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Hoe werkt dit bestand?
Het Currence jaarverslag is een interactieve PDF. Bovenaan elke pagina ziet u de navigatiebalk. Deze navigatiebalk bestaat uit een drietal icoontjes en
daarnaast drie gekleurde kaders.
De 3 kaders zijn directe links (verwijzingen) naar de hoofdonderdelen van dit jaarverslag. De Inhoudsopgave, de Kerncijfers en het Jaarverslag
zijn zo snel bereikbaar, en u kunt zo ook snel terug navigeren naar het begin van een van deze onderdelen. Tevens zijn de hoofdstukken van de
inhoudsopgave interactief. Hiermee kunt u ook naar de verschillende onderdelen van het jaarverslag navigeren.

Klikt u op dit icoontje dan opent de webbrowser en gaat u automatisch naar de homepage van Currence.
Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Klikt u dan op dit icoontje. U opent hiermee automatisch uw e-mailprogramma en er wordt
direct een nieuw e-mailbericht aangemaakt met ons e-mailadres.
Klikt u op dit icoontje dan kunt u het jaarverslag printen.

Let op:
Als u dit bestand hebt geopend met Adobe Reader dan zal de navigatiebalk bij het printen van het bestand niet afgedrukt worden. Andere software
voor het lezen van een PDF-bestand ondersteunt deze functionaliteit wellicht niet.
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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 producten iDEAL, Acceptgiro, Incassomachtigen en iDIN.
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 haar collectieve producten.
In dialoog met alle belanghebbenden bepaalt Currence voor haar producten objectieve spelregels. Zij verstrekt licenties en certificaten aan marktpartijen
en nieuwe toetreders, die voldoen aan deze spelregels en die de Currence producten op de markt willen aanbieden respectievelijk ondersteunende 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 publieksvoorlichting en merkpromotie, mede
op basis van marktonderzoek, en positioneert haar producten als veilig, gemakkelijk en efficiënt.
De markt van het betalingsverkeer en online identificatie 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 producten 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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Organisatie en kerncijfers 2017
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. en dochtervennootschappen
Met ingang van 2017
Currence Holding B.V.

is Currence iDIN BV
ondergebracht bij
Currence Holding BV.
Acceptgiro B.V.
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Aantal licentie- en certificaathouders iDEAL
Instellingen

2016

2017

Licentiehouders iDEAL

12

12

Certificaathouders iDEAL

60

60

2016

2017

Licentiehouders Acceptgiro

18

16

Debet Processor Acceptgiro

4

4

Credit Processor Acceptgiro

3

3

Clearing House Acceptgiro

2

2

22

20

246

245

15

16

Instellingen		

2017

Aantal licentie- en certificaathouders Acceptgiro
Instellingen

Acceptgiro drukkerijen
Acceptgiro servicebureaus (inprinten)
Acceptgiro servicebureaus (digitaal printen)

Aantal licentie- en certificaathouders Incassomachtigen
Licentiehouders Incassomachtigen

10

8

1

1

25

30

Instellingen		

2017

Licentiehouders iDIN		

11

Certificaathouder iDIN		

3

Certificaathouder Incassomachtigen
Geaccrediteerde partijen incassomachtigen

Aantal licentie- en certificaathouders iDIN
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Kerncijfers iDEAL
iDEALtransacties

iDEAL omzetwaarde
in euro
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2010

68,84 miljoen

2011

93,87 miljoen

2012

117,22 miljoen

2013

142,54 miljoen

2014

180,21 miljoen

2015

222,06 miljoen

2016

282,61 miljoen

2017

378,14 miljoen

2010

4,98 miljard

2011

6,87 miljard

2012

8,83 miljard

2013

10,80 miljard

2014

14,13 miljard

2015

18,07 miljard

2016

23,70 miljard

2017

33,13 miljard
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Kerncijfers Acceptgiro
Acceptgirotransacties

2010

151,50 miljoen

2011

139,12 miljoen

2012

133,58 miljoen

2013

122,10 miljoen

2014

30,03 miljoen*

2015

23,98 miljoen*

2016

19,00 miljoen*

2017

14,5 miljoen*

* Het betreft hier alleen papieren Acceptgiro’s.

Acceptgiro omzetwaarde
in euro

2010

61,22 miljard

2011

62,03 miljard

2012

63,42 miljard

2013

49,83 miljard

2014

**

2015

**

2016

**

2017

**

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

Aantal incassanten

2016

205 duizend

2017

280 duizend

2016

128

2017

228

Kerncijfers iDIN
iDIN werd in 2017 nog beperkt gebruikt. Daarom worden hier geen kerncijfers getoond.
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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 ondernemingen. De Raad van Commissarissen houdt hierbij de belangen van alle stakeholders in het oog.
De Raad van Commissarissen heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Tijdens de vergaderingen is gesproken over de ontwikkelingen rond de producten van
Currence. In het bijzonder is aandacht besteed aan iDIN dat gedurende hek boekjaar door Currence is overgenomen. Ten aanzien van iDEAL is uitgebreid
gesproken over de strategie van iDEAL voor de komende jaren. Daarbij is onder andere stilgestaan bij de kansen en bedreigingen die de PSD2, en in het
bijzonder de introductie van de zgn. TPP’s, met zich brengt.
De Raad kijkt met tevredenheid terug op de verslagperiode. Geconstateerd is dat de activiteiten in het jaarplan zijn gerealiseerd en dat Currence met een
constante aandacht voor het kostenaspect binnen begroting heeft geopereerd.
Wij bieden de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aan van de vennootschap over het boekjaar van 1 januari 2017 tot en met
31 december 2017.
De jaarrekening is door de directie opgemaakt en na controle door BDO Accountants 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.
Het resultaat van Acceptgiro B.V. zal worden toegevoegd aan de Overige reserves van deze vennootschap.
Het resultaat van Currence Incassomachtigen B.V. zal ten laste worden gebracht van de Overige reserves. De betreffende letteraandeelhouders wordt
gevraagd naar rato van hun belang in deze vennootschap bij te storten.
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Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Currence Holding B.V. wordt tevens voorgesteld het door Currence iDEAL B.V. uitgekeerde dividend
ad € 766.000 toe te voegen aan de hiervoor ingerichte Dividendreserve F en dit bedrag, voor zover van toepassing onder inhouding van dividendbelasting,
uit te keren aan de betreffende aandeelhouders.
Het resultaat van iDIN B.V. bedraagt nihil. Derhalve vindt er geen winstbestemming plaats.
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 2017 gevoerde bestuur en de Raad van
Commissarissen voor het gehouden toezicht.
Amsterdam, 20 april 2018
Namens de Raad van Commissarissen
Rien Hinssen, voorzitter
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Verslag van de directie
In 2017 deed zich, net als in voorgaande jaren, een grote dynamiek in het betalingsverkeer voor. Ten grondslag hieraan lagen regelgeving, technologische
ontwikkelingen en hiermee samenhangende wijzigende vraag- en aanbodfactoren.
De herziene Europese Betaalrichtlijn (PSD2) en de daaruit voortvloeiende technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards; RTS) stonden in
2017 in het betalingsverkeer centraal. Doel van deze regulering is het online betalen voor consumenten gemakkelijker en veiliger te maken en innovatie te
bevorderen. Hiertoe zijn in de PSD2 twee typen nieuwe diensten voorzien, betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten, die gereguleerde derde partijen
aan rekeninghouders kunnen aanbieden. De PSD2 is van kracht sedert januari 2016 en beoogd was deze uiterlijk twee jaar later in alle lidstaten van de
EU in wetgeving te hebben omgezet. Net als in een aantal andere landen is dit tijdschema in Nederland als knellend ervaren, waardoor de aanpassing van
Nederlandse wetgeving aan de PSD2 later in 2018 wordt gerealiseerd. De meest belangrijke technische reguleringsnormen zijn in het eerste kwartaal van
2018 door de Europese Raad en het Parlement vastgesteld en dienen uiterlijk in september 2019 geïmplementeerd te zijn.
Over de wijze van implementatie van de RTS was bij het afsluiten van dit verslag nog een discussie gaande tussen vertegenwoordigers van de rekeninghoudende betaaldienstverleners en de (toekomstige) derde partijen. In de kern gaat het hierbij om de wijze waarop de veilige authenticatie voor toegang tot de
betaalrekening wordt verleend, in de bankomgeving (zoals dat bij iDEAL het geval is) of in de app of website van de derde partij. Aan dit laatste zijn veiligheidsrisico’s verbonden, omdat de betaler hiervoor zijn persoonlijke gegevens aan de derde partij moet verstrekken, hoewel de klantreis hierdoor mogelijk
wel soepeler kan verlopen. Het gaat hier om een afweging tussen veiligheid en gebruikersgemak. De ervaring met iDEAL is echter dat de klantreis niet
wordt gehinderd als de authenticatie van de betaler in de veilige bankomgeving plaatsvindt: met een conversie van 90% scoort het gebruik van iDEAL hoog.
Currence was bij deze discussie indirect betrokken en droeg hier zoveel mogelijk vanuit haar kennis en ervaring aan bij. Daarnaast was Currence betrokken bij
Europese initiatieven te komen tot een gestandaardiseerde interface tussen de bancaire infrastructuur en de systemen van derde partijen. Het gebruik van
een dergelijke standaard vermindert de kosten in de betaalketen. Deze standaard laat overigens de hierboven genoemde wijzen van implementatie onverlet.
Al met al worden de komende periode veel nieuwe toetreders tot de betaalmarkt verwacht, die elk hun eigen betaalmethode aan hun klanten zullen
aanbieden. De keuze voor ondernemers en consumenten wordt hierdoor vergroot, maar de fragmentatie neemt hierdoor toe, met mogelijk als gevolg
hogere kosten in de betaalketen als geheel. Samenwerking kan helpen om onnodige kosten in de betaalketen te reduceren.
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De producten van Currence
In 2017 heeft Currence met haar aandeelhouders de strategie rond iDEAL voor de komende jaren besproken. Deze is erop gericht in de online markt haar
positie te behouden, in de offline markt potentiële mogelijkheden te benutten en op buitenlandse markten, met licentie-en certificaathouders, het gebruik
van iDEAL te faciliteren. In dit kader wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van iDEAL gebaseerd op de toepassing van Application Programming Interfaces
(API’s). Naast kostenreductie geeft dit mogelijkheden voor een meer flexibele en snellere toekomstige doorontwikkeling van iDEAL. Met de introductie van
de iDEAL QR-code is hiermee reeds een begin gemaakt (zie verderop in dit verslag). Op basis van wensen van licentie- en certificaathouders en (andere)
stakeholders worden nieuwe toepassingen ontwikkeld.
Verheugend was te constateren dat het gebruik van iDEAL in 2017 met een derde toenam (tot 378 miljoen betalingen), een stijging die vele jaren niet
was voorgekomen. In het verslag hierna wordt verder op deze ontwikkelingen ingegaan. Het aantal aanbieders van iDEAL op de markt liep op met zes tot
72. Aanbieders hebben hierbij hun eigen proposities, maar via de samenwerking binnen het iDEAL betaalschema kunnen zij allen een groot bereik van zowel
consumenten als ondernemers realiseren. Fragmentatie wordt hierdoor vermeden, terwijl het toenemende gebruik tot lagere kosten leidt. Samenwerking loont.
De zich voortzettende digitalisering doet de maatschappelijke behoefte toenemen voor een veilige en betrouwbare online identificatie. Om hieraan invulling
te geven heeft de Betaalvereniging met de banken een online- en authenticatiedienst ontwikkeld, die eind 2016 op de markt is geïntroduceerd. Deze is
gebaseerd op het iDEAL-protocol. Vanuit dit oogpunt was ook Currence nauw bij de ontwikkeling van deze nieuwe service betrokken. Om open toetreding
te bevorderen, ook voor andere marktpartijen dan de leden van de Betaalvereniging, en een objectieve en onafhankelijke certificering te waarborgen, is iDIN
B.V. in 2017 als aparte entiteit bij Currence ondergebracht. Marktpartijen die aantoonbaar aan de gestelde voorwaarden voldoen komen in aanmerking
voor een licentie of certificaat, afhankelijk van de rol die zij in het iDIN-schema willen vervullen. Op basis hiervan kunnen zij hun eigen commerciële proposities aan eindgebruikers (particulieren en acceptanten) aanbieden. Organisaties hebben met iDIN zekerheid over de identiteit van hun online klanten en
kunnen nog bestaande papieren processen digitaliseren. Hierdoor kunnen direct kosten worden bespaard. Veiligheid en privacy zijn met iDIN gewaarborgd.
Consumenten die bankieren bij de aangesloten banken kunnen iDIN direct gebruiken, acceptanten moeten hun inlogsystemen hier op aanpassen en een
overeenkomst voor het gebruik afsluiten met hun bank of digitale dienstverlener (digital service provider; DISP). In de markt was er in het verslagjaar veel
belangstelling voor de nieuwe dienst. Het gebruik kwam goed op gang, al was het totaal aantal transacties voor het jaar als geheel nog beperkt. Licentie- en
certificaathouders gaven aan veel acceptanten in de pijplijn te hebben. De verwachtingen voor 2018 zijn dan ook hoog. Het gebruik van iDIN in het overheidsdomein wacht op de invoering van de wet digitale overheid, waarin de overheid uitgaat van een multimiddelenbeleid, waarin één of meerdere private
middelen een rol vervullen.
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Bij het in 2016 op de markt geïntroduceerde (digitaal) Incassomachtigen kwamen de verwachtingen over het gebruik in 2017 niet uit. Met incassomachtigen
kunnen consumenten op een veilige en voor hen vertrouwde wijze een digitale machtiging voor een incasso ondertekenen. De werkwijze lijkt op iDEAL.
In 2017 werden via deze weg 280.000 digitale machtigingen afgegeven, nog te weinig om het product rendabel te exploiteren. Zolang incassanten op hun
website machtigingen voor incasso’s blijven aanbieden via een “vinkje”, zal het gebruik van Incassomachtigen op laag niveau blijven. Ondernemers lopen
hierdoor het risico op een succesvolle Melding Onterechte Incasso, waardoor het bedrag gedurende een periode van dertien maanden moet worden teruggestort aan de betaler.

Financiële risico’s
Currence is in beperkte mate blootgesteld aan financiële risico’s. Inzake het liquiditeitsrisico zorgt Currence voor een vaste hoeveelheid permanent beschikbare middelen. Gelet op de licentie- en certificaathouders van Currence (banken en betaalinstellingen) is het kredietrisico beperkt.

Resultaten 2017 en vooruitzichten 2018
De geconsolideerde jaarrekening van Currence omvat de financiële gegevens van Currence Holding BV en haar groepsmaatschappijen. Het financiële beleid
richt zich op kosten efficiëntie. Currence heeft een beperkte winstdoelstelling. In de kern is dit beleid gericht op continuïteit en beweegt zich dit binnen de
mededingingsrechtelijke kaders. In het verslagjaar behaalde Currence een netto resultaat van 0,390 miljoen euro. Dit was lager dan het vorige jaar (0,845
miljoen euro), mede door een verlaging van het tarief van iDEAL (met 23%) en de afboeking van het actief Incassomachtigen. Het geconsolideerde balanstotaal kwam uit op 13,132 miljoen euro en het eigen vermogen bedroeg eind 2017 10,798 miljoen euro. In 2018 zal het financiële beleid van voorgaande
jaren worden gecontinueerd, waarbij kosten efficiëntie het uitganspunt is.
Amsterdam, 20 april 2018
Piet M. Mallekoote
Algemeen Directeur
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De producten van Currence
iDEAL: groei accelereert
Het totale aantal iDEAL-transacties is het afgelopen jaar met 33,8% gestegen naar 378,2 miljoen betalingen. Een dergelijke groei is uniek in vergelijking
met voorgaande jaren. Er was na de start van iDEAL (2005) ruim tien jaar nodig om te komen tot een cumulatief aantal van een miljard iDEAL-transacties.
Dat was in 2016. Slechts anderhalf jaar later konden de volgende 500 miljoen betalingen worden bijgeschreven.

Sterke groei iDEAL
zowel binnen als buiten het

De omzet van iDEAL steeg met 39,9% tot een totaal van ruim 33 miljard euro. Het gemiddelde transactiebedrag wordt ieder jaar hoger; in 2007 was dit
nog € 69,75 per transactie, inmiddels is dat opgeklommen tot € 87,65. Er worden dus aankopen met een hoger bedrag met iDEAL gekocht.

eCommerce domein

iDEAL wordt gebruikt voor online betalen in vele verschillende segmenten: in de eCommerce (in Nederland en in het buitenland), voor betalingen tussen
consumenten (C2C1), en voor consumentenbetalingen buiten het eCommerce domein, zoals betalingen van facturen, spelletjes en het opwaarderen van
beltegoed. Consumentenbetalingen buiten het eCommerce domein is het grootste segment.

1
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eCommerce binnenland

30%

34%

eCommerce buitenland

49%

50%

C2C
15%

17%
4%

Aandeel iDEAL transactievolume

2%

Overig

Aandeel iDEAL omzet

iDEAL in de eCommerce in Nederland
Het gaat goed met de Nederlandse economie en daarmee ook met de fysieke en online detailhandel. De omzet in deze sector is in 2017 gegroeid met 4,2% ten
opzichte van 2016. Dit is de hoogste groei in 11 jaar2.
In het online kanaal was de groei het grootst. Volgens het CBS3 heeft ruim driekwart van de Nederlanders in 2017 één of meer online aankopen gedaan.
De online aankopen van levensmiddelen en cosmetica zijn het afgelopen jaar het snelst gestegen. In 2016 gaf 19% van de consumenten aan dat ze dergelijke
producten online hadden gekocht, in 2017 was dat 26%. Kleding en sportartikelen worden het meest online gekocht (52% in 2017). In het algemeen
shoppen mannen vaker online en geven ook meer uit. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org naar de online consumentenbestedingen4 blijkt dat Nederlandse
Een vijfde van de retailomzet
gaat inmiddels online

consumenten in 2017 bijna 202 miljoen online aankopen hebben gedaan voor een totaal van 22,5 miljard euro. Daarmee werd ongeveer een vijfde van de
retailomzet in het online kanaal gedaan.
Veruit de meeste online aankopen bij Nederlandse webwinkels worden afgerekend met iDEAL. Het marktaandeel iDEAL binnen de eCommerce is al een

Marktaandeel iDEAL stabiel

aantal jaar stabiel op 56%. De acceptatiegraad van iDEAL is hoog: in 2017 was het bij 81% van alle webwinkels mogelijk om met iDEAL te betalen. Bij de grote

op 56%

webwinkels is dit zelfs bijna 100%.5 De acceptatie van PayPal (49%), creditcards (24%) en Afterpay (5%) is het afgelopen jaar gestegen. De acceptatie van
overschrijvingen (73%) en Rembours (8%) zijn in het afgelopen jaar sterk gedaald.
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2

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/07/detailhandel-realiseert-grootste-omzetgroei-in-11-jaar.

3

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/47/boodschappen-steeds-vaker-online-gedaan.

4

UNCTAD B2C eCommerce Index, 2017 https://www.thuiswinkel.org/kennis/publicatie/19/thuiswinkel-markt-monitor.

5

Bron: Betaalmogelijkheden webwinkels 2017, Boom marktverkenningen i.o.v. Currence, februari 2018.
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Bron: eCommerce Payment Monitor 2017, GfK, Thuiswinkel.org en iDEAL.

iDEAL is niet alleen het betaalmiddel met het grootste marktaandeel, maar is volgens Emerce ook het best gewaardeerde online betaalmiddel.
Black Friday spant de kroon
Black Friday is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day. Die dag wordt beschouwd als de start van de aankopen voor de feestdagen. Om de mensen
naar de winkels te trekken, adverteren veel winkels op Black Friday met speciale aanbiedingen. In Nederland is dit kortingsfeest massaal geadopteerd door de
eCommerce branche, met belangrijke voortrekkers als Bol.com, Media Markt en Zalando. Black Friday viel in 2017 op 24 november. Die dag beleefde iDEAL
Dagrecord iDEAL 2,4 miljoen

haar dagrecord met bijna 2,4 miljoen betalingen. Dat was een stijging van 65% ten opzichte van Black Friday in 2016. Tussen 18.00 en 20.00 uur werden er

betalingen met een piek

gemiddeld 62 betalingen per seconde gedaan. Normaal zijn dat er op vrijdag rond de 24. Ook in 2018 houdt Currence rekening met een forse piek op Black

tussen zes en acht ‘s avonds
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Meer webwinkels in Nederland
Het aantal webwinkels groeit nog steeds. Volgens het CBS6 zijn er nu 36.715 (9% stijging). Uit gegevens van Currence iDEAL B.V. blijkt dat een Nederlandse
webwinkel gemiddeld 3,9 betaalmethoden aanbiedt. Dat aantal is gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Onder leden van Thuiswinkel.org is het aantal
enigszins gedaald naar 5,9 (2016: 6,2).

IDEAL in eCommerce in het buitenland
Zevenduizend buitenlandse

Wil een buitenlandse webwinkel succesvol zijn in Nederland, dan lijkt iDEAL een belangrijke voorwaarde. Zo werden in 2017 Google en Amazon acceptant

webwinkels accepteren iDEAL

van iDEAL. Ook als het gaat om omzet is het buitenland een belangrijke markt voor iDEAL: 17% van het totale iDEAL transactievolume wordt door buitenlandse webwinkels gedaan. In 2017 accepteerden 7.028 buitenlandse webwinkels iDEAL. Nederlandse consumenten kunnen in ongeveer 60 landen betalen
met iDEAL.

iDEAL C2C belangrijke nieuwe toepassing
iDEAL steeds meer gebruikt

In 2016 werd een nieuwe toepassing van iDEAL door marktpartijen geïntroduceerd: de C2C-betaling. Hierbij staat de C voor Consument. Verschillende

voor betalingen tussen

marktpartijen faciliteren inmiddels eenvoudig digitaal betalen tussen consumenten. Voorbeelden van deze organisaties zijn ING, Tikkie van ABN AMRO,

consumenten

Rabobank, bunq en Online Betaalplatform.
iDEAL C2C leverde in 2017 een belangrijke bijdrage aan het iDEAL-volume. In totaal werden er door deze toepassing ruim 16 miljoen iDEAL-betalingen
gedaan. Dat is 4,3% van het totale iDEAL-volume. Gedurende het jaar is het belang sterk gegroeid; in januari was het aandeel ongeveer 1%, in december
maakte C2C bijna 8% van het totale volume uit. In totaal wisselde er ruim een half miljard euro van eigenaar door de oplossingen van de C2C-aanbieders.
Het gemiddelde transactiebedrag was € 34,20. Dat is aanzienlijk lager dan het gemiddelde transactiebedrag van een ‘gewone’ iDEAL-betaling (€ 87,65).
6
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iDEAL buiten de eCommerce
iDEAL kent een breder toepassingsgebied dan alleen Nederlandse internetaankopen. Bij betalingen buiten de eCommerce moet onder andere gedacht
worden aan betalingen voor transport, bij de (semi)overheid en donaties aan goede doelen. Daarnaast wordt iDEAL gebruikt voor de afrekening van andere
betaalwijzen als AfterPay en Klarna. In 2017 is vooral het gebruik van iDEAL voor C2C betalingen met Tikkie, Betaalverzoek en dergelijke fors toegenomen.

Overige ontwikkelingen iDEAL
iDEAL mobiel overvleugelt betalingen via desktop en laptop
Volgens de eCommerce Payment Monitor is 28% van de online aankopen in 2017 afgerekend op een mobiel apparaat (tablet of smartphone). Currence hanteert
als definitie voor iDEAL mobiel dat de betaling is afgerond in de mobiel bankieren app. Enkele banken bieden de mogelijkheid om een betaling, die is opgestart
op de laptop of de desktop via een QR-code over te nemen in de mobiel bankieren app. Hierdoor is het aandeel iDEAL-transacties dat betaald wordt via
een mobiel bankieren app significant hoger geworden. In 2017 steeg dit aandeel van 40% aan het begin van het jaar naar 55% in december. Het voordeel
voor de betaler is dat deze mobiele betalingen afgerond kunnen worden zonder het gebruik van een bankpas, inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) of een apparaat om een eenmalige code te genereren. Dit brengt meer gemak en dat komt ook tot uiting in het slagingspercentage van de iDEAL
mobiel transacties. Dat is, met bijna 93%, ruim 10% hoger dan het gemiddelde slagingspercentage op een laptop of desktop. De ontwikkelingen van
Nieuwe manieren om

mobiele operating systemen maken het ook mogelijk om de iDEAL-betaalflow te vereenvoudigen, terwijl die toch veilig blijft. Een voorbeeld daarvan zijn

de iDEAL-klantreis te

de zogenaamde ‘deeplinks’, die een app van een merchant in staat stellen om direct een mobiel bankieren app te openen die op de telefoon is geïnstalleerd.

vereenvoudigen

In de iDEAL-flow kan dat 2 schermen schelen: bij de overstap van de betaler naar de mobiel bankieren app en terug naar de app van de merchant. Currence
is permanent op zoek naar methoden om het aantal ‘clicks’ en het aantal schermen op de mobiel te verminderen. De gangbare theorie zegt immers dat de
conversie omgekeerd evenredig is aan het aantal schermen; ieder extra scherm leidt tot verlies van conversie.
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iDEAL QR overgenomen door licentiehouders
iDEAL QR is ontwikkeld om, in het licht van de omnichannel-ontwikkelingen, iDEAL 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 elektronische betaalvormen af te rekenen of
iDEAL QR als extra

als aanvulling op hun andere betaalmiddelen. In 2017 is iDEAL QR beschikbaar gesteld aan de licentiehouders. Deze kunnen sindsdien hun zakelijke relaties

betaalmiddel inzetbaar

aanbieden QR-code toe te voegen aan hun pallet van betaalmiddelen. iDEAL QR kan in ieder kanaal ingezet 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.

Daarnaast zijn de issuing licentiehouders gestart om de iDEAL QR-scanner toe te voegen aan hun mobiel bankieren apps. Knab was de eerste bank die dit
Knab voegde de iDEAL

heeft gerealiseerd. Via het Knab Lab communiceert de bank met haar klanten. Daar geven de klanten aan dat ze iDEAL QR gemakkelijk, veilig en vertrouwd

QR-scanner als eerste toe

vinden: 96% van de klanten7 vindt het een goede toevoeging aan de app en 89% meldt dat ze deze optie gaan gebruiken. De verwachting is dat andere

aan hun de bank app

banken in de eerste helft van 2018 hun mobiel bankieren apps zullen voorzien van de iDEAL QR-scanner. Daarmee wordt het voor iedere consument
mogelijk om met zijn bank app via een iDEAL QR-code te betalen.

Interesse om iDEAL aan te bieden blijft groot
Er zijn 12 licentiehouders en 60 certificaathouders van iDEAL. In 2017 hebben meerdere partijen interesse getoond om licentiehouder te worden. Zij zijn
inmiddels met de certificering gestart. Daarom is de verwachting dat in 2018 het aantal licentiehouders verder zal stijgen.

7
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In 2017 traden vijf certificaathouders (CPSP’s) toe en zegden er vijf hun certificaat op vanwege overname of bedrijfsbeëindiging. Daarmee kwam het
totaal aantal certificaathouders op 60. Van deze partijen is 37% gevestigd buiten Nederland. Ook de meeste in Nederland gevestigde CPSP’s richten zich
overigens op de internationale, meestal Europese, markt.
Bijna 91% van de organisaties die iDEAL accepteren heeft een iDEAL-contract met een CPSP afgesloten (2016: 87%). In totaal waren er eind 2017 ongeHonderdduizend actieve

veer honderdduizend actieve iDEAL-contracten. De CPSP’s zijn van groot belang voor iDEAL, omdat zij het ook voor buitenlandse eCommerce-bedrijven

iDEAL-contracten

mogelijk maken om iDEAL als betaalmiddel aan te bieden aan Nederlandse klanten. Voor Nederlandse consumenten is iDEAL een betrouwbaar en veilig
betaalmiddel waarmee ze gewend zijn te betalen, ook op buitenlandse websites.
CPSP’s verwerken 48% van het totaal aantal iDEAL-transacties (2016: 51%). In omzet (transactiewaarde van de iDEAL-betaling) is het aandeel van de CPSP’s
lager (41%). De conclusie op basis van deze cijfers is dat de iDEAL-licentiehouders marktpartijen bedienen die relatief veel transacties genereren met een
hogere omzet.

Aandeel iDEAL via banken (roze) en CPSP’s

9,2%

Veel iDEAL-contracten

40,7%
51,8%

worden via CPSP’s afgesloten

48,2%

59,3%

90,8%

Aandeel iDEAL-contracten

Aandeel iDEAL-transacties

Aandeel iDEAL-omzet

Beschikbaarheid iDEAL voldeed aan de norm
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.
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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 2017: 99,76% en per einde 2018: 99,88%.
Storingen eerder

Banken hebben diverse maatregelen genomen om de beschikbaarheid te verhogen. Zo is de eigen monitoringtool verder geprofessionaliseerd, waardoor

gesignaleerd en

storingen eerder worden gedetecteerd, het proces van opheffing van storingen eerder wordt gestart en de feitelijke storingen korter duren. Daarnaast hebben

aangepakt

de banken ook fors geïnvesteerd in uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de iDEAL-keten, om de jaarlijkse groei van bijna 34% op te vangen.
Gedurende 2017 was de norm 99,64% 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 99,99%. Ook de consumentenbanken (issuers) haalden de norm met een
gemiddelde beschikbaarheid van 99,83%. Tijdens non-prime time (van 0:30 tot 6:00 uur) voldeden acquirers en issuers aan de gestelde norm van
98,50%. De norm van De Nederlandsche Bank 2017 werd gehaald: eind 2017 was de beschikbaarheid 99,8%.
Verstoringen in de iDEAL-betaalketen komen niet vaak voor, maar als ze zich voordoen, hoe gering ook, zijn ze altijd heel zichtbaar. In 2017 was dat te

Afspraken over

merken op Black Friday, zoals hiervoor gemeld de drukste dag van 2017. In het begin van de avond nam de beschikbaarheid van nagenoeg alle iDEAL

beschikbaarheid

acquirers af tot zo’n 50%. Volgens de calculaties van Currence zijn er tijdens die verstoring ongeveer 60.000 iDEAL-betalingen mislukt. Hoewel de ervaring

aangescherpt

leert dat deze betalingen op een later tijdstip of met een ander betaalmiddel alsnog worden gedaan, is deze situatie zeer onwenselijk. Voor 2018 zijn de
afspraken met licentie- en certificaathouders over beschikbaarheid aangescherpt, om verstoringen nog verder terug te dringen, op weg naar een beschikbaarheid van alle individuele onderdelen in de keten van 99,88%.
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Vijf betaalsegmenten
Currence heeft in 2017 door Perspective onderzoek laten uitvoeren naar de houding van consumenten ten opzichte van betalen en betaalproducten.
De meeste consumenten

Uit dit onderzoek kwamen vijf betaalsegmenten naar voren. De meeste consumenten zijn behoudend en niet snel geneigd innovaties te omarmen.

omarmen innovaties pas

Daar is tijd voor nodig. Dit inzicht doet de verwachtingen voor een snelle adoptie van nieuwe betaalproducten temperen. De vijf segmenten worden

na een tijdje

inmiddels regelmatig gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling of optimalisatie van producten. Ook blijken de segmenten bruikbaar bij het opstellen
van de communicatiestrategie voor een product. Er zijn in 2017 diverse presentaties over de segmenten gehouden.

Bron: “Betaalsegmenten consumenten”, Perspective, Richard Alker & Renske Verweijen, januari 2017.

iDEAL is een veilig betaalmiddel
In 2017 heeft Currence iDEAL het initiatief genomen dat ook betaalinstellingen informatie over frauderende webshops krijgen van het Landelijk Meldpunt
Internetoplichting (LMIO) en het Openbaar Ministerie (OM). Die informatie werd al uitgewisseld met banken. Voortaan worden ook niet-bancaire betaaldienstverleners voor malafide webshops gewaarschuwd. Zodra er drie of meer aangiften bij de politie tegen dezelfde webshop worden gedaan, krijgen
betaaldienstverleners daarvan bericht. Daardoor kunnen ze voortaan snel gepaste maatregelen tegen de verdachte webshop nemen, om te voorkomen dat
die webshop daarna nog online betalingen van consumenten kan ontvangen.
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iDIN: nieuw product van Currence
Eind 2016 is een belangrijke mijlpaal bereikt: iDIN kon aan de markt gepresenteerd worden. Veel media hebben hier aandacht aan besteed. Sinds dit
verslagjaar is iDIN breed beschikbaar en halverwege 2017 is iDIN door Betaalvereniging Nederland aan Currence Holding overgedragen.
Nederland behoort tot de landen met het hoogste percentage internetpenetratie in Europa; inmiddels heeft 97% van de Nederlandse burgers thuis
toegang tot het internet. Hierdoor ontstond een toenemende behoefte aan betrouwbare online identificatie. Consumenten willen daarbij zelf kunnen
bepalen welke (persoons)gegevens zij met wie delen. Dit willen zij op een gemakkelijke en veilige manier kunnen doen.
Banken moeten de identiteit van iedere klant – waaronder zijn persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum – zorgvuldig verifiëren wanneer deze
een bankrekening opent. Aangezien vrijwel alle volwassenen een eigen betaalrekening hebben en 92% van de bevolking gebruik maakt van online
bankieren, hebben banken een groot online bereik onder de consumenten.
De Nederlandse banken hebben samen met de Betaalvereniging de afgelopen jaren iDIN ontwikkeld. Banken zijn, met hun klantkennis, de middelen die
Betrouwbare en

zij voor online bankieren aan klanten verstrekken en de hoge mate van beveiliging (om online betaalfraude te voorkomen), in staat om een uitstekende

veilige online

oplossing voor de behoefte aan betrouwbare online identificatie te realiseren. Met ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS, Regiobank, ASN Bank en Triodos

identificatie met iDIN

doen de meeste consumenten banken in ons land mee. Op basis van hun jarenlange ervaring met online beveiliging en betaaldienst iDEAL leveren zij op
deze manier een maatschappelijke bijdrage aan de digitalisering van de Nederlandse economie.
Met iDIN kunnen consumenten zich bij andere organisaties identificeren met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Zij kunnen met
iDIN ook inloggen of hun leeftijd bevestigen. Een animatie over iDIN staat op www.idin.nl.

• identificeren
• inloggen
• leeftijd bevestigen
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Organisaties hebben met iDIN zekerheid over de identiteit van online klanten en kunnen papieren processen digitaliseren. Bedrijven kunnen met iDIN een
rijker palet aan online diensten aanbieden, omdat iDIN zekerheid geeft over iemands identiteit, veilig is en privacy waarborgt.
iDIN voldoet aan diverse veiligheid- en privacy-eisen
✓ eIDAS (substantieel)
✓ Wwft
✓ General Data Protection Regulation (GDPR)/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
✓ Rules & Regulations iDIN
Ten slotte heeft een in privacy gespecialiseerd bureau iDIN met positief resultaat beoordeeld

De klant bepaalt zelf of hij iDIN wel of niet wil gebruiken. Bij ieder gebruik moet de klant uitdrukkelijk goedkeuring verlenen voor het versturen van persoons
De klant staat volledig

gegevens naar een acceptant en ziet hij precies om welke gegevens de acceptant heeft gevraagd. Zo staat de klant altijd aan het roer. Vanzelfsprekend

aan het roer.

krijgen iDIN-acceptanten geen toegang tot de financiële gegevens van de klant bij zijn bank, zoals saldo-en transactiegegevens. Omgekeerd hebben banken
ook geen inzicht in de klantgegevens bij een iDIN-acceptant en ook niet in welke webpagina’s de klant heeft bezocht of de bestellingen die zijn gedaan.
Daarmee is de privacy van klanten gewaarborgd. Uit een externe privacy-assessment blijkt dat iDIN voldoet aan de AVG.

Livegang na positieve resultaten pilot
De positieve resultaten van de pilot in 2016 waren voor de banken aanleiding om iDIN vanaf eind 2016 breed beschikbaar te maken in de online markt.
Sindsdien hebben vele aansprekende acceptanten zich gemeld om iDIN aan te bieden op hun website. Om iDIN te kunnen gebruiken sluiten acceptanten
een iDIN-contract af met hun bank of met een zogeheten Digital Identity Service Provider (DISP). De particuliere klanten van de deelnemende banken
kunnen iDIN direct gebruiken. Zij hoeven geen specifieke actie te ondernemen.
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Marktintroductie
In 2017 lag de aandacht op het aansluiten van acceptanten en het stabiliseren en verbeteren van het product. Die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. Er zijn al meer dan 25 acceptanten, in diverse branches, en twee DISP’s live. Daarnaast zijn verschillende bedrijven bezig met de implementatie.

Piet Mallekoote, directeur van Betaalvereniging Nederland (linksonder) reikt de eerste iDIN-licentie uit aan Hans de Wolff, Directeur Retail Banking van
Triodos Bank.
Op 17 mei 2017 werd Triodos Bank de eerste licentiehouder van iDIN. Ook ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank en RegioBank zijn daarna gecertificeerd.
Kostenbesparing doordat

Voorbeelden van iDIN-implementaties zijn o.a. inloggen in mijnomgevingen, online identificeren voor het afsluiten van verzekeringen, mobiele abonnementen

papieren processen niet

en hypotheken en het online opvragen van kredietregistratie. iDIN zorgt er onder andere voor dat processen en klantreizen sneller verlopen en papieren

meer nodig zijn

processen niet meer nodig zijn, waardoor kosten worden bespaard. In december 2017 werd 57% van de iDIN-transacties gedaan door klanten om zich
te identificeren en 43% om in te loggen. Leeftijdverificatie met iDIN gebeurt nog nauwelijks.
Na een piek in de transactieaantallen tijdens de belastingaangifteperiode, zijn de transactieaantallen daarna maandelijks gemiddeld met 25% toegenomen.
Ook het aantal acceptanten neemt elke maand toe. In 2017 zijn er bijna een half miljoen succesvolle iDIN transacties gedaan.
In 2018 zullen zowel acceptanten als consumenten meer gestimuleerd worden iDIN te gebruiken, onder meer door middel van het vergroten van de naams
bekendheid en de gebruiksmogelijkheden. Beide doelgroepen worden actief geïnformeerd over de mogelijkheden en de werking van iDIN om veilig,
vertrouwd en gemakkelijk te identificeren, in te loggen en leeftijd te bevestigen.
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Identificeren

43%
57%

Inloggen

Onderverdeling iDIN producten december 2017
op basis van aantal succesvolle iDIN transacties

De functionaliteiten van iDIN worden uitgebreid in 2018 door de ontwikkeling van een gemakvariant in de vorm van een mobiele / app versie van iDIN. Het is
voor consumenten mogelijk om zichzelf online te identificeren met de mobiele versie van iDIN zonder gebruik van een zogenoemde identifier, scanner,
TAN-code of digipas. Deze versie vereenvoudigt het gebruik van iDIN. We leven in een tijd waarin consumenten gewend zijn steeds meer op hun smartphone te kunnen doen, dus is het van belang het product daarop aan te passen en verder te ontwikkelen.
Daarnaast is in 2017 een onderzoek gestart naar een uitbreiding van iDIN met ondertekenen. iDIN wordt al vanaf het begin door een aantal onderteken
diensten gebruikt ter identificatie van de ondertekenaar. De onderteken-functionaliteit van iDIN wordt in 2018 verder uitgewerkt en geformaliseerd.

iDIN in het overheidsdomein
De voorgenomen wet Digitale Overheid voorziet in een multimiddelenbeleid voor het identificeren van burgers in de (semi) publieke sector. Naast het
iDIN als identificatiemiddel bij

bestaande overheidsidentificatiemiddel DigiD, zal de overheid één of meer private middelen selecteren die naast DigiD kunnen worden gebruikt.

de overheid naast DigiD

Hierdoor wordt onder meer de continuïteit van de digitale dienstverlening van de overheid gewaarborgd ingeval één van de middelen niet bereikbaar is.
In dit kader heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2017 een marktverkenning verricht voor beschikbare private middelen.
iDIN heeft deelgenomen aan deze verkenning waarbij uitvoerige informatie is gegeven over de opzet en werking van iDIN. De overheid zal in 2018 een
besluit nemen over de vervolgstappen en haar keuze voor één of meerdere middelen bepalen. In 2017 kon iDIN bij de belastingaangifte gebruikt worden
om in te loggen. Ook in 2018 is dit het geval. Hiervan werd in 2017 ongeveer 40.000 keer gebruik gemaakt.
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Incassomachtigen: afgeven van een geldige online machtiging voor incasso
Sinds mei 2016 is (digitaal) Incassomachtigen beschikbaar bij alle deelnemende banken. Met het product Incassomachtigen kunnen klanten online een
rechtsgeldige machtiging afgeven aan incassanten voor het uitvoeren van periodieke of eenmalige incasso’s van hun betaalrekening. Een handtekening
op papier is daarbij niet nodig. Incassomachtigen 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. In deze animatie wordt getoond hoe Incassomachtigen werkt.

Incassomachtigen is er in twee varianten: standaard Incassomachtigen, waarbij de focus op de particuliere markt ligt en zakelijk Incassomachtigen voor
gebruik in de zakelijke markt.
Wat betreft de particuliere markt heeft Incassomachtigen als voordelen dat zeker is dat de machtiging is afgegeven door een bevoegd persoon, dat de
Met Incassomachtigen

machtiging door de bank wordt erkend en dat het rekeningnummer voor de incasso correct is. Bovendien hoeven ondernemers geen rekening te houden

wordt de stornotermijn tot

met het risico dat klanten tot 13 maanden na de incasso de mogelijkheid hebben om hun incasso te laten terugboeken. Met Incassomachtigen is dit risico

acht weken beperkt

beperkt tot acht weken, zoals bepaald in het Europese SDD Rulebook.
Bij het gebruik van de zakelijke variant van Incassomachtigen 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, die ook geen stornotermijn kennen.
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Incassomachtigen wordt aangeboden aan de markt door zes debet-instellingen die hun particuliere klanten in staat stellen om online een incassomachtiging af
te geven en door zeven credit-instellingen die Incassomachtigen aanbieden aan zakelijke klanten. Daarnaast zijn er in 2017 vijf Mandaat Service Providers
geaccrediteerd, waarmee het totaal aantal MSP’s dertig is geworden. Deze partijen organiseren de technische integratie van incassanten met de verschillende
credit- instellingen. In het Incassomachtigen-scheme is ook de rol van Routing Service Provider gedefinieerd. Deze partij verzorgt de routering van de
transactieberichten tussen de credit- en de debet-instellingen. Daarvoor is één organisatie gecertificeerd, te weten equensWorldline.

In 2017 heeft Currence een communicatiecampagne gevoerd om betalers te informeren over de voordelen van (digitaal) Incassomachtigen. Met als
Communicatiecampagne

slogan ‘Klik je krabbel’ is er online geadverteerd met banners en video’s, waarin Incassomachtigen op een speelse manier onder de aandacht is gebracht.

met banners en video’s

De campagne is online actief geweest in het tweede en het vierde kwartaal. De twee campagnes hebben in 2017 een totaal uniek bereik van ruim
4 miljoen IP-adressen behaald. De boodschap en het format worden door Currence ingezet voor toekomstige communicatie.
In 2017 zijn er bijna 280.000 machtigingen afgegeven via Incassomachtigen, dat is 33 % groei ten opzichte van 2016. Met name de groei in het laatste
kwartaal (192% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016) wekt de verwachting dat de volumes in 2018 verder gaan stijgen. Sinds de start van
Incassomachtigen in 2016 zijn er bijna een half miljoen machtigingen afgegeven.
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In de onderwijssector zijn de

Het aantal actieve incassanten (ondernemingen die Incassomachtigen aanbieden aan hun klanten als betaalmiddel) is in 2017 gestegen met 84% tot

meeste Incassomachtigingen

228. Er maakt een wijd palet van organisaties gebruik van Incassomachtigen in veel verschillende branches. Opvallende namen zijn Pathé, Sligro, Albert

afgegeven

Heijn, Volvo en ASR. De meest actieve branche voor dit product is het onderwijs, waar verreweg de meeste machtigingen via Incassomachtigen worden
afgegeven.
In de Nederlandse markt wordt nog vaak het zogenaamde internetvinkje gebruikt om consumenten te laten machtigen. Deze praktijk voldoet niet aan
de wetgeving, maar is wijdverspreid. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) streeft naar veilige methoden voor elektronisch machtigen.
Daarom heeft zij een werkgroep opgericht met de verschillende marktpartijen om een onderzoek uit te voeren naar huidige en toekomstige methoden
van elektronisch machtigen. In november 2017 heeft de werkgroep haar bevindingen gedeeld met het MOB. De conclusie is dat het zetten van een

Het online zetten van een

vinkje voor het afgeven van een mandaat niet veilig genoeg is.

vinkje voor het afgeven van
een mandaat is niet veilig

De werkgroep heeft zogenaamde ‘best practices’ voor mandaten geformuleerd, die betrekking hebben op transparantie, volledigheid, een acceptabele

genoeg

wijze van ondertekening en een eenvoudige mogelijkheid tot het intrekken van het mandaat. Het MOB heeft deze overgenomen en zal deze ‘best practises’
uitdragen naar haar achterban. De conclusie dat, naast een ‘natte’ handtekening (op papier), alleen (digitaal) Incassomachtigen een mandaat oplevert dat
de incassant beschermt tegen een Melding Onterechte Incasso doet Currence vermoeden dat in 2018 meer organisaties zullen overstappen naar deze
rechtsgeldige variant om een incassomachtiging te verkrijgen.
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Acceptgiro: daling zet sterk voort
De al jarenlang zichtbare trend van dalende aantallen verwerkte Acceptgiro-transacties heeft zich in 2017 sterk voortgezet, tot 14,5 miljoen verwerkte
papieren Acceptgiro’s8 (een daling van 24,1 procent t.o.v. 2016, terwijl de daling in 2016 t.o.v. 2015 nog 20,6% bedroeg). De daling komt vooral doordat
incassanten en consumenten steeds minder met Acceptgiro (kunnen) betalen en (daardoor) overstappen op efficiëntere betaalwijzen, zoals de Europese
incasso en iDEAL. Daarnaast bieden steeds minder webwinkels, overheidsinstellingen en andere grote incassanten de Acceptgiro als betaalmogelijkheid aan.
De Acceptgiro wordt momenteel nog relatief veel gebruikt voor inzamelacties en bij het betalen van belastingen en soortgelijke heffingsaanslagen, zoals
onroerende zaakbelasting en waterschapsbelasting.
Efficiëntere betaalwijzen zoals iDEAL en
Incassomachtigen vervangen
Acceptgiro

In 2012 sprak het Nationaal Forum SEPA-migratie, gezien het afnemende gebruik van de Acceptgiro, de verwachting uit dat dit betaalmiddel per 1 januari
2019 zou kunnen worden beëindigd. Daarbij was het beschikbaar hebben van goede alternatieve betaalmethoden voor kwetsbare groepen (zoals ouderen,
slechtzienden en personen die geen of moeilijk toegang hebben tot internet en/of smartphone) een belangrijk aandachtspunt.

8

Het aantal getelde Acceptgirobetalingen is gebaseerd op het aantal door UPSS verwerkte papieren Acceptgiroformulieren, dat maandelijks aan de Betaalvereniging worden
gerapporteerd.
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Currence heeft echter, als merkeigenaar van Acceptgiro, na overleg met banken en gebruikers, in april 2017 besloten om het stoppen met de Acceptgiro
voorlopig voor onbepaalde tijd uit te stellen. Daarover is een persbericht uitgebracht. Hieraan ligt een eind 2016 gehouden onderzoek onder verzenders
en betalers van Acceptgiro’s ten grondslag. Dit onderzoek wees uit dat veel ondernemers geen bezwaar hebben tegen de afbouw van Acceptgiro, maar
dat goede doelen, enkele overheidsinstellingen en sommige groepen consumenten nog relatief veel gebruik maken van de Acceptgiro en (nog) geen goed
alternatief tot hun beschikking hebben.
Afhankelijk van het gebruik van de Acceptgiro in de komende jaren kan over een nieuwe, latere einddatum worden besloten. Ondertussen gaat de migratie
naar betere en efficiëntere alternatieven voor de Acceptgiro door en wordt gebruikers van de Acceptgiro geadviseerd om het verouderde papieren betaalmiddel te vervangen, bijvoorbeeld door (digitaal) Incassomachtigen of iDEAL.
Vanuit het oogpunt van het behoud van een goede reconciliatie voor crediteuren/incassanten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een zogenoemde
Gebruik Acceptgiro

‘Betaalinstructie’. De Betaalinstructie is een sjabloon dat alle gegevens, die een debiteur/betaler nodig heeft om een factuur te betalen, op eenvoudige en

bepaalt de uitfasering

duidelijke wijze presenteert. Crediteuren/incassanten kunnen deze Betaalinstructie opnemen in de (elektronische of papieren) facturen die ze aan klanten
toesturen. Het sjabloon kan bijvoorbeeld onderaan worden afgedrukt op de plaats waar ontvangers voorheen de Acceptgiro aantroffen.
De volgorde van de betaalgegevens is opgesteld in lijn met de opdrachtschermen en –formulieren van de banken, wat het overnemen van deze gegevens
vergemakkelijkt. Tevens stimuleert de Betaalinstructie het gebruik van een NL- of ISO-betalingskenmerk, wat tevens een efficiënte en effectieve reconciliatie
voor crediteuren/incassanten oplevert.
De verwachting is dat de Betaalinstructie medio 2018 geïntroduceerd gaat worden.
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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 H). 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 valt niet onder de reikwijdte van de Corporate Governance, maar zij onderschrijft
wel het doel van de Code, het bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van checks and balances. Voor zover op haar situatie van toepassing,
volgt Currence de principes van de Code.

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 commerciële 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 veranderingen, 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 structurele 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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