevallen gebruik gemaakt van iDEAL. Om dit mogelijk te maken heeft Currence in 2016 de regelgeving voor iDEAL aangepast. Deze nieuwe toepassingen 

lopen vooruit op de algehele versnelling van de infrastructuur van het betalingsverkeer in Nederland. Begin 2019 wordt het mogelijk dat betalingen 24 uur 

per dag, 365 dagen per jaar binnen 5 seconden door de begunstigde zijn ontvangen. Overigens worden in de huidige situatie in Nederland gewone over-

boekingen, gedurende de openingstijden van de Europese betaalsystemen, reeds binnen enkele uren op de rekening van de ontvanger bijgeboekt. Langere 

openingstijden van de Europese betaalsystemen en een nieuwe betaalinfrastructuur zullen bijdragen aan maatschappelijke behoeften die in generieke zin 

appelleren aan de behoefte aan meer snelheid.

Vraag- en aanbodfactoren gaven in 2016 het digitaal betalen een verdere impuls. Betalen werd nog gebruikersvriendelijker, veelal op basis van wensen 

van klanten, er verschenen nieuwe toepassingen, zoals mobiele portemonnees en er traden nieuwe betaalinstellingen toe tot de markt. Consumenten en 

ondernemers kregen hierdoor meer keuze. De online markt verschuift steeds meer naar het mobiele kanaal en consumenten gebruikten in 2016 steeds 

vaker hun bank-app. Zij combineerden daarnaast frequenter online en instore ervaringen om de voor hen ideale winkelervaring te bereiken. Deze ontwik-

kelingen zullen zich de komende jaren voortzetten.

Nationale betaalproducten

Onder invloed van de hiervoor genoemde ontwikkelingen nam het gebruik van iDEAL opnieuw sterk toe. Met een groei van ruim 27 procent was deze zelfs 

hoger dan in elk van de voorgaande vier jaren. Daarbij steeg het aandeel van iDEAL-betalingen die via de smartphone werd afgerekend fors. Eind 2016 

werden van elke honderd iDEAL-betalingen er bijna 40 via de mobiele telefoon afgerekend (eind 2015: 23 procent). Veel aandacht in de pers kreeg de 

introductie van de iDEAL QR- code, die medio april tijdens de landelijke collecte van de Hartstichting werd geïntroduceerd. De positieve ervaringen die 

daarna met een vervolgpilot werden opgedaan, leidden eind 2016 tot het besluit het gebruik van de QR-code landelijk uit te rollen. De QR-code is in een 

breed spectrum van betaalsituaties mogelijk, zowel via print op facturen, websites als in de fysieke omgeving, bijvoorbeeld in restaurants.

In 2016 is (digitaal) Incassomachtigen als apart product op de markt geïntroduceerd. Consumenten kunnen hierdoor op een veilige en op een voor hen 

ver trouwde wijze een machtiging voor een incasso digitaal ondertekenen. Deze vorm van machtigen is een alternatief voor de papieren machtiging en dient 

mede ter vervanging van het zogenaamde “vinkje” dat consumenten op websites kunnen zetten ten teken van instemming met de machtiging. Op basis van 

deze laatste lopen incassanten het risico dat, bij betwisting door consumenten, de banken de incasso’s gedurende dertien maanden terugboeken. 
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In 2016 liep het gebruik van de Acceptgiro verder terug. In 2012 is in het Nationaal Forum voor de SEPA migratie de verwachting uitgesproken dat 

de Acceptgiro tot uiterlijk 1 januari 2019 zal blijven bestaan. Gelet op de nog relatief hoge aantallen papieren Acceptgiro’s is begin 2017 besloten de 

Acceptgiro na deze datum nog enkele jaren langer in de lucht te houden, maar de inzet op het beëindigen wel voort te zetten. Eindgebruikers zullen nauw 

bij de monitoring van het verloop van de Acceptgiro en de uiteindelijke uitfasering ervan betrokken blijven. 

In het verslagjaar kwam een definitief einde aan de nationale incasso met het aflopen van de ontheffing aan de Kansspelincasso. Met ingang van februari 2016  

is deze gebaseerd op de Europese incasso.

 

Digitale identificatie en authenticatie

De sterk toegenomen digitalisering doet maatschappelijk de behoefte groeien aan een betrouwbare online identificatie. Om hieraan invulling te geven,  

is een aantal banken samen met de Betaalvereniging en Currence in 2015 gestart met het opzetten van een nieuwe online identificatie- en authenticatie-

dienst die gebaseerd is op het iDEAL-protocol. Na een succesvolle pilot is iDIN eind 2016 aan de markt gepresenteerd. Met iDIN kunnen particuliere  

rekeninghouders zich online identificeren en kunnen zij inloggen bij aangesloten organisaties (acceptanten) met de vertrouwde inlogmiddelen van hun bank. 

Direct na de marktintroductie bleek er al veel belangstelling te bestaan voor iDIN. iDIN zal in 2107 als apart product bij Currence worden ondergebracht.

Organisatie van Currence

In 2016 zijn Chipknip BV, CeaNet BV en Currence Incasso BV geliquideerd. Besloten is iDIN in 2017 als aparte vennootschap toe te voegen aan Currence. 

Daartoe zal de Betaalvereniging, waar iDIN is ontwikkeld, iDIN BV verkopen aan Currence. Het open en transparante toetredingsmodel van Currence stelt 

marktpartijen, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, in de gelegenheid een licentie- of certificaat te verkrijgen. Via deze licentie of dit certificaat 

kunnen deze marktpartijken op basis van hun eigen commerciële propositie iDIN aanbieden aan eindgebruikers (particulieren en acceptanten). In 2017 

verwachten wij hier veel van.

Financiële risico’s

Currence is in beperkte mate blootgesteld aan financiële risico’s. Inzake het liquiditeitsrisico zorgt Currence voor een vaste hoeveelheid permanent beschik-

bare middelen. Gelet op de licentie- en certificaathouders van Currence (banken en betaalinstellingen) is het kredietrisico beperkt. De tijdelijke krediet-

faciliteit die in 2015 aan Betalingsverkeer Services BV was verstrekt, is in 2016 beëindigd.
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Resultaten 2016 en vooruitzichten 2017

De geconsolideerde jaarrekening van Currence omvat de financiële gegevens van Currence Holding BV en haar groepsmaatschappijen. Het financiële beleid 

richt zich op kostenefficiëntie. Currence heeft een beperkte winstdoelstelling. In de kern is dit beleid gericht op continuïteit en beweegt zich binnen de 

mededingingsrechtelijke kaders. In het verslagjaar behaalde Currence, ondanks de verlaging van het transactietarief van iDEAL, een netto resultaat van 

0,845 miljoen euro. Het geconsolideerde balanstotaal kwam uit op 17,321 miljoen euro en het eigen vermogen bedroeg eind 2016 15,258 miljoen euro.

In 2017 zal het financiële beleid van voorgaande jaren worden gecontinueerd, waarbij kostenefficiëntie het uitgangspunt is.

Amsterdam, 25 april 2017

Piet M. Mallekoote

Algemeen Directeur
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Ouderen shoppen 

meer online

De producten van Currence

iDEAL: groei van betalen op internet stijgt wederom sterk

Nederlandse consumenten hebben in 2016 ruim 173 miljoen online aankopen gedaan voor een totaal van 20,16 miljard euro. De online bestedingen voor 

goederen en diensten laten hiermee een groei zien van 23 procent ten opzichte van 2015. Dit komt zowel door een groei van het aantal online kopers  

(2 procent) als een groei van het gemiddeld besteed bedrag per online koper (plus 20 procent). In 2016 is 7,2 procent van alle aankopen in de totale markt 

in het online kanaal gedaan. Dit blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org naar de online consumentenbestedingen. 

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek heeft bijna driekwart van de Nederlanders in 2016 één of meer online aankopen gedaan. Vooral de 25- tot 

45-jarigen zijn actief op dit vlak. Negentig procent van hen heeft in 2016 online gekocht. De groei van het aantal online kopers komt echter vooral uit 

de groep Nederlanders van 65 jaar en ouder. Van deze groep heeft 37 procent in 2016 één of meer aankopen online gedaan. Dat is een toename van  

46 procent sinds 2012. 

Ondanks de sterke toename van het gemiddeld besteed bedrag per online koper in 2016, blijkt (uit onderzoek van Ecommerce Europe) dat de online beste-

dingen van consumenten in Nederland achter blijven bij diverse andere landen in Europa.

In 2015 bijvoorbeeld besteedden consumenten in het Verenigd Koninkrijk online bijna 3 keer meer (3.600,- euro) dan Nederlandse consumenten (1.242,- 

euro). Een overzicht van de online uitgaven per consument in 2015 is opgenomen in vindt u in het DNB-bulletin van 23 februari 2017.
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De meest geaccepteerde 

betaalmiddelen zijn iDEAL en 

de overschrijving

Of het reëel is om te verwachten dat de Nederlander net zo actief online gaat shoppen als de Brit, zal de tijd moeten uitwijzen. Uit onderzoek van GfK1, 

blijkt bijvoorbeeld dat de winkeldichtheid in Nederland, na Oostenrijk, het hoogste van Europa is. Gemiddeld is er in Nederland 1,67 m2 winkelvloer per 

inwoner. Daarnaast is Nederland, met ruim 409 inwoners per vierkante kilometer, dichter bevolkt dan Groot-Brittannië (265,7 inwoners per km2). Winkels 

zijn in Nederland dus relatief dichtbij voor consumenten en de fysieke afstand naar een winkel lijkt dan ook geen drempel te vormen om offline te kopen. 

Het aantal webwinkels is het afgelopen jaar volgens het CBS met 8 procent gestegen naar 33.710. Bij die webwinkels heeft Currence iDEAL B.V. een 

onderzoek uitgevoerd. Zo is het gemiddeld aantal betaalmethoden dat deze webwinkels aanbiedt, in de afgelopen drie jaar gestegen. Gemiddeld biedt een 

Nederlandse webwinkel 3,9 betaalmethoden aan. Onder leden van Thuiswinkel.org is dit aantal zelfs 6,2. iDEAL is, naast de overschrijving, voor het eerst de 

meest geaccep teerde betaalmethode. Maar liefst 80 procent van de Nederlandse webwinkels biedt beide betaalmethoden aan. Grote webwinkels bieden 

bijna allemaal iDEAL aan2. De acceptatie van PayPal (48 procent), creditcards (21 procent) en Afterpay (4 procent) is het afgelopen jaar niet gewijzigd. 

1 Bron: GfK (ACROSS-European Retail in 2015).

2 Betaalmogelijkheden webwinkels 2016, Boom Marktverkenningen in opdracht van Currence iDEAL B.V., januari 2017.
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Aantal iDEAL-betalingen 

liep op tot 1,2 miljard

Gebruik iDEAL groeit harder dan in 2015

In 2016 is het gebruik van iDEAL opnieuw sterk toegenomen. De groei van het aantal transacties is met ruim 27 procent (2015: 23,2 procent) hoger dan 

in de afgelopen 4 jaar. In totaal zijn er 283 miljoen iDEAL-betalingen succesvol verwerkt. Zie grafiek.

Tijdens Koningsdag 2016 werd bij pizzabakker New York Pizza de miljardste iDEAL-betaling - sinds de introductie van iDEAL in oktober 2005 - gedaan.  

Eind 2016 was dit cumulatieve aantal betalingen zelfs opgelopen tot 1,2 miljard. Het succes van iDEAL wordt, naast het toenemende gebruik in de  

eCommerce, mede bepaald door het stijgende gebruik in non-eCommerce. Zo gebruikt men iDEAL bijvoorbeeld voor het opwaarderen van (telefoon)

tegoeden en voor het betalen van facturen, overheidsdiensten, openbaar vervoer en donaties. Volgens een schatting van Currence wordt 47 procent van 

de iDEAL-transacties buiten de eCommerce gedaan.

Van de 283 miljoen iDEAL-betalingen in 2016 vonden er 98 miljoen (35 procent van het iDEAL-volume) plaats bij Nederlandse webwinkels. Meer dan  

18 procent van de iDEAL-betalingen vindt zijn oorsprong in aankopen bij buitenlandse webwinkels.

De verwachting is dat het iDEAL-volume ook in 2017 blijft groeien. Dit komt doordat de online betaalmarkt als geheel nog steeds groeit, maar ook door het 

introduceren van nieuwe toepassingen met iDEAL. Betalen met iDEAL QR, en de mogelijkheid dat consumenten elkaar onderling via iDEAL kunnen betalen, 

creëert groei van het aantal transacties.

In totaal is in 2016 23,7 miljard euro met iDEAL afgerekend, een toename van 31 procent ten opzichte van het jaar ervoor (2015: 18,1 miljard euro).  

Het gemiddelde bedrag per transactie bedroeg in 2016 83,79 euro. In 2015 was dit 81,39 euro. 
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Kwart van de online aankopen 

in 2016 via mobiel apparaat

iDEAL mobiel neemt een vlucht

Sinds 2015 is het voor veruit de meeste consumenten mogelijk om iDEAL-betalingen vanuit hun mobielbankieren-app te doen met een pincode, zonder dat 

er een apart beveiligingsmiddel (zoals een token met betaalpas of TAN-code) nodig is. iDEAL is daardoor op een gebruiksvriendelijke manier geschikt voor 

breed gebruik en nieuwe toepassingen op de mobiel. In 2016 heeft de markt hier zijn voordeel mee gedaan. Volgens de eCommerce Payment Monitor is  

25 procent van de online aankopen in 2016 afgerekend op een mobiel apparaat (tablet of smartphone). Het aandeel iDEAL-transacties betaald via een 

mobielbankieren app steeg met 15 procent naar 38 procent.

Het gebruik van iDEAL mobiel is hoger dan het gebruik van mobiele apparaten in de eCommerce. ING, bunq en de Volksbank, met haar labels SNS, ASN bank 

en RegioBank, bieden sinds 2016 de mogelijkheid een iDEAL-transactie over te nemen van een computerscherm naar de mobiel. Als de consument heeft 

gekozen om te betalen met iDEAL, wordt deze gerouteerd naar het inlogscherm van de bank. Op dat scherm wordt een QR-code getoond. Door die code 

te scannen met de scanner in de mobiel bankieren app, kan de autorisatie van de betaling volledig mobiel, in de app, worden afgerond. Deze ontwikkeling 

maakt dat het aantal iDEAL mobiel transacties hoger is dan het aantal mobiele online aankopen.

Dat de iDEAL mobiel flow nog vloeiender is dan een reguliere iDEAL-betaling, wordt onderstreept door het slagingspercentage van de iDEAL mobiel trans-

acties. Dat is, met bijna 93 procent, ruim 7 procent hoger dan het gemiddelde slagingspercentage op een laptop of desktop. Dit verschil wordt waar schijnlijk 

veroorzaakt doordat in de mobiele flow niets anders nodig is dan de mobiele pincode om de betaling te doen. Dit is een mooi resultaat waar webwinkeliers 

en consumenten hun voordeel mee kunnen doen. 

Consumenten betalen eenvoudig aan elkaar met iDEAL C2C

In 2016 werd een nieuwe relevante toepassing van iDEAL door marktpartijen geïntroduceerd door iDEAL bruikbaar te maken voor C2C-betalingen.  

Hierbij staat de C voor Consument. Tot voor kort gebruikten consumenten vooral contant geld voor C2C betalingen. Verschillende marktpartijen faciliteren 

inmiddels eenvoudig digitaal betalen tussen consumenten. Voorbeelden van deze organisaties zijn ING, Tikkie van ABN AMRO, Florin, Sowdan en Ipayou 

van Rabobank. 
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Veel P2P-betalingen worden 

afgehandeld via iDEAL

iDEAL QR als extra 

betaalmiddel

Via een overboeking of een betaalverzoek maken zij het consumenten mogelijk geld aan elkaar over te maken. De consument kan deze versturen met bijvoor-

beeld WhatsApp of naar het 06-nummer van de betaler bij een betaalverzoek of van de begunstigde bij een overboeking. Dit beperkt het aantal contante 

transacties tussen consumenten. Bovendien hoeven consumenten het op deze manier verkregen contante geld niet meer te gebruiken voor betalingen aan 

de toonbank hetgeen de veiligheid en efficiency ten goede komt. 

In 2016 zijn de Rules & Regulations van iDEAL aangepast om deze manier van betalen met iDEAL mogelijk te maken. Hierdoor kan Currence de veiligheid en 

het gemak van iDEAL blijven waarborgen. MediaMedics had de primeur. Zij hebben voor Petbnb.nl, een dienst voor het uitlaten van de hond, een oplossing 

gebouwd om de hondenoppasser met iDEAL te betalen.

iDEAL QR wordt landelijk ingezet

Een andere innovatie binnen iDEAL in 2016 was iDEAL QR. Deze nieuwe toepassing is ontwikkeld om in het licht van de omnichannel-ontwikkelingen iDEAL 

ook in offline-omgevingen te kunnen gebruiken. Klanten kunnen met iDEAL QR ook onderweg iDEAL-betalingen doen. Dit doen zij door het scannen van 

een iDEAL-QR-code met een smartphone of tablet. Voor ondernemers is het voordeel dat zij een extra betaalmiddel kunnen aanbieden, vooral op locaties 

waar het niet mogelijk is om met digitale betaalvormen af te rekenen of als aanvulling op hun andere betaalmiddelen. 

iDEAL QR is geïntroduceerd tijdens de landelijke collecte van de Hartstichting, medio april 2016. Daarna is het gebruik tijdens de zomer getest bij een aantal 

online ondernemers. De positieve resultaten uit de pilot waren voor de iDEAL-licentiehouders aanleiding om te bevestigen dat zij iDEAL QR in 2017 zullen 

integreren in hun systemen. Daartoe zullen de issuing licentiehouders de iDEAL QR scanner toevoegen aan hun mobiel bankieren apps. Daarmee wordt het 

voor iedere consument mogelijk om met zijn bankapp via een iDEAL QR-code te betalen. 
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CPSP’s bieden buitenlandse 

eCommerce-bedrijven 

de mogelijkheid iDEAL te 

accepteren 

Daarnaast zullen de licentiehouders hun zakelijke relaties in staat stellen om iDEAL QR-codes toe te voegen aan hun eigen iDEAL-applicaties. Iedere iDEAL-

acceptant kan dan de QR-code toevoegen als betaalmiddel. Het grote voordeel is dat iDEAL QR in ieder kanaal ingezet kan worden als betaalmiddel, op 

een scherm, op papier en op iedere plek waar een consument een iDEAL-betaling wil doen. Als een consument de iDEAL QR-code scant, is de betaling snel 

afgerond. Net zo snel, veilig en vertrouwd als een reguliere iDEAL mobiel-betaling.

Met iDEAL QR verwacht Currence dat iDEAL ook ingezet gaat worden in fysieke omgevingen, waardoor op meer plekken digitaal kan worden betaald.

Aanbieders van iDEAL

In het verslagjaar is bunq als issuing licentiehouder toegetreden. Het aantal acquiring-licentiehouders is gedaald met één, omdat RBS haar iDEAL-licentie heeft 

opgezegd. RBS richt zich niet langer op het aanbieden van betalingsverkeer in Nederland. Het totaal aantal licentiehouders van iDEAL bleef daardoor op dertien.

In het verslagjaar traden zeven certificaathouders (CPSP’s) toe. Daarmee kwam het totaal aantal certificaathouders op 60. Bijna 87 procent van de organi-

saties die iDEAL accepteren heeft een iDEAL-contract met een CPSP afgesloten (2015: 73 procent). In totaal waren er eind 2016 bijna 80.000 actieve 

iDEAL-contracten. 

De CPSP’s zijn van groot belang voor iDEAL, omdat zij het mogelijk maken dat buitenlandse eCommerce-bedrijven iDEAL als betaalmiddel hanteren om 

Nederlandse klanten van dienst te zijn. Voor Nederlandse consumenten is iDEAL een betrouwbaar en veilig betaalmiddel waarmee ze gewend zijn te betalen. 

Inmiddels kunnen Nederlandse consumenten in ongeveer 60 landen betalen met iDEAL. 

CPSP’s verwerken 51 procent van het totaal aantal iDEAL-transacties (2015: 58 procent). In de omzet (transactiewaarde van de iDEAL-betaling) is het 

aandeel van de CPSP’s lager (39 procent). De conclusie op basis van deze cijfers is dat iDEAL-licentiehouders de marktpartijen bedienen die relatief veel 

transacties genereren met een hogere omzet.
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Acquires en issuers iDEAL 

voldeden in 2016 aan de 

beschikbaarheidsnormen

 

Beschikbaarheid iDEAL

De stabiliteit van de iDEAL-betaalketen is een belangrijk thema voor Currence en haar licentie- en certificaathouders. Daarom wordt continu aandacht 

besteed aan de beschikbaarheid van deze keten. Individuele verstoringen in het iDEAL-verkeer bij licentie- en certificaathouders hebben direct impact op 

ondernemers en consumenten. Zowel in de eCommerce als in andere branches. 

In de Wet financieel toezicht (Wft) worden sinds 2016 beschikbaarheidseisen gesteld aan ‘tijdkritische betaalopdrachten’. Dit zijn betaalopdrachten waarbij 

de betaling na goedkeuring door de debiteur binnen de verwachte tijd bij de begunstigde wordt bijgeboekt. Ook iDEAL-betalingen vallen binnen deze 

categorie. Zij het dat het hierbij niet gaat om een betaling waarvan het geld onmiddellijk door de crediteur wordt ontvangen, maar om een bericht dat de 

betaling (gegarandeerd) op een later moment wordt bijgeboekt. Licentiehouders van iDEAL zijn op grond van de Wft verplicht te voldoen aan de gestelde 

beschikbaarheidsnorm die geldt gedurende ‘primetime’ (van 06.00 tot 0.30 uur). De Nederlandsche Bank heeft een groeipad opgesteld voor deze norm: 

per einde 2016: 99,64 procent, per einde 2017: 99,76 procent en per einde 2018: 99,88 procent.

Gedurende 2016 was de norm 99,5 procent beschikbaarheid per maand gedurende prime time (van 6:00 tot 0:30 uur). De iDEAL-ondernemersbanken  

(acquirers) voldeden eenvoudig aan deze norm met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,95 procent. Voor de consumentenbanken (issuers) was de 

norm uitdagender. In 2016 was hun beschikbaarheid gemiddeld 99,66 procent, dus boven de van toepassing zijnde norm voor eind 2016. Zie grafiek. 

Tijdens non-prime time (van 0:30 tot 6:00 uur) voldeden acquirers en issuers aan de gestelde norm van 98,5 procent.

Gezien de stijgende beschikbaarheidsnorm tot 2018, zullen licentiehouders ook in 2017 extra inspanningen leveren om hun iDEAL-systemen te 

per fectio neren. Deze inspanningen liggen op het vlak van het vergroten van redundantie in de iDEAL-keten, het onafhankelijker maken de keten van de  

internet bankierketen en de mobielbankierketen en het verkorten van storingsprocessen. De verwachting van Currence is dat daardoor de gemiddelde 

iDEAL-beschikbaarheid de komende periode toeneemt.

Aandeel iDEAL-contracten Aandeel iDEAL-transacties Aandeel iDEAL-omzet

86,6%

13,4%

51,2%48,8%
39,1%

60,9%
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Incassomachtigen: 

veilig, snel en eenvoudig

Incassomachtigen: afgeven van een geldige online machtiging voor incasso

In mei 2016 is Incassomachtigen marktbreed beschikbaar gekomen bij alle deelnemende banken. Incassomachtigen is er in twee varianten: standaard 

Incassomachtigen, waarbij de focus op de particuliere markt ligt, en zakelijk Incassomachtigen voor gebruik in de business-to-business markt.

Met het product Incassomachtigen kunnen klanten voor het eerst online een rechtsgeldige machtiging afgeven aan incassanten voor het uitvoeren van perio-

dieke of eenmalige incasso’s van hun betaalrekening. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. De Incassomachtiging geeft de consument of zakelijke  

klant online af via het vertrouwde internet- of mobielbankieren van zijn bank, net als bij een iDEAL-betaling. Incassomachtigen is veilig, snel en eenvoudig. 

Met Incassomachtigen weet de ondernemer zeker dat de machtiging is afgegeven door een bevoegd persoon, dat de machtiging door de bank wordt erkend  

en dat het rekeningnummer voor de incasso, correct is. Bovendien hoeven zij geen rekening te houden met het risico dat klanten tot 13 maanden na de incasso  

de mogelijkheid hebben om hun incasso te laten terugboeken. Met een Incassomachtiging is dit risico beperkt tot acht weken, zoals bepaald in de Europese 

Richtlijn Betaaldiensten (PSD) en het Europese SDD Rulebook.

Bij het gebruik van de zakelijke variant van de Incassomachtiging wordt in aanvulling op de mogelijkheid om de machtiging volledig digitaal te kunnen 

afgeven en afhandelen, automatisch het registratieproces van de machtiging bij de bank van de geïncasseerde verzorgd. De geïncasseerde en de incassant 

hoeven niets meer te doen om het registratieproces af te ronden. Dit levert tijdsbesparing op en verlaagt de kans op invoerfouten. Hierdoor slagen meer 

zakelijke incasso’s.

In 2016 is de aandacht van de Betaalvereniging gericht geweest op het aansluiten van deelnemers. Die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen.  

Er zijn licenties uitgegeven aan zeven Credit Instellingen die Incassomachtigen aanbieden aan zakelijke klanten en zes Debet Instellingen die hun particuliere 

klanten in staat stellen om een Incassomachtiging af te geven. Daarnaast zijn er vijfentwintig Mandaat Service Providers geaccrediteerd. Deze organisaties 

organiseren de technische integratie van incassanten met de verschillende Credit Instellingen. 
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In 2016 zijn er ruim 200.000 Incassomachtigingen afgegeven bij 128 incassanten. Voorbeelden daarvan zijn de Rijksuniversiteit Groningen, die hun 

studen ten een Incassomachtiging laten afgeven voor het betalen van het collegegeld en Bonchef, een online reserveringssysteem voor restaurants.

In de Nederlandse markt wordt vaak het zogenaamde internetvinkje gebruikt om consumenten te laten machtigen. Deze praktijk voldoet niet aan de 

wetgeving, maar is wijdverspreid. Daarom is op initiatief van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) een werkgroep opgericht met de 

verschillende marktpartijen. Het doel van deze werkgroep is om te komen tot een eenduidig beoordelingskader voor veilig elektronisch machtigen, gericht 

op consumenten. In dit beoordelingskader worden eigenschappen opgenomen waaraan een elektronische machtiging moet voldoen. De Betaalvereniging 

verwacht dat dit initiatief zal leiden tot een verdere groei van Incassomachtigen, daar dit product volledig voldoet aan de regels van het Europese SEPA 

Direct Debit Rulebook voor elektronische machtigingen.

In 2017 zullen zowel acceptanten als betalers worden gestimuleerd om (digitaal) Incassomachtigen meer te gebruiken. Deze laatsten zullen actief geïnfor-

meerd worden over de mogelijkheden om online veilig, snel en eenvoudig een machtiging af te geven via Incassomachtigen.

Incasso: Definitief einde nationale Incasso door stopzetten Kansspelincasso

De realisatie van SEPA betekende het einde van het Nederlandse betaalproduct Incasso. Sinds 1 augustus 2014 mochten op grond van de SEPA-verordening 

eigenlijk alleen incasso’s worden verwerkt op basis van de Europese incasso (SDD). Voor de (Nederlandse) Kansspelincasso3 had De Nederlandsche Bank 

echter een ontheffing verleend tot 1 februari 2016. Door het uitstel van de einddatum kregen de Nederlandse kansspel-incassanten meer tijd om zich 

aan te passen aan deze nieuwe situatie waarbij de betaler zijn betaling binnen acht weken (56 dagen) kan terugboeken (storneren). Sinds 1 februari 2016 

maakt ook deze groep gebruik van de reguliere Europese incasso en kwam de nationale incasso definitief tot een einde. 

3 Formele benaming: Doorlopende machtiging Kansspelen.

Eenduidig beoordelingskader 

voor veilig elektronisch 

machtigen
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Afbouw Acceptgiro, maar 

geen einddatum

Acceptgiro: Daling zet voort 

De al jarenlang zichtbare trend van dalende aantallen verwerkte Acceptgiro-transacties heeft zich ook in 2016 voortgezet, tot 19 miljoen verwerkte 

papieren Acceptgiro’s4 (een daling van 21 procent ten opzichte van 2015). De daling komt vooral doordat incassanten en consumenten overstappen 

op efficiëntere betaalwijzen, zoals de Europese incasso en iDEAL. Daarnaast bieden steeds minder webwinkels de Acceptgiro als betaalmogelijkheid aan. 

Uit cijfers van de zeven grootste Nederlandse banken is gebleken dat in 2016 89 procent van de Acceptgiro’s door de ontvangers via internet- of mobiel-

bankieren werd betaald (2010: 71 procent). Wat hieraan bijdraagt, is de groeiende populariteit van mobielbankieren apps, waardoor het voor klanten bij 

bepaalde banken mogelijk is geworden om het Acceptgiroformulier te scannen en, zonder verdere gegevens te hoeven invoeren, te betalen.

Het al vele jaren dalende gebruik van de (papieren) Acceptgiro heeft ertoe bijgedragen dat in 2012 in het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie de 

verwachting is uitgesproken dat de Acceptgiro per 1 januari 2019 zal kunnen worden beëindigd. Daarbij was het beschikbaar hebben van goede betaal-

methoden voor kwetsbare groepen, personen die geen of moeilijk toegang hebben tot internet - en ook geen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een 

smartphone voor mobielbankieren - een belangrijk aandachtspunt.

Om de uitfasering in goede banen te leiden, begeleidt eigenaar Currence de afbouw. Zo heeft Currence in 2016, in samenspraak met de banken, een 

consultatieronde gehouden onder belangrijke stakeholders van de Acceptgiro5 om te peilen of zij met de alternatieven van de Acceptgiro uit de voeten 

kunnen. Uit deze consultatie bleek dat met name zakelijke partijen die al volledig over zijn weinig tot geen echte knelpunten in het betalingsverkeer hebben 

ervaren door het niet langer gebruiken van Acceptgiro. Een aantal belangengroeperingen van consumenten en charitatieve instellingen pleitte echter voor 

uitstel van de uitfaseringsdatum en realisatie van meer alternatieven. 

4 Het aantal getelde Acceptgirobetalingen is gebaseerd op het aantal verwerkte papieren Acceptgiroformulieren.

5  O.a. ANBO, Consumentenbond, Goede Doelen Nederland en een aantal grote gebruikers van Acceptgiro zoals de Belastingdienst, het Rode Kruis, energiemaatschappijen, gemeentes, 

internetproviders, woningbouwverengingen en zorgverzekeraars.
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De attentiewaarde en het gebruiksgemak van papieren betaalopdrachten voor groepen die geen gebruik van digitale betaalmethoden willen of kunnen 

maken zijn daarbij de belangrijkste overwegingen. Op grond hiervan en gelet op het feit dat het aantal papieren Acceptgiro’s nog aanzienlijk was, is begin 

2017 besloten de Acceptgiro na januari 2019 nog enkele jaren in de lucht te houden en de Acceptgiro uit te faseren.
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Toelichting op de structuur, organisatie en governance van de onderneming

Structuur

Structuur van de onderneming

Currence heeft bij haar oprichting een bijzondere structuur gekregen om maximale transparantie en flexibilisering te kunnen bereiken. Currence Holding BV 

heeft verschillende product-BV’s als dochteronderneming. Currence Holding BV heeft zogenoemde letteraandelen aan haar aandeelhouders uitgegeven 

(aandelen A t/m G). Ieder soort letteraandeel is verbonden met een specifieke product-BV.

Deze structuur heeft voor Currence een aantal voordelen. Enerzijds kan hierdoor het beleid van het collectieve betalingsverkeer en de externe profilering 

van de onderneming als geheel beter worden verankerd. Anderzijds is er voor de verschillende producten voldoende ruimte om met bijbehorende rechten 

en verplichtingen in verschillende aandeelhoudersbelangen te kunnen differentiëren. Een aandeelhouder hoeft niet te participeren in alle product-BV’s.

Per product-BV kunnen de belangen van aandeelhouders verschillen. Om de toetreding van nieuwe aandeelhouders mogelijk te maken, zijn voorwaarden 

vastgelegd waaraan nieuwe (en bestaande) aandeelhouders moeten voldoen. Hierdoor ontstaat voor alle partijen een transparante marktsituatie. Zo zou 

bijvoorbeeld ook een niet-bank die in een bepaald betaalproduct een rol speelt in een product-BV kunnen deelnemen. Deze niet-bank zou dan bij Currence 

Holding BV mede-aandeelhouder kunnen worden en dan alleen voor dat specifieke product financieel risico lopen en als aandeelhouder het lange termijn 

beleid voor dat product kunnen goedkeuren. Door deze inrichting kunnen verschillende partijen investeren in de innovatie van betalingsverkeer.

Juridische structuur Currence 

Ieder betaalproduct is in een afzonderlijke BV ondergebracht. Deze product-BV’s zijn eigenaar van de (beeld)merkrechten, de auteursrechten en de overige 

(intellectuele) eigendomsrechten. Dit betekent tevens dat deze BV’s de contractspartijen zijn met de licentie- en certificaathouders en verantwoordelijk 

zijn voor de afgifte van licenties en certificaten en de daarbij behorende (nalevings)procedures. De product-BV’s hebben bovendien eigen financiële rechten 

en verplichtingen.
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Organisatie

Aansturing van de organisatie

Voor de interne besturing heeft Currence een jaarlijkse Planning & Control-cyclus ingericht. Hierin worden de door de directie geformuleerde doelstellingen 

verbijzonderd naar afdelingsplannen en vervolgens naar persoonsgebonden plannen.

Om de eventuele aan de ondernemingsactiviteiten verbonden risico’s en de controle op de mate waarin bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd 

inzichtelijk te maken, werkt Currence onder meer met kwartaalrapportages. Deze dienen er mede toe om de realisatie van de voorgenomen doelstellingen 

te kunnen beoordelen en de bedrijfsplannen eventueel bij te sturen. Hierbij wordt, indien van toepassing, ook aandacht besteed aan ziekteverzuim.

Voorts wordt de ontwikkeling van de begroting en de eventueel daarmee samenhangende risico’s per kwartaal geanalyseerd en beoordeeld. Deze interne 

risicobeheersings- en controlesystemen hebben in het verslagjaar naar behoren gewerkt.

DNB oefent uit hoofde van haar taak de veiligheid en efficiency van het betalingsverkeer te bevorderen “oversight” uit op Currence en haar producten.

Corporate Governance

Corporate Governance Code

Currence hecht veel waarde aan een goed ondernemingsbestuur. Currence volgt in overwegende mate de Corporate Governance Code. Een aantal  

principes en best practice bepalingen van de Code is niet op Currence van toepassing, omdat Currence een niet-beursgenoteerde onderneming van 

beperkte omvang is.

Onafhankelijke governance

Onafhankelijk opereren is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de missie en het functioneren van Currence. De governancestructuur van Currence 

waarborgt haar onafhankelijkheid. De statutaire directie opereert zelfstandig. Geen enkele marktpartij kan invloed uitoefenen op besluiten van de directie 

tot toelating van (potentiële) concurrenten tot de markt. Evenmin kunnen marktpartijen zodanige invloed uitoefenen dat er sprake zal zijn van een  

oneigenlijke uitsluiting van (potentiële) marktpartijen of een belemmering van de innovatie.
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De onafhankelijke Raad van Commissarissen adviseert en houdt toezicht op de directie. De Raad functioneert in het belang van de onderneming en haar 

dochtermaatschappijen en houdt daarbij de belangen van alle stakeholders in het oog. Omdat de aandeelhouders zelf partij zijn op de markt van het 

betalingsverkeer hebben zij naast de wettelijke bevoegdheden, mede gelet op de mededingingseisen, geen bevoegdheden ten aanzien van het commer-

ciële beleid van Currence, de toelating van nieuwe toetreders en de vaststelling van de regelgeving en productwijzigingen. De Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders heeft alleen in uitzonderlijke gevallen een specifieke goedkeuringsbevoegdheid indien productwijzigingen leiden tot ingrijpende verande-

ringen, en daarmee investeringen, in de infrastructuur van het betalingsverkeer.

De onafhankelijkheid van Currence wordt nog eens extra gewaarborgd door een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bij het Nederlands Arbitrage Instituut 

(NAI). Hier kunnen licentie- en certificaathouders en toetreders tegen een uitspraak of sanctie van Currence in beroep gaan. Tot nu toe hebben geen 

beroepszaken gediend.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, thans ACM) heeft in het kader van haar op 19 april 2005 afgegeven positieve informele zienswijze de 

governance van Currence met het oog op de mededingingseisen positief beoordeeld. Met haar onafhankelijke governance vervult Currence een, ook in 

Europa, unieke neutrale rol die voor de marktwerking en de regievoering in het collectieve betalingsverkeer zijn nut heeft bewezen.

Rol voor marktpartijen

Voorafgaand aan de besluitvorming over de wijziging van producten en/of de regelgeving consulteert Currence marktpartijen. Deze wijzigingen kunnen 

immers direct invloed hebben op de bedrijfsvoering van stakeholders, met name die van licentie- en certificaathouders. Marktconsultaties en een structu-

rele dialoog met stakeholders in de betaalketen van haar producten, zijn van groot belang voor het goed functioneren van Currence. Dit wordt onder meer 

gewaarborgd door adviesorganen van licentiehouders en groepen van certificaathouders. Deze vertegenwoordigen de klanten van Currence.

Verder onderhoudt Currence op regelmatige basis contacten met koepel-, branche- en consumentenorganisaties.
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