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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 2018
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

2018

2022

Drs Sjors Kruiper

1959

CFO Royal Fruitmasters Group

2015

2019

Currence Holding B.V. en dochtervennootschappen
Currence Holding B.V.

Acceptgiro B.V.

4

•

Jaarverslag Currence 2018

Organisatie en kerncijfers 2018

Currence Incassomachtigen B.V.

Currence iDEAL B.V.

iDIN B.V.

Inhoudsopgave

Kerncijfers

Jaarverslag

Aantal licentie- en certificaathouders iDEAL*
Instellingen

2017

2018

Licentiehouders iDEAL

19

23

Certificaathouders iDEAL

60

60

2017

2018

Licentiehouders Acceptgiro

16

16

Debet Processor Acceptgiro

4

4

Credit Processor Acceptgiro

3

3

Clearing House Acceptgiro

2

2

20

20

245

228

16

16

2017

2018

Licentiehouders Incassomachtigen

8

14

Certificaathouder Incassomachtigen

1

1

30

29

2017

2018

11

11

3

7

Aantal licentie- en certificaathouders Acceptgiro
Instellingen

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

Aantal licentie- en certificaathouders Incassomachtigen
Instellingen

Geaccrediteerde partijen incassomachtigen

Aantal licentie- en certificaathouders iDIN
Instellingen
Licentiehouders iDIN
Certificaathouder iDIN
* Licenties per rol. Een Licentiehouder kan meerdere licentierollen vervullen.
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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

2018

523,76 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

2018

42,92 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*

2018

11,0 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

6,46 miljard**

2015

4,79 miljard**

2016

3,97 miljard**

2017

3,12 miljard**

2018

2,32 miljard**

** schatting
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Kerncijfers Incassomachtigen
Afgegeven machtigingen

Aantal incassanten

2016

205 duizend

2017

280 duizend

2018

483 duizend

2016

128

2017

228

2018

311

Kerncijfers iDIN
Transacties
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2017

0,50 miljoen

2018

2,40 miljoen

Organisatie en kerncijfers 2018

Inhoudsopgave

Kerncijfers

Jaarverslag

Jaarverslag
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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 2018 vijf keer vergaderd. In het verslagjaar is de Raad intensief betrokken geweest bij een veelheid van onderwerpen
vanuit haar toezichthoudende als vanuit haar adviserende rol. Tijdens de vergaderingen is onder meer stilgestaan bij de wet- en regelgeving voor de Europese
betaalmarkt en de gevolgen hiervan voor de producten van Currence. In dit kader is de strategie van iDEAL besproken. Daarnaast is in het bijzonder
aandacht besteed aan de marktpositie en de doorontwikkeling van iDIN. De Raad van Commissarissen heeft apart aandacht besteed aan de Corporate
Governance Code in relatie tot de governance van Currence, hoewel Currence niet onder de reikwijdte van de Code valt. De Raad onderschrijft het doel van
de Code en voor zover op haar situatie van toepassing volgt Currence de principes van de Code.
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 2018 tot en met 31
december 2018.
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.
Het resultaat van Acceptgiro B.V. zal worden toegevoegd aan de Overige reserves van deze vennootschap.
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De resultaten van Currence Incassomachtigen B.V. en van iDIN B.V. zullen ten laste worden gebracht van de Overige reserves. De betreffende letteraandeel
houders wordt gevraagd naar rato van hun belang in deze vennootschap bij te storten.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Currence Holding B.V. wordt tevens voorgesteld het door Currence iDEAL B.V. uitgekeerde dividend
ad € 1.467.000,- 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.
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 2018 gevoerde bestuur en de Raad van
Commissarissen voor het gehouden toezicht.
Amsterdam, 24 april 2019
Namens de Raad van Commissarissen
Rien Hinssen, voorzitter
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Verslag van de directie
De dynamiek in het Europese betalingsverkeer bleef in 2018 ongekend hoog. Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, de gevolgen daarvan voor
de betaalmarkt, technologische ontwikkelingen en hiermee samenhangende wijzigingen in vraag- en aanbod factoren stonden centraal.
Eind 2018 hadden vrijwel alle landen in Europa de herziene Europese betaalrichtlijn (Payment Services Directive 2; PSD2) in nationale wetgeving geïmplementeerd (Nederland volgde op 19 februari 2019). De hiermee samenhangende technische reguleringsnormen voor veilige toegang tot de betaalrekening door derde partijen, die hiervoor vergunning hebben, worden op 14 september 2019 van kracht. Banken zijn vanaf die datum verplicht deze
partijen toegang te verlenen wanneer hun rekeninghouder die derde partij daar expliciet voor gemachtigd heeft. Dit met als oogmerk deze partijen in staat
te stellen betalingen namens rekeninghouders te initiëren en of (historische) betaalgegevens op te halen ten behoeve van eigen dienstverlening aan de
klant. Banken en de beoogde derde partijen waren in 2018 druk doende zich hierop voor te bereiden. Deze dynamiek kwam onder meer naar voren in het
Europese overleg en op internationale congressen, waarbij wij als spreker of toehoorder aanwezig waren. Aanbieders en gebruikers analyseerden de mogelijke gevolgen voor de markt van betaal- en informatiediensten en presenteerden concreet voorgenomen toepassingen. Nieuwe of verrijking van bestaande
dienstverlening vormden hierbij de kern.
De PSD2 heeft tot doel innovatie en concurrentie op de betaalmarkt te bevorderen. Fragmentatie van nieuwe dienstverlening ligt hierbij echter op de loer
iDEAL als voorbeeld

als derde partijen onderling niet voldoende samenwerken. Dit impliceert het risico dat de beoogde doelen van de PSD2 niet of onvoldoende gerealiseerd
worden. iDEAL kan hierbij als voorbeeld dienen hoe het wel goed kan. Bij iDEAL werken bancaire en niet-bancaire betaaldienstaanbieders via een gemeenschappelijk afsprakenstelsel al vele jaren samen. Nieuwe toetreders profiteren onmiddellijk van het grote bereik van iDEAL dat in de loop der jaren met alle
partijen gezamenlijk is opgebouwd. Dit geldt ook voor andere, soortgelijke afsprakenstelsels. Samenwerking loont.
Ook de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kreeg in het verslagjaar zowel in het maatschappelijke debat als in de

In veel landen vervullen

pers veel aandacht. De verordening is op 25 mei 2018 in werking getreden. Bedrijven en instellingen die over persoonsgegevens beschikken realiseerden

banken een sleutelrol bij

zich de noodzaak voor een adequate bescherming van deze gegevens, waarbij de mogelijkheid van een datalek door een cyberaanval de urgentie hiervan

de toegang tot de online

nog eens accentueerde. In een economie die verder digitaliseert is het van groot belang dat online dienstverleners hun toegang met voldoende veilige en

economie

betrouwbare middelen uitrusten. Voor consumenten is het relevant te beschikken over een breed bruikbaar identificatie -en authenticatiemiddel, dat veilig,
betrouwbaar en gebruikersvriendelijk is. Banken vervullen in veel landen een sleutelrol als het gaat om toegang tot de online economie. Ook hierbij is van
belang dat partijen in een afsprakenstelsel samenwerken om een brede (nationale) bruikbaarheid te realiseren. Met iDIN hebben banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen fraude te reduceren en drempels weg te nemen in de verdere digitalisering.
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Hoewel het gebruik van iDIN in 2018 fors toenam, moet worden vastgesteld dat de doorzettende digitalisering onvoldoende gereflecteerd wordt in een
toenemend gebruik van een betrouwbaar digitaal identiteitsmiddel. Hierdoor liggen er risico’s op de loer op het gebied van veiligheid en privacy. Overigens kan
de overheid hierbij voorbeeldgedrag laten zien door meer urgentie te tonen bij het inzetten van voldoende betrouwbare identiteitsmiddelen in het publieke
domein en samenwerking te zoeken met de private sector.
Onder regie van

Verder stond in 2018 in Europa de versnelling van de afwikkeling van betalingen door ‘Instant Payments’ centraal. Met Instant Payments wordt een over-

Betaalvereniging Nederland

boeking direct bijgeschreven op de betaalrekening van de begunstigde. Dit 24 uur per dag, 7 dagen van de week en 365 dagen per jaar. Eind 2018 had

is veel werk verzet om de

ongeveer de helft van de Europese banken zich bij de European Payments Council aangemeld voor het kunnen gebruik maken van deze nieuwe methode van

infrastructuur van Instant

betalen. In ons land is in 2018 onder regie van de Betaalvereniging door de banken veel werk verzet om de benodigde infrastructuur hiervoor te realiseren.

Payments te realiseren

In de eerste helft van 2019 zal Instant Payments in ons land de standaard worden voor betalen van enkelvoudige opdrachten via de mobiele bankapps en
het internetbankieren. Ook iDEAL zal te zijner tijd overgaan op Instant Payments.

De producten van Currence
Drie van de vier Currence-producten maakten een in 2018 een mooie groei door. Bij iDEAL was 2018 het jaar waarin onderlinge mobiele iDEAL-betalingen
tussen consumenten (iDEAL C2C) definitief doorbraken. 2018 was ook het jaar waarin gewerkt werd aan groei van het aantal acceptanten en de naamsbekendheid van iDIN en het aantal acceptanten van (digitaal) Incassomachtigen groeide met 54 procent. Het gebruik van de papieren Acceptgiro, het vierde
merk van Currence, is in 2018, zoals verwacht, verder teruggelopen.

iDEAL al meer dan 2 miljard keer gebruikt
Afgelopen jaar nam het belang van iDEAL in het betalingsverkeer verder toe. Het aantal transacties steeg met ruim 38%, een record sinds 2010. Ook het
Bijna zeventig procent van

buitenlands gebruik nam verder toe. Er werden voor het eerst meer dan een half miljard iDEAL-betalingen in één jaar gedaan (524 miljoen). Begin november

de iDEAL-betalingen gaat via

werd de mijlpaal gehaald van 2 miljard cumulatieve iDEAL-betalingen sinds de start in 2005. In 2018 zette het iDEAL betalen via een tablet of smartphone

tablet of smartphone

sterk door: in het vorige verslagjaar werden voor eerst meer iDEAL-betalingen op een tablet of smartphone gedaan dan op een laptop of desktop: aan
het slot van 2017 ging 54,8 procent van alle iDEAL-betalingen via een app voor mobiel bankieren. Een jaar later is het aandeel mobiele iDEAL-betalingen
doorgestoomd naar 69,5 procent. Dit komt mede dankzij de snel toegenomen populariteit van onderlinge mobiele betalingen tussen consumenten.
In december 2018 kwam maar liefst 17,5 procent van alle iDEAL-betalingen voor rekening van deze C2C-betalingen, overwegend via betaalverzoeken
met Tikkie en andere mobiele apps van banken.
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In 2018 bereidde iDEAL zich verder voor op de toekomst. De ontwikkeling van een Application Programming Interface (API) werd afgerond en is gereed
voor gebruik door licentiehouders.

iDIN en (digitaal) Incassomachtigen
iDIN en (digitaal) Incassomachtigen zijn afgeleid van de beproefde technologie achter iDEAL. Met iDIN kunnen consumenten via hun eigen bank veilig en
iDIN wordt in steeds meer

betrouwbaar inloggen of zichzelf online identificeren bij andere organisaties. iDIN is eind 2016 op de markt gebracht en eind 2018 konden consumenten

bank apps ondersteund

daarmee bij ruim 100 organisaties inloggen of zich identificeren. Afgelopen december werden 322.000 iDIN-transacties gedaan. In december 2017 waren
dat er nog 72.000. Hoewel die toename verheugend is, is dit nog te gering om een relevante rol te spelen als breed bruikbare vertrouwensdienst voor
identificatie en inloggen. In 2019 zal de focus van iDIN meer op het inloggen worden gericht met als doel een breed scala online ondernemers en instellingen te kunnen bedienen. Consumentenklanten kunnen iDIN doorgaans als onderdeel van het dienstenpakket van hun bank gebruiken. Daarvoor is niets
extra nodig. Omdat bankklanten hun zaken inmiddels vaker via hun smartphone of tablet regelen dan met een laptop of desktop, wordt iDIN in steeds meer
mobiele apps van banken ondersteund. Doel van iDIN is als vertrouwensdienst een substantiële bijdrage te leveren aan een veilige en betrouwbare toegang
tot de online dienstverlening van bedrijven en instellingen en aldus een verdere digitalisering van de Nederlandse economie te ondersteunen, een speerpunt
van het Nederlandse Kabinet.
Met (digitaal) Incassomachtigen kunnen consumenten én bedrijven via hun eigen bank gemakkelijk en foutloos aan een incassant een digitale machtiging

Bijna een half miljoen

voor automatische incasso afgeven die door alle banken wordt erkend. In 2018 zijn daarmee bijna 483.000 digitale incassomachtigingen afgegeven, 73

digitale incassomachtigingen

procent meer dan een jaar eerder. Hoewel Currence verheugd is met deze toename, blijft het gebruik – bedrijfseconomisch gezien- op een te laag niveau.

zijn afgegeven

Veel incassanten blijven incasso’s aanbieden via een ‘vinkje’. Ondernemers lopen hierdoor het risico op een toegekende Melding Onterechte Incasso, waardoor zij gedurende een periode van dertien maanden het geïnde bedrag terug moeten storten aan de betaler. Met het gebruik van Incassomachtigen is dit
risico beperkt tot acht weken.

Acceptgiro verder op zijn retour
De Betaalinstructie:

In 2018 werden nog maar 11 miljoen papieren Acceptgiro’s verwerkt, 3,5 miljoen minder dan in 2017. Meer dan negen van de tien verstuurde Acceptgiro’s

een makkelijk alternatief

worden weggegooid, nadat de ontvanger de betaalgegevens over heeft genomen in mobiel- of internetbankieren. De banken en Betaalvereniging

voor Acceptgiro

Nederland hebben daarom een makkelijk alternatief ontwikkeld: de Standaard Betaalinstructie, waarop onder meer een iDEAL QR-code afgedrukt kan
worden. Ontvangers van de Standaard Betaalinstructie kunnen die QR-code scannen met hun smartphone of tablet om snel, makkelijk, foutloos en veilig
facturen te betalen. Wie niet mobiel bankiert, kan de betaalgegevens op de Betaalinstructie alsnog overnemen in internetbankieren of op een papieren
handgeschreven opdracht (OLO).
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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 2018 en vooruitzichten 2019
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 dit zich binnen de
mededingingsrechtelijke kaders. In het verslagjaar behaalde Currence een netto resultaat van 0,4 miljoen euro, mede door een verdere verlaging van het
iDEAL tarief (met 25 %) en aanloopverliezen van iDIN. Het geconsolideerde balanstotaal kwam uit op 15,0 miljoen euro en het eigen vermogen bedroeg
eind 2018 12,2 miljoen euro. In 2019 zal het financiële beleid van voorgaande jaren worden gecontinueerd, waarbij kostenefficiëntie het uitgangspunt is.
Amsterdam, 24 april 2019
Piet M. Mallekoote
Algemeen Directeur
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De producten van Currence
iDEAL: mijlpaal na mijlpaal
Het totale aantal iDEAL-transacties is het afgelopen jaar met 38,5 procent gestegen naar 523,8 miljoen betalingen (grafiek). Deze groei is vele jaren niet
zo hoog geweest. De ongeveer 10,8 miljoen iDEAL- gebruikers hebben in 2018 gemiddeld bijna één keer per week met iDEAL betaald.
In november overschreed iDEAL de mijlpaal van (cumulatief) twee miljard betalingen sinds de start (4 oktober 2005). Ter gelegenheid hiervan doneerde
iDEAL voedselpakketten aan de voedselbanken. Deze geste leidde tot enthousiaste reacties en positieve media-aandacht.
Bijna één keer per week
betalen met iDEAL.
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Er was vanaf de start ruim tien jaar nodig om de mijlpaal van een miljard iDEAL-transacties te realiseren. Dat was in 2016. Slechts twee jaar later werd de
grens van 2 miljard betalingen overschreden. Met dit mooie succes zijn iDEAL en haar licentie- en certificaathouders erg blij.
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Onderlinge betalingen tussen

De omzet van iDEAL steeg met 29,6 procent tot een totaal van bijna 43 miljard euro. Het gemiddelde transactiebedrag werd tot 2017 ieder jaar hoger.

consumenten zijn goed

In 2018 is het gemiddelde bedrag voor het eerst gedaald (van € 87,59 naar € 81,94). Dit komt door de populariteit van betalingen tussen consumenten

voor 14 procent van de

(C2C1-betalingen) waar het om lagere gemiddelde bedragen gaat. Het aandeel van C2C-betalingen steeg in het totaal aantal iDEAL-betalingen van 4,3

iDEAL-betalingen in 2018

procent in 2017 tot 14,2 procent in 2018.
iDEAL wordt als betaalmiddel gebruikt in verschillende segmenten: in de e-commerce (in Nederland en in het buitenland), voor betalingen tussen consumenten (C2C) en voor consumentenbetalingen buiten het e-commerce domein. Deze laatste categorie (‘overig’) vormt het grootste segment van alle
iDEAL-betalingen (44 procent van de betalingen, 50 procent van de omzet, zie grafiek). Hierbij kan gedacht worden aan betalingen van facturen, de
aankoop van spelletjes, het opwaarderen van beltegoed en donaties.

1
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iDEAL in de e-commerce in Nederland
In 2018 zette de groei van de Nederlandse economie door, zij het dat deze - afgemeten aan het bruto binnenlands product - geringer was dan in 2017
(2,7 procent versus 3,7 procent). Consumenten gaven daarentegen meer uit (2,1 procent in 2018 tegen 1,6 procent in 2017). Dat deden zij door
meer aankopen van auto’s en elektronische apparaten (audio, video, computers, telefoons). Verder gaven ze meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer
en communicatie (bron: CBS). Het Economisch Bureau van de ING2 berekent een omzetgroei in de sector detailhandel (fysiek en online) in 2018 van
3,3 procent. Daarbij springt de groei van de verkopen bij webwinkels eruit (12,2 procent), terwijl de fysieke detailhandel het zwaar heeft. Opvallend is
dat webwinkels die ook een fysieke vestiging hebben harder groeiden dan pure webwinkels.
Uit onderzoek van Thuiswinkel.org naar de online consumentenbestedingen blijkt dat Nederlandse consumenten in 2018 242 miljoen online aankopen
hebben gedaan voor in totaal 23,7 miljard euro. Daarmee werd ongeveer een kwart van de retailomzet in het online kanaal gedaan.
Alle grotere webwinkels

Veruit de meeste online aankopen bij Nederlandse webwinkels worden afgerekend met iDEAL. Hierdoor kon iDEAL, net als andere betaalmethoden, profiteren

bieden iDEAL aan

van de hierboven geschetste ontwikkelingen. In 2018 was het marktaandeel iDEAL binnen de e-commerce 59 procent. De acceptatiegraad van iDEAL is
hoog: in 2018 was het bij driekwart van alle webwinkels mogelijk om met iDEAL te betalen. Grote(re) webwinkels accepteren bijna allemaal iDEAL3.

Bron: e-commerce Payment Monitor 2018, GfK, Thuiswinkel.org en iDEAL.
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2

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/detailhandel.html

3

Meer informatie in de infographic Betaalmogelijkheden webwinkels van Betaalvereniging Nederland.
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iDEAL is niet alleen het betaalmiddel met het grootste marktaandeel, maar is volgens Emerce ook het best gewaardeerde online betaalmiddel4. Niet alleen
bij Emerce scoort iDEAL hoog, ook in de MT top 1000 staat iDEAL hoog genoteerd. Het merk staat op de tweede plaats van de lijst met beste zakelijke
dienstverleners van 20185.

Meer webwinkels in Nederland
Bijna veertigduizend

Het aantal webwinkels groeit nog steeds. Uit cijfers van het CBS6 blijkt dat er eind 2018 39.070 webwinkels zijn. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging

webwinkels

van 6,4 procent. Uit onderzoek door iDEAL blijkt dat een Nederlandse webwinkel gemiddeld 3,7 betaalmethoden aanbiedt. Dat aantal is nagenoeg gelijk
gebleven ten opzichte van 2017. Onder leden van Thuiswinkel.org is het aantal 5,97.

iDEAL in e-commerce in het buitenland
iDEAL is onmisbaar voor buitenlandse webwinkels die Nederlandse klanten willen bedienen. Zo hebben de toonaangevende ketens AliExpres en Asos
(2016) en Google en Amazon (2017) iDEAL succesvol toegevoegd aan hun internetkassa. In 2018 zijn ook Apple en Microsoft iDEAL-acceptant
geworden. Dat Nederlandse consumenten steeds meer aankopen doen bij deze buitenlandse acceptanten blijkt ook uit de groei die iDEAL laat zien
tijdens het in China populaire ‘Singles Day’. Op deze dag, in 2018 op 11 november, was de groei van het aantal iDEAL-transacties ten opzichte van 2017
ruim 50 procent. Met name de Chinese internetgigant AliExpress zorgde op deze dag voor veel extra iDEAL-betalingen.
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4

https://www.emerce.nl/nieuws/emerce-100-beste-bedrijven-ebusiness-2018

5

https://www.mt.nl/wp-content/uploads/2018/12/008-011_MTNL08_Lijst-1.pdf

6

https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81589ned&D1=0&D2=868-876&D3=36-47&HDR=G2,T&STB=G1&VW=T

7

Betaalmogelijkheden webwinkels 2018, Boom Marktverkenningen in opdracht van Currence
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In 2018 zijn er 83,7 miljoen iDEAL-betalingen via buitenlandse websites verricht. Het aandeel van iDEAL-betalingen via buitenlandse websites kwam
daarmee uit op 16 procent. In 2018 accepteerden 16.647 buitenlandse webwinkels iDEAL. Dit is een groei van 137 procent t.o.v. 2017: 7.028 webwinkels.
UNCTAD8 brengt jaarlijks een e-commerce Index uit. Daarin worden 151 landen gerangschikt. In 2018 riep UNCTAD Nederland uit tot Wereldkampioen
Nederland is wereldkampioen

e-commerce. Het positieve e-commerce-klimaat in Nederland leidde er al toe dat diverse buitenlandse webwinkels ons land als een van de eerste

e-commerce

landen in Europa toevoegden aan hun bedieningsgebied en dan ook iDEAL als betalingsproduct aanbieden. De hoge UNCTAD-notering schept positieve
verwachtingen voor de komende jaren.

8
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Black Friday spande de kroon
Dagrecord: 3,5 miljoen
iDEAL-betalingen

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 rond Black Friday met speciale aanbiedingen. In Nederland is dit kortingsfeest massaal geadopteerd
door de e-commerce branche, met belangrijke voortrekkers als Bol.com, Media Markt en Zalando. Black Friday viel in 2018 op 23 november. Die dag beleefde
iDEAL haar dagrecord met bijna 3,6 miljoen betalingen. Dat was een stijging van 50 procent ten opzichte van Black Friday in 2017. Tussen 18.00 en 19.00 uur
werden er gemiddeld 69 betalingen per seconde gedaan. Ook dat was een record, gewoonlijk zijn het er op vrijdag ongeveer 41 per seconde. In onderstaande
grafiek is het aantal transacties per uur op Black Friday afgezet tegen een ‘normale’ vrijdag, namelijk 26 oktober 2018.

Ook in 2019 houdt Currence rekening met een forse piek op Black Friday dat dan op 22 november valt.
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iDEAL C2C belangrijke nieuwe toepassing
In 2016 introduceerden marktpartijen een nieuwe toepassing van iDEAL: de C2C-betaling. Deze toepassing voorziet erin dat consumenten elkaar een
betaalverzoek sturen via een digitaal kanaal (WhatsApp, e-mail, sms). De consument kan het ontvangen verzoek eenvoudig via zijn bank met iDEAL
betalen. Verschillende marktpartijen faciliteren inmiddels deze toepassing, waaronder ING, Tikkie van ABN AMRO, Rabobank, bunq, Online Betaalplatform
en alle labels van de Volksbank.
In 2018 is het gebruik van iDEAL voor C2C-betalingen fors toegenomen: van 16,4 miljoen tot 74,2 miljoen keer. Dat is 14 procent van het totale aantal
iDEAL-betalingen in 2018. We zagen het aantal C2C-betalingen in de loop van het jaar oplopen: eind 2018 was het aandeel 17,5 procent. De verwachting
is dan ook dat C2C-betalingen in 2019 aan de verdere groei van iDEAL zullen bijdragen.
2,7 miljard euro

In totaal wisselde er bijna 2,7 miljard euro van eigenaar in het C2C segment. Het gemiddelde transactiebedrag was € 35,71. Dat is aanzienlijk lager dan dat

C2C-betalingen via iDEAL

van een ‘gewone’ (niet C2C) iDEAL-betaling (€ 89,58). Hierdoor nam, zoals gezegd, het gemiddelde bedrag van een iDEAL betaling in 2018 af naar € 81,94.

iDEAL buiten de e-commerce
iDEAL is oorspronkelijk ontwikkeld als betaalmiddel in de e-commerce, maar in de loop der jaren heeft het gebruik van iDEAL in andere branches alleen maar
meer terrein gewonnen. Inmiddels wordt 58 procent van het transactievolume gegenereerd buiten de e-commerce (44 procent overige en 14 procent
in het C2C-segment). Nagenoeg iedere online organisatie die haar klanten wil laten betalen biedt iDEAL als betaalmogelijkheid, want daarmee kunnen
alle online bankierende klanten (12,4 miljoen) betalen. De toepassingen blijken eindeloos: het betalen van een boete bij het CJIB, een Apple-ID-tegoed
opwaarderen, doneren aan een goed doel, het betalen van belastingen, het betalen van de rekening van zorgleveranciers, afrekenen van parkeren, het
opwaarderen van game-tegoed, etc.
Dat iDEAL ook daadwerkelijk waarde toevoegt in andere segmenten, blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van stuurjerekening.nl9 uit april 2018. Een digitale
Facturen sneller betaald

factuur met de mogelijkheid om deze direct via iDEAL te voldoen via een iDEAL-link, wordt gemiddeld al na zes dagen voldaan. Bijna zeventig procent

met iDEAL-link

zelfs binnen 24 uur. Een gemiddelde factuur staat in Nederland maar liefst 36 dagen uit, dus dat is een groot voordeel voor de crediteur. Met iDEAL QR
speelt Currence ook in op dit segment.

9
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https://mkbbelangen.nl/algemeen/onderzoek-facturen-met-ideal-link-6x-sneller-betaald/
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Overige ontwikkelingen iDEAL
iDEAL mobiel overvleugelt betalingen via desktop en laptop
Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor heeft 59 procent van de online kopers in het vierde kwartaal van 2018 tenminste één aankoop gedaan op een
mobiel apparaat (tablet of smartphone). Voor iDEAL mobiel geldt als criterium dat de betaling moet zijn afgerond in een mobiel bankieren app. Inmiddels
Van 55 naar 70 procent

bieden de meeste banken de mogelijkheid om een betaling, die is opgestart op een laptop of de desktop, via een QR-code, voor autorisatie over te

gebruik van iDEAL op mobiel

brengen naar de mobiel bankieren app. Hierdoor is het aandeel iDEAL-transacties dat betaald wordt via een mobiel bankieren app significant hoger
geworden. In 2018 steeg dit aandeel van 55 procent aan het begin van het jaar naar bijna 70 procent 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 eenvoud voor de gebruiker en dat komt ook tot uitdrukking in het slagingspercentage van de iDEAL mobiel transacties. Dat is, met ruim 92 procent, ruim 5 procent hoger dan het gemiddelde slagingspercentage.
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Gebruik iDEAL QR nog bescheiden
Om iDEAL ook in offline omgevingen te kunnen gebruiken is iDEAL QR ontwikkeld. Dit is belangrijk in het licht van de omnichannel-ontwikkelingen.
Door het scannen van de iDEAL QR-code met een smartphone of tablet, is de betaling snel afgerond. Net zo snel, veilig en vertrouwd als een reguliere
iDEAL mobiel-betaling.

Met iDEAL QR kunnen consumenten gemakkelijk hun facturen betalen, ter vervanging van bijvoorbeeld de Acceptgiro. Of ze kunnen onderweg met iDEAL
betalen, bijvoorbeeld voor tickets die op een reclamezuil worden aangeboden. 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. Bovendien is de conversie met iDEAL QR hoger
en houdt de merchant de controle over de ‘customer journey’ van de klant, omdat er geen redirect nodig is naar de iDEAL-pagina’s van de bank. In 2017 is
iDEAL QR beschikbaar gesteld aan de licentiehouders die het sindsdien aan hun zakelijke relaties kunnen aanbieden.
In 2018 gebruikten nog maar weinig consumenten iDEAL QR. Dit komt doordat het toevoegen van de iDEAL QR- scanfunctionaliteit in de mobiel
Knab en Rabobank

bankieren apps van de banken bij een aantal banken vertraging heeft opgelopen. Hoewel consumenten hiervoor de iDEAL app kunnen downloaden, is dit

bieden iDEAL QR scanner

niet erg gebruiksvriendelijk. Daarom is met de licentiehouders afgesproken de scanfunctie in de bank app te implementeren. Knab was de eerste bank

aan in de bank ap

dit in 2017 realiseerde. Snel daarna volgde Rabobank met haar mobiel bankieren app en de Rabo Wallet. De verwachting was dat ook de andere banken
in 2018 hun mobiel bankieren apps zouden voorzien van de iDEAL QR-scanner. De planningen zijn echter uitgelopen. De verwachting is dat ING en ABN
AMRO Bank de scanner in de eerste helft van 2019 operationeel zullen hebben. Zodra dit is gebeurd kan een substantieel deel van de consumenten
gebruik maken van de iDEAL QR-scanfunctionaliteit in de mobiel bankieren app.
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Om, vooruitlopend hierop, het gebruik van de iDEAL QR-functionaliteit te faciliteren heeft iDEAL eind 2018 haar eigen iDEAL QR landingspagina aangepast.
Als consumenten een iDEAL QR-code scannen met een generieke QR-scanner of de camera app van iOS, komen ze op deze landingspagina terecht. Daar kunnen
ze ervoor kiezen om de iDEAL QR-betaling op te starten, waarna ze automatisch doorgeleid worden naar hun mobiel bankieren app. Op deze manier kunnen
alle consumenten met een smartphone en een mobiel bankieren app betalen via iDEAL QR.

Het doel blijft dat iDEAL QR-codes rechtstreeks gescand kunnen worden met de mobiel bankieren apps van alle banken, omdat dat de kortste flow voor de
gebruiker oplevert. Bovendien is de veiligheidsperceptie dan beter; iDEAL is en blijft immers betalen via de eigen bank.

iDEAL voorbereid op de toekomst met eigen API
In 2018 heeft Currence samen met haar licentie- en certificaathouders een nieuwe versie van het iDEAL-protocol uitgewerkt. Het bestaande iDEALprotocol is inmiddels meer dan 15 jaar oud. Het protocol voldoet uitstekend en kan de toenemende volumes verwerken, maar door nieuwe technieken
zoals API’s (Application Programming Interface) toe te passen wordt het aansluiten op iDEAL aantrekkelijker voor de nieuwe generatie ontwikkelaars.
Implementatie van de iDEAL API door de Licentiehouders vergt anderzijds investeringen. Daarom is besloten om het invoeren van de iDEAL API later in te
voeren. Bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd aan iDEAL die al een aanpassing in het protocol vergt. Tot die tijd wordt het huidige
XML-protocol van iDEAL gebruikt.
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Meer aanbieders van iDEAL
In 2018 waren er 23 licentiehouders van iDEAL. In het verslagjaar zijn Moneyou en Svenska Handelsbanken als issuing licentiehouder (consumentenbanken)
Vier licentiehouders erbij

toegetreden en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en Buckaroo als acquiring licentiehouder (zakelijke dienstverleners). Naast deze nieuwe
toetreders hebben in 2018 meerdere partijen interesse getoond om licentiehouder te worden, waaronder bestaande Collecting Payments Service Providers
(CPSP’s10) die nu al rechtstreeks iDEAL aanbieden. Een aantal is inmiddels met de certificering gestart. Daarom is de verwachting dat in 2019 het aantal
licentiehouders verder zal stijgen. In totaal waren er eind 2018 12 issuing en 11 acquiring licentiehouders.
In 2018 heeft Currence twee certificaathouders (CPSP’s) gecertificeerd en zegden er twee hun certificaat op vanwege fusie of bedrijfsbeëindiging of
omdat ze Acquirer zijn geworden. Het totale aantal certificaathouders bleef 60. Hiervan zijn 23 aanbieders (38,3 procent) gevestigd buiten Nederland.
Ook de meeste in Nederland gevestigde CPSP’s richten zich overigens op de internationale, meestal Europese, markt.
In 2018 zijn er vijf nieuwe C2C-aanbieders door Currence geaccrediteerd, dit zijn Pay.nl, MultiSafepay, SNS Bank, RegioBank en ASN Bank. In totaal waren
er eind 2018 11 C2C-aanbieders.

10
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In 2018 heeft 91,6 procent van de ondernemers die iDEAL accepteren een iDEAL-contract met een CPSP afgesloten (2017: 90,8 procent). In totaal waren
Groei met 32 procent naar

er eind 2018 132.680 actieve iDEAL-contracten (acceptanten), een toename van 32,3 procent ten opzichte van 2017 (100.261 acceptanten). De CPSP’s

132.680 iDEAL acceptanten

zijn van groot belang voor iDEAL, omdat zij het ook voor buitenlandse acceptanten (aandeel: 12,5 procent) mogelijk maken om iDEAL als betaalmiddel
aan te bieden aan Nederlandse klanten. Die klanten kunnen daardoor ook voor aankopen op buitenlandse websites betalen met het betrouwbare en veilige
betaalmiddel dat ze gewend zijn.

Bovenstaande grafieken laten het aandeel transacties en omzet zien dat door acquirers, CPSP’s en C2C-aanbieders is verwerkt. Het aandeel van de aquirers
daalde ten gunste van de C2C-aanbieders. Het aandeel van de CPSP’s bleef min of meer gelijk.
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DDoS-aanvallen zetten beschikbaarheid iDEAL onder druk
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.
Verstoringen in de iDEAL-betaalketen komen niet vaak voor, maar als ze zich voordoen, hoe gering ook, zijn ze altijd heel zichtbaar. 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
gedurende ‘primetime’ (van 06.00 tot 0.30 uur). De Nederlandsche Bank heeft een groeipad opgesteld voor deze norm. Vanaf 2019 is deze norm 99,88
procent in prime time, in 2018 was die nog 99,76 procent. De non-prime time norm in 2018 was 98,50 procent beschikbaarheid.
Begin 2018 werden enkele van de iDEAL consumentenbanken herhaaldelijk door criminelen bestookt met DDoS-aanvallen. De aanvallen op deze banken
ontwrichtten het grootste deel van de online dienstverlening, waaronder iDEAL. Consumentenbanken wapenen zich zoveel mogelijk tegen dergelijke
aanvallen om de eventuele impact op hun dienstverlening te beperken. Samenwerking is hierbij belangrijk, niet alleen onderling tussen iDEAL-partijen, maar
ook met de overheid, de politie en opsporingsdiensten. Vanuit de scheme-rol faciliteerde iDEAL deze samenwerking.
De norm voor primetime
beschikbaarheid door aquirers

De iDEAL-acquirers (betaaldienstverleners van ondernemers) voldeden in 2018 aan de prime time norm van 99,76 procent. De gemiddelde beschikbaar-

wel gehaald door issuers net

heid was 99,91 procent. De issuers (consumentenbanken) haalden de norm met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,68 procent net niet als gevolg

niet door DDos-aanvallen
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Tijdens non-prime time voldeden acquirers met 99,86 procent en issuers met 99,32 procent ruim aan de gestelde norm van 98,50 procent beschikbaarheid.

iDEAL is een veilig betaalmiddel
In 2017 heeft iDEAL het initiatief genomen om tussen het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO), het Openbaar Ministerie (OM) en niet bancaire
dienstverleners voor iDEAL informatie te delen over frauderende webshops. Die informatie werd al uitgewisseld met banken. Nieuw was dat ook nietbancaire betaaldienstverleners voor malafide webshops worden gewaarschuwd. Zodra er drie of meer aangiften bij de politie tegen dezelfde webshop
worden gedaan, krijgen betaaldienstverleners daarvan bericht. Daardoor kunnen ze sneller gepaste maatregelen tegen de verdachte webshop nemen. In
2018 kon daardoor een aantal frauderende websites uit de lucht worden gehaald waarmee een einde kwam aan hun frauduleuze activiteiten. Opvallend
was dat nagenoeg geen van die webshops iDEAL als betaalmiddel daadwerkelijk aanbood. Dit duidt erop dat de maatregelen die de iDEAL contractpartijen
zelf nemen om malafide partijen buiten het scheme te houden adequaat zijn.
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Online inloggen, identificeren en leeftijd bevestigen
Nederland behoort tot de landen met het hoogste percentage internetpenetratie in Europa. Cruciaal voor een volgende stap van digitalisering is een brede
beschikbaarheid van een e-identiteit. Hoe zekerder en betrouwbaarder bedrijven en instellingen in staat zijn de identiteit van klanten en gebruikers vast
te stellen, des te meer relevante en belangrijke toepassingen zij die klant kunnen bieden. Banken vervullen in veel landen een sleutelrol als het gaat om de
toegang tot de online economie. Dit door het aanbieden van een veilige en eenduidige login gecombineerd met de identiteit zoals die bij de banken bekend
is. Klanten moeten zich immers voor het openen van een bankrekening identificeren bij de bank. Bovendien hebben banken jarenlang ervaring met online
iDIN voldoet aan Europese

beveiliging en internetbankieren. Zij weten als geen ander de juiste balans te vinden tussen hoge veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. De grote Nederlandse

privacywetgeving en

banken ontwikkelden in samenwerking met Betaalvereniging Nederland iDIN. Voor consumenten lijkt iDIN in gebruik sterk op iDEAL. Na een succesvolle

regelgeving voor elektronische

pilot werd het product eind 2016 in de markt geïntroduceerd. Als het gaat om e-identiteit spelen vraagstukken rondom privacy, digitale bewijsvoering en

identificatiemiddelen

tal van wettelijke kaders een belangrijke rol. Bij de ontwikkeling van iDIN is hiermee nadrukkelijk rekening gehouden. iDIN is dan ook een betrouwbaar en
veilig identificatiemiddel dat voldoet aan de nieuwste Europese privacywetgeving (GDPR/AVG) met privacy-verhogende maatregelen en dataminimalisatie
(privacy by design). iDIN past bovendien binnen de Europese regelgeving voor elektronische identificatiemiddelen (eIDAS).
Hoewel bedrijven datalekken willen vermijden, worden gebruikersnamen en ‘onveilige’ wachtwoorden die kwetsbaar zijn voor hackers nog veel gebruikt.

Vele voordelen voor bedrijven,
overheden en consumenten

Het getroffen bedrijf is dan aansprakelijk. iDIN is net zo veilig als internetbankieren en iDEAL. Een kwetsbaar eigen inlogsysteem is niet meer nodig. iDIN geeft
organisaties verschillende voordelen:
• Zekerheid over de identiteit van klanten
• Direct te gebruiken door miljoenen klanten (veilig, makkelijk en snel)
• Conversieverhogend doordat organisaties diensten (volledig) online aan kunnen bieden
• Bescherming tegen identiteitsfraude door fraudemonitoring van de banken
• Een hoogwaardige identificatie: eIDAS betrouwbaarheidsniveau “Substantieel”
• Helpt te voldoen aan een van de AVG-eisen: betrouwbare en veilige toegang voor de klant tot zijn gegevens
Voor de consument zijn er ook verschillende voordelen:
• Eén manier van inloggen bij bedrijven en instellingen
• Makkelijk en veilig
• Gebruikmakend van de vertrouwde inlogmethode van hun bank
• Zonder aparte gebruikersnamen en wachtwoorden te hoeven onthouden
• Zonder zelf persoonlijke gegevens te hoeven invulen
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Met iDIN leveren de banken een maatschappelijke bijdrage aan de digitalisering van de Nederlandse economie. Gelet op de positieve feed back van marktpartijen op het gebruik van iDIN in de praktijk zullen zowel overheidsinstanties als particuliere gebruikers veel baat hebben bij het gebruik van iDIN.

Groei iDIN komt van de grond
iDIN is in Nederland het enige inlog- en online identificatiemiddel waarmee organisaties in één keer zo’n 13 miljoen Nederlanders bereiken. Sinds de introductie
heeft iDIN een aanzienlijke groei doorgemaakt, zowel in aantal transacties als in aantal acceptanten. Er zijn sinds de introductie in 2016 ruim 2,9 miljoen
succesvolle iDIN-transacties gedaan. Het gebruik in 2017 vervijfvoudigde bijna in 2018. Er zijn al meer dan 100 acceptanten live, in diverse branches.
Daarnaast zijn 6 DISPs (Digital Identity Service Providers) gecertificeerd. Dat zijn de partijen die – naast banken – bedrijven kunnen helpen om iDIN op hun
website te integreren. Een fors aantal organisaties is bezig met de implementatie van iDIN.
Het potentieel van
iDIN is groot

iDIN staat aan het begin van haar levenscyclus. Het potentieel van iDIN is groot; feitelijk zou iDIN toegepast kunnen worden in alle inlogsituaties. Ter vergelijking:
het succesvolle product iDEAL had ook een lange aanlooptijd nodig om te groeien naar de half miljard transacties per jaar in 2018.

Nu drie, straks vier producttypes van iDIN
Met iDIN kunnen consumenten op dit moment bij organisaties inloggen, zich identificeren en hun leeftijd bevestigen. In het verslagjaar is 24 procent van de
transacties gedaan voor leeftijdverificatie door bijvoorbeeld online loterijen en webwinkels die (e-)sigaretten verkopen. Van de overige transacties werd
44 procent gedaan om in te loggen in bijvoorbeeld mijnomgevingen. Online identificaties waren goed voor 32 procent van de iDIN transacties. Daarbij kan
gedacht worden aan identificeren voor het afsluiten van verzekeringen, mobiele abonnementen en hypotheken of voor het online opvragen van een
kredietregistratie.
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In 2018 is besloten om een nieuw producttype te introduceren: iDIN ondertekenen. De verwachting is dat dit producttype in 2019 beschikbaar komt.
Gebruikmakend van de inlogmiddelen van de bank kan de consument dan ook gebruiksvriendelijk online documenten ondertekenen. Consumenten wordt
iDIN ondertekenen wordt

duidelijk gemaakt bij gebruik van iDIN ondertekenen dat zijn identificatie-gegevens worden verstrekt in het kader van een ondertekening. Organisaties dienen

het vierde producttype

hiervoor iDIN af te nemen bij een DISP met een specifiek certificaat voor het leveren van ondertekendiensten. Een gecertificeerde DISP biedt zijn zakelijke
klanten de mogelijkheid om iDIN ondertekenen op hun website te integreren. iDIN ondertekenen levert een handtekening die voldoet aan de EU-vereisten
voor een Advanced Electronic Signature (AES).

iDIN nog makkelijker door de app-versie en QR
De functionaliteit van iDIN is in 2018 nog makkelijk in het gebruik geworden door integratie in de mobiele bank apps. Het is nu 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 en zal de adoptie en het gebruik van iDIN vergroten. In 2019 wordt onderzoek gedaan naar de inzet van de iDIN
QR-code om het gebruik nog makkelijker en gebruiksvriendelijker te maken met de focus op inloggen.
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Met iDIN minder wachtwoorden en gebruikersnamen nodig
Hiervoor is al aangegeven dat iDIN in principe kan worden gebruikt in alle inlogsituaties. Daarmee voorziet iDIN in de behoefte van veel landgenoten, zo blijkt
Driekwart consumenten

uit onderzoek. Onderzoek van marktonderzoeksbureau Perspective onder ruim 2000 Nederlanders toont aan dat driekwart van de ondervraagden een hekel

ergert zich aan hoeveelheid

heeft aan het steeds opnieuw moeten bedenken van een nieuw wachtwoord voor een online registratie bij een bedrijf of instelling. Vier van de tien zeggen

wachtwoorden

daardoor onveilige wachtwoorden te gebruiken. Hierover bracht iDIN een persbericht met infographic uit. Dit had als boodschap dat bij gebruik van
iDIN nieuwe inlognamen en wachtwoorden niet langer nodig zijn. De klant logt immers in met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van zijn eigen bank.
Dit zijn dezelfde inlogmiddelen die hij of zij gebruikt voor iDEAL en internetbankieren.

Bescherming online gegevens
Persoonlijke informatie is steeds vaker online te ontsluiten. Het beschermen van deze
informatie wordt daarmee belangrijker, maar ook complexer. Het dilemma: met
makkelijk te onthouden wachtwoorden vergroot je de kans op hacken, met moeilijk
te hacken wachtwoorden de kans op vergeten. In 2017 is onderzoek gedaan
onder N=2.013 Nederlanders naar hoe men omgaat met de bescherming van
online gegevens.

Strategieën bij de keuze van
wachtwoorden zijn divers

De meeste mensen leren wachtwoorden uit hun hoofd
Ken ze uit
mijn hoofd

64%

Schrijf ze op papier/
in een boekje

30%

Laat internetbrowser
onthouden

21%

Bewaar ze op mijn
computer/telefoon/cloud

14%

Wachtwoordmanager
(LastPass, etc.)

6%

Anders

5%

Ik kies een uniek wachtwoord
Ik kies een variant van een
eerder gebruikt wachtwoord

31%

29%

Ik kies een wachtwoord dat ik
elders ook gebruik

40%

Bijna de helft van de Nederlanders vertoont onveilig gedrag
door wachtwoorden ergens te noteren of door wachtwoorden
te kiezen die men elders ook gebruikt.

****

15-20 accounts
Nederlanders hebben gemiddeld 15-20 accounts met een wachtwoord.

‘Kiest u weleens wachtwoorden
waarvan u eigenlijk weet dat
deze minder veilig zijn?’

Wachtwoord-paradox
Voor een grote groep is het gebruik van onveilige wachtwoorden
een bewuste keuze: iets minder dan de helft zegt weleens
wachtwoorden te kiezen waarvan men eigenlijk weet dat ze
minder veilig zijn. Dit verschijnsel is de wachtwoord-paradox.
Onder mensen met veel accounts komt dit het vaakst voor.

58%

42%
Ja
Nee

Niet iedereen is zich bewust van onveilig gedrag: van de
mensen die zeggen nooit te kiezen voor onveilige wachtwoorden
kiest een kwart toch vaak voor wachtwoorden die men elders
ook gebruikt.

56% van de jongeren kiest bewust
voor gebruik onveilige wachtwoorden.
Dit is bijna 2x zo vaak dan bij ouderen.

Irritatie bij nieuwe accounts
2%
10%
14%

36%

74% vindt het vervelend om bij
een nieuw account steeds een
nieuw wachtwoord te verzinnen.

38%

3%
7%
13%

36%

41%

77% vindt het vervelend om
bij een nieuw account steeds alle
informatie in te moeten vullen.
Helemaal eens

Helemaal oneens

Enigszins eens

Weet niet

Enigszins oneens
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Bekendheid
Uit het onderzoek ‘iDIN Monitor; bekendheid, beleving en gebruik iDIN’ dat is uitgevoerd in mei 2018 bleek dat de spontante bekendheid van iDIN nog heel
gering was (1 tot 2 procent). De geholpen bekendheid (met een beschrijving over iDIN en het tonen van het logo) was nog maar 14 procent. Groei van de
naamsbekendheid heeft tijd nodig waarbij consumenten veelvuldig in aanraking komen met het merk.

Campagnes om bekendheid

Verschillende campagnes, waaronder een campagne in het Financieele Dagblad en Elsevier en een TV-commercial die is uitgezonden in juli en december,

te vergroten

hadden als doel de naamsbekendheid bij zowel consumenten als acceptanten te vergroten. Het percentage Nederlanders dat volstrekt onbekend is met
iDIN daalde met twaalf procentpunt.

In veel landen omarmt de overheid privaat ontwikkelde inlogmiddelen
Samenwerking overheid en

Nederland is niet het enige land waar banken of andere private partijen voorzien in de behoefte aan een betrouwbaar identificatie- en inlogoplossing.

bedrijfsleven op het gebied

Dat gebeurt in diverse landen. Zo ontvingen in Noorwegen de eerste klanten al in 2004 een BankID na vier jaar voorbereiding door de Noorse bank-

van inlogmiddelen in diverse

sector die een gezamenlijke infrastructuur ontwikkelden. Op dit moment hebben 4 miljoen Noren een BankID. Alle banken in Noorwegen bieden BankID

landen om ons heen

aan voor digitale diensten van de overheid en van een toenemend aantal ondernemingen in een breed scala van sectoren. Ook in Zweden is het gebruik
van een BankID niet beperkt tot de particuliere sector. Met BankID kunnen Zweden ook bij de overheid inloggen voor bijvoorbeeld belastingen, studieleningen en sociale zekerheid.
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Een derde voorbeeld is België. In dat land werd in 2017 itsme gelanceerd waardoor gebruikers digitaal hun identiteit kunnen aantonen zónder gebruik
te hoeven maken van kaartlezers of andere apparaten. Belgen kunnen via de mobiele identiteitsapp itsme snel en veilig inloggen op websites en digitale
transacties goedkeuren. In januari 2018 werd itsme officieel erkend door de Belgische overheid en kunnen Belgen ermee inloggen op tal van overheidswebsites en er bijvoorbeeld hun belastingaangifte mee doen. Dit alles op het hoogste veiligheidsniveau.
Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven werpt in Noorwegen, Zweden en België duidelijk vruchten af. iDIN zoekt de samenwerking met de overheid in Nederland al vanaf het begin op.

Wet Digitale Overheid
De verwachting is dat de overheid in 2019, In het kader van de voorgenomen wet Digitale Overheid, een aanbesteding zal starten voor de selectie van één
of meerdere private middelen voor gebruik in het overheidsdomein (bsn-domein). De te selecteren inlogmiddelen worden dan naast DigiD aangeboden.
In het licht van de aanbesteding is in november de succesvolle pilot van de Belastingdienst met iDIN en andere online identificatie- en inlogmiddelen gestopt.
De overheid stelt eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. iDIN voldoet aan deze eisen en ziet de aanbesteding
vol vertrouwen tegemoet.

35

•

Jaarverslag Currence 2018

De producten van Currence

Inhoudsopgave

Kerncijfers

Jaarverslag

Incassomachtigen: afgeven van een geldige online machtiging voor incasso
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. Deze incassomachtiging geeft de consument of zakelijke klant
online af via het vertrouwde internet- of mobielbankierenkanaal van zijn bank, net als bij een iDEAL-betaling. Incassomachtigen is veilig, snel en eenvoudig.

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 mach
tiging door de bank wordt erkend en dat het juiste IBAN voor incasso’s gebruikt kan worden. Dat vergroot de kans dat de eerste incasso bij een nieuwe
klant slaagt. Bovendien hoeven ondernemers geen rekening te houden met het risico dat klanten tot 13 maanden na de incasso de mogelijkheid hebben
om hun incasso te laten terugboeken (ook wel storneren genoemd). Met Incassomachtigen is dit risico beperkt tot acht weken, zoals bepaald in Europese
regelgeving.
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Bij het gebruik van de zakelijke variant van Incassomachtigen wordt in aanvulling op de mogelijkheid om de machtiging volledig digitaal te kunnen afgeven,
Sneller en minder kans op

automatisch het registratieproces van de machtiging bij de bank van de geïncasseerde verzorgd. De geïncasseerde en de incassant hoeven niets meer te doen

invoerfouten

om het registratieproces af te ronden. Dit levert tijdsbesparing op en verlaagt de kans op invoerfouten. Hierdoor slagen meer zakelijke incasso’s, die overigens
geen stornotermijn kennen.
Incassomachtigen wordt aangeboden aan de markt door zes licentiehouders die hun particuliere klanten in staat stellen om online een incassomachtiging af
te geven en door acht licentiehouders die Incassomachtigen aanbieden aan zakelijke klanten. Daarnaast zijn er in 2018 vijf nieuwe Mandaat Service Providers
geaccrediteerd, waarmee het totaal aantal MSP’s op 29 uitkwam. 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 2018 zijn er 482.615 machtigingen afgegeven via Incassomachtigen, dat is een groei van 74 procent ten opzichte van 2017. Sinds de start van Incasso
machtigen in 2016 zijn er bijna een miljoen machtigingen afgegeven. Het aantal actieve incassanten (ondernemingen die Incassomachtigen aanbieden aan
hun klanten) is 352. Organisaties die gebruikmaken van Incassomachtigen zijn actief in verschillende branches. De meest actieve branche voor dit product
is het onderwijs, waar verreweg de meeste machtigingen via Incassomachtigen worden afgegeven. Verder wordt Incassomachtigen bijvoorbeeld gebruikt
door Pathé, Sligro, Albert Heijn, Volvo en ASR.
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Acceptgiro: Daling zet sterk voort
Papieren betaalopdrachten nog zeer beperkt gebruikt
Betaalopdrachten worden bijna volledig digitaal aangeleverd. Zakelijk is dat al 100 procent. Consumenten leverden in 2018 op papier nog geen 2 procent van
de alle girale betalingen aan. In 2005 was dit nog 10 procent.

Ook in het verslagjaar nam het aantal Acceptgiro’s verder af. In dat jaar werden nog maar 11 miljoen papieren Acceptgiro’s verwerkt. Dit is een daling van bijna
24 procent t.o.v. 2017 (14,5 miljoen papieren Acceptgiro’s), ongeveer gelijk aan de daling in 2017 en 2016. De daling komt vooral doordat incassanten
steeds meer overstappen op efficiëntere betaalwijzen, zoals de Europese incasso en iDEAL (eventueel in combinatie met QR).
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Ontvangers van gedrukte Acceptgiro’s voeren de gevraagde betaling in meer dan 9 van de 10 gevallen uit via internet- of mobielbankieren. Dat betekent
dat nog geen 10 procent van de Acceptgiro’s wordt gebruikt waarvoor het drukwerk bedoeld is. In 2010 was dat nog 29 procent. Bedrijven en instellingen
Negen van de tien verstuurde

kunnen, ook zonder Acceptgirocontract, gebruik maken van de sjablonen Betaalinstructie die de Betaalvereniging in 2018 heeft geïntroduceerd. In deze

Acceptgiro’s worden

Betaalinstructies kunnen het betalingskenmerk en eventueel de (iDEAL) QR-code geplaatst worden. Dit is een uitstekend alternatief voor het verspreiden

weggegooid

van de relatief dure Acceptgiroformulieren en gebruikersvriendelijker, aangezien ontvangers de gegevens niet hoeven over te typen of formulieren hoeven
te verzenden.
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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 Code, 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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