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Een nieuwe trend in de financiële industrie is Open Banking (Open Finance). Open Banking is een belangrijk speerpunt in
de Digital-Finance-strategie van de Europese Commissie. Open Banking omvat drie kernbeginselen: (i) (financiële)
instellingen moeten het mogelijk maken dat de cliënt zijn data effectief ter beschikking stelt aan een derde (data-
portabiliteit), (ii) data moeten machine-readable zijn en (iii) data moeten zoveel mogelijk beschikbaar gemaakt worden voor
hergebruik. Doel is dat de cliënt makkelijker van financiële instelling kan wisselen, wat de concurrentie ten goede zal komen,
maar ook dat de toename van beschikbare data over de cliënt leidt tot betere dienstverlening aan de cliënt en ontwikkeling
van nieuwe creatieve producten die nu nog niet bestaan. Bij de vormgeving van deze regels is er nog een aantal aspecten
dat moet worden geadresseerd. Zo moet onder meer worden bepaald voor data uit welke sectoren de regels zullen gelden,
wat voor soort data dan gedeeld moeten worden en of dit alleen data over cliënten betreft of ook data voor de (financiële)
instelling zelf, zoals eigenschappen van producten en diensten. Open Banking leidt bovendien tot nieuwe vragen, zoals hoe
de privacy en veiligheid van gegevens gewaarborgd moet worden en welke (vergunnings)eisen gesteld worden aan partijen
die van dergelijke datadeling gebruikmaken. De auteur bespreekt deze vragen aan de hand van de reeds bestaande
regeling voor gegevensdeling in PSD2. PSD2 is een voorloper op het gebied van Open Banking, maar beperkt zich qua
toepassing tot de betaalrekening. Open Banking zal naar verwachting veel breder worden qua producten en data.

1. Introductie

Een nieuwe trend in de financiële industrie is Open Banking. Hoewel niet alles in geld is uit te drukken, lijkt deze trend toch
wel heel belangrijk te zijn voor banken. Een doorsnee bank in Europa zou in 2020 een investeringsbudget van tussen de
€ 50 en € 100 miljoen hebben gehad om Open Banking te realiseren.[2] Bij 44% van de banken bedroeg dit budget zelfs
meer dan € 100 miljoen. Deze ontwikkeling heeft ook de aandacht getrokken van de Bank for International Settlements
(BIS) en wordt door deze als volgt gedefinieerd:[3] “as the sharing and leveraging of customer-permissioned data by banks
with third party developers and firms to build applications and services, including for example those that provide real-time
payments, greater financial transparency options for account holders, marketing and cross-selling opportunities”. Een
voorbeeld van Open Banking in actie betreft het leningsbedrijf BridgeFund.[4] De leningnemer, een kleine onderneming,
geeft BridgeFund toestemming om zijn betaaltransacties bij zijn bank van de afgelopen 12 maanden online in te (laten)
lezen. Op basis van deze data heeft BridgeFund een zeer goed beeld van de kredietwaardigheid van de leningnemer en
kan BridgeFund binnen een dag besluiten of zij de leningnemer een lening geeft. Traditionele documenten die banken
doorgaans vragen om een leningsaanvraag te beoordelen, zoals jaarverslagen en bedrijfsplannen, heeft BridgeFund niet
nodig.

Binnen de Europese Unie is Open Banking (in de EU ook wel aangeduid met ‘Open Finance’) een prioriteit in de
‘Mededeling inzake een Europese datastrategie’ van de Europese Commissie.[5] De Europese Commissie introduceert in
deze Mededeling het concept van een Common European Data Space. Een Data Space kan gezien worden als een
combinatie van regels en maatregelen met als doel om (in de woorden van de Europese Commissie):[6] “één Europese
gegevensruimte tot stand te brengen, een interne markt voor data, ook data uit de rest van de wereld, waar alle persoons-
en andere gegevens, inclusief vertrouwelijke bedrijfsgegevens, veilig zijn en waar bedrijven ook makkelijk toegang krijgen
tot een bijna oneindige hoeveelheid kwalitatieve industriële gegevens, wat groei en toegevoegde waarde oplevert bij een zo
gering mogelijke ecologische voetafdruk”. En dit alles binnen de grenzen van Europese spelregels en op basis van
Europese waarden: “Het moet een ruimte zijn waar de EU haar wetgeving doeltreffend kan handhaven en waar alle
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datagestuurde producten en diensten voldoen aan de normen van de interne markt van de EU. Hiervoor moet de EU
efficiënte wetgeving en een goede governance voor een gegarandeerde beschikbaarheid van data combineren met
investeringen in de normen, instrumenten, infrastructuur en competenties die nodig zijn om data te verwerken. Dit gunstige,
stimulerende klimaat met keuzevrijheid zal ertoe leiden dat er meer data in de EU worden opgeslagen en verwerkt.”

Een specifieke Data Space is de European Financial Data Space. Doel van de European Financial Data Space is om “door
een betere datadeling innovatie, markttransparantie, duurzame financiering, toegang tot financiering voor Europese
bedrijven en een meer geïntegreerde markt te stimuleren”.[7] Open Banking (Open Finance) wordt expliciet genoemd als één
van de pilaren onder deze European Financial Data Space.[8] De European Financial Data Space is breder dan Open
Banking, omdat ook reeds publiek beschikbare, maar nog niet eenvoudige toegankelijke informatie eronder valt. Open
Banking is strikt genomen beperkt tot het eenvoudig mogelijk te maken dat een cliënt zijn eigen data beschikbaar stelt aan
een derde. Omdat beide begrippen echter beleidsmatig zo nauw met elkaar verweven zijn, zal ik dit onderscheid verder niet
maken en gebruik ik beide begrippen door elkaar.

In dit artikel ga ik nader in op het fenomeen Open Banking en hoe de Europese Unie de Financial Data Space tot stand
brengt. In dit artikel zal ik veel verwijzen naar de Herziene Richtlijn Betaaldiensten (met zijn gangbare Engelse naam:
Payment Services Directive (ofwel PSD2)).[9] De reden hiervoor is dat in PSD2 Open Banking al voor een klein deel van de
financiële sector is geregeld, namelijk voor de betaalrekening. Daarom zal ik in paragraaf 2 eerst PSD2 beknopt toelichten.
In paragraaf 3 verlevendig ik het begrip ‘Open Banking’ door een aantal voorbeelden uit de praktijk te bespreken. Daarna
zal ik in paragraaf 4 de juridische kernbeginselen bespreken die ten grondslag liggen aan de Financial Data Space. Open
Banking kent ook diverse tot op heden onopgeloste juridische vragen. Die bespreek ik in paragraaf 5 t/m 7 en deze
betreffen: welke soorten data zijn in scope voor Open Banking (zie paragaaf 5); hoe worden de privacy en veiligheid van de
data van de cliënt gewaarborgd (zie paragaaf 6); komt er een algemeen vergunningsregime voor partijen die data ophalen
en gebruiken (zie paragaaf 7). In paragraaf 8 volgt de slotbeschouwing.

2. De Payment Services Directive (PSD2) beknopt toegelicht

Zoals aangekondigd, zal ik eerst PSD2 beknopt introduceren.[10] De voorganger van PSD2 (PSD1) regelde in essentie twee
dingen. Enerzijds introduceerde PSD1 een specifiek vergunningsregime voor niet-banken die zich toelegden op het
effectueren en faciliteren van betalingen voor cliënten (betaaldiensten). Anderzijds introduceerde PSD1 gedragsregels
waaraan alle partijen die zich toelegden op deze betaaldiensten zich moesten houden, onder meer inzake kosten,
kostentransparantie, tijdslijnen waarbinnen betalingen moeten zijn afgehandeld, en aansprakelijkheid als er iets misging.

In PSD2 werd een nieuwe betaaldienst geïntroduceerd namelijk de rekeninginformatiedienst. De reden dat de
rekeninginformatiedienst in PSD2 is geïntroduceerd, is dat deze dienst betrekking heeft op de betaalrekening. Echter anders
dan bij de andere diensten in PSD2 wordt bij de rekeninginformatiedienst juist geen betaling verricht. De
rekeninginformatiedienst wordt in PSD2 omschreven als de onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde
informatie over één of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een andere betaaldienstverlener of bij meer
dan één betaaldienstverlener aanhoudt.[11] Het gaat dus slechts om het ophalen en gebruik van data.

De rekeninginformatiedienstverlener (hierna met zijn gangbare Engelse naam: Account Information Service Provider (ofwel
AISP)) logt in bij de financiële instelling waar de betaalrekening loopt (hierna met zijn gangbare Engelse naam: Account
Servicing Payment Service Provider (ofwel ASPSP)) en ‘bekijkt’ de daar voor de rekeninghouder beschikbare data. Hoewel
het ook andere partijen juridisch is toegestaan betaalrekeningen aan te bieden, is de ASPSP doorgaans een bank. Zoals
nader toegelicht in paragraaf 3, kan de AISP deze data gebruiken om toegevoegde waarde te bieden aan de
rekeninghouder zelf, maar ook aan derden.

Daarnaast introduceert PSD2 de betaalinitiatiedienstverlener (hierna met zijn gangbare Engelse naam: Payment Initiation
Service Provider (ofwel PISP)). De PISP kan namens de cliënt betaalopdrachten initiëren op een rekening die bij de ASPSP
loopt. Waar de AISP dus alleen kan kijken wat er op de rekening gebeurt (read), kan de PISP ook opdrachten opgeven
namens de rekeninghouder (write). De PISP laat ik in dit artikel verder rusten.

AISP’s en PISP’s worden in deze context ook wel aangeduid als Third Party Provider (TPP), omdat zij naast de ASPSP en
de rekeninghouder zelf betrokken zijn. Zij zijn dus derden die handelingen mogen verrichten ten aanzien van de rekening
van de rekeninghouder. Dat deze derden handelingen kunnen verrichten ten aanzien van producten die elders lopen, is in
essentie Open Banking.

PSD2 is qua werkingssfeer echter beperkt tot betaalrekeningen.[12] Dit betekent dat een bank TPP’s – mits uiteraard de
cliënt zelf hiermee instemt – alleen toegang moet geven tot betaaldata. Andere typen data vallen buiten de werkingssfeer
van PSD2 en daartoe hoeft een financiële instelling dus geen toegang te geven aan TPP’s, althans niet op basis van PSD2.
Denk aan informatie inzake (hypothecaire) kredieten, spaarrekeningen, beleggingen, pensioen, verzekeringen, etc. De
juridische dilemma’s die spelen bij toegang tot een betaalrekening spelen echter ook bij data inzake deze andere financiële
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producten en mogelijk zelfs bij niet-financiële producten. Vandaar dat ik PSD2 veel als voorbeeld of vergelijkingsmaatstaf
zal aanhalen over hoe Open Banking in den brede kan worden geregeld.

3. Een aantal voorbeelden van Open Banking in actie

Hierna bespreek ik een aantal voorbeelden van Open Banking in actie, zodat het fenomeen Open Banking bij de lezer
verder tot leven komt.[13]

3.1 Inzicht in de eigen financiën door Open Banking

Open Banking stelt consumenten en bedrijven in staat beter inzicht te krijgen in de eigen financiën.

Er zijn huishoudboekjes en aanbieders van besparingtips die zich richten op consumenten. Het waren dergelijke apps die
de Europese wetgever in gedachten had, toen zij de AISP in PSD2 introduceerde.[14] Een mooi voorbeeld is de app
Dyme.[15] Na uw toestemming kijkt Dyme op uw betaalrekening(en). Daar ziet Dyme welk abonnementen en andere vaste
lasten u heeft. Onder meer aan de hand van de omschrijvingen weet Dyme zelfs de exacte abonnementsvorm te
benoemen. Vervolgens doet Dyme u suggesties om geld te besparen: bijvoorbeeld wissel van energieleverancier. Dyme
kan dergelijke wisselingen meteen namens de cliënt uitvoeren door geautomatiseerd namens de cliënt contact op te nemen
met de desbetreffende bedrijven. Ook kan Dyme abonnementen namens de cliënt opzeggen. Het is mij niet helemaal
duidelijk hoe Dyme geld verdient. Het lijkt erop dat Dyme voor de meeste gebruikers gratis is, maar dat Dyme ook een
premiumversie aanbiedt waarvoor de cliënt wel moet betalen.

Hiermee vergelijkbaar zijn de boekhoudprogramma’s voor (klein)zakelijke partijen. Een mooi voorbeeld is MoneyMonk.[16]

Deze boekhoudapp bestond al langer. Door middel van de AISP-vergunning wil MoneyMonk de data van de bank
rechtstreeks doorzetten in de boekhoudapp die zijn cliënt al heeft. Het is dan niet meer nodig de data handmatig over te
zetten van het (online) bankafschrift naar de boekhoudsoftware. MoneyMonk rekent geld voor de boekhoudapp zelf. De
AISP-vergunning is daarmee een verrijking van het bestaande – niet aan de financiële sector gelieerde – businessmodel.

3.2 Faciliteren van kredietverlening door Open Banking

Er zijn ook partijen die Open Banking toepassen ter ondersteuning van hun andere activiteiten in de financiële sector. Een
voorbeelden is Floryn. Floryn verstrekt leningen met een omvang van tussen € 10.000 en € 2.000.000 aan bedrijven.[17] Om
het kredietrisico te kunnen inschatten wil Floryn weten hoeveel omzet het bedrijf de voorafgaande 6 maanden had. Floryn
zou uiteraard ervoor kunnen kiezen het bedrijf zelf zijn bankafschriften te laten inscannen en opsturen. Door middel van de
AISP-vergunning kan Floryn deze data rechtstreeks bij de bank digitaal inzien. Dit spaart moeite bij het bedrijf, stelt Floryn in
staat de data digitaal in te lezen en verzekert Floryn ervan dat de data betrouwbaar zijn, want deze zijn direct afkomstig van
de bank. Door middel van de AISP-vergunning zou Floryn ook het verloop op de bankrekening van het bedrijf kunnen
monitoren nadat Floryn het krediet heeft verleend, bijvoorbeeld om te kunnen vaststellen of de omzet terugloopt. Voor zover
ik kan overzien, doet Floryn dit echter (nog) niet.

3.3 Verkoop van Open-Banking-data samen met de cliënt aan geïnteresseerde bedrijven

Een voorbeeld uit België betreft het bedrijf Cake.[18] Cake verdient geld door de data van de cliënt te verkopen. Als de cliënt
Cake inzicht biedt in zijn betaaldata, dan zal Cake deze op geaggregeerd niveau verkopen aan geïnteresseerde bedrijven.
Cake deelt de opbrengst met de cliënt. Bovendien stelt Cake bedrijven in staat korting te bieden aan bepaalde doelgroepen.
Cake geeft zelf op zijn site als voorbeeld het geval dat Albert Heijn 5% cashback (korting dus) wil geven aan cliënten die in
de afgelopen 3 maanden niet bij Albert Heijn hebben gewinkeld, maar wel meer dan € 200 hebben uitgegeven bij Jumbo of
Lidl. Cake benadert dan namens Albert Heijn dergelijke cliënten en keert de cashback uit namens Albert Heijn, als cliënten
van deze aanbieding gebruikmaken.

Omdat – naar mijn mening – Open Banking nog in de kinderschoenen staat, zijn er in Nederland nog niet zo veel andere
voorbeelden van dienstverlening die al daadwerkelijk beschikbaar is.[19] De verwachting is echter dat, als Open Banking tot
ontwikkeling komt, er steeds meer verschillende dienstverleningsmodellen tot wasdom komen.

4. Wat zijn de juridische kernbeginselen die Open Banking mogelijk maken?

Open Banking wordt in de EU mogelijk gemaakt door een aantal kernbeginselen. Deze kernbeginselen zijn voor sommige
deelgebieden van de financiële sector al in regelgeving vastgelegd, maar naar mijn verwachting zullen deze in de komende
periode over de volle breedte van de financiële (en niet-financiële) industrie worden geïntroduceerd in regelgeving.

4.1 Kernbeginsel 1: (financiële) instellingen moeten het mogelijk maken dat de cliënt zijn data effectief ter
beschikking stelt aan een derde
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Het eerste kernbeginsel is, dat de cliënt zijn data ter beschikking kan stellen aan derden (Third Party Providers ofwel
TPP’s). De (financiële) instelling waar de data zich bevinden mag dat niet verhinderen. Dit staat ook wel bekend als het
recht van data-portabiliteit. Dit staat in algemene zin in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).[20] Dit recht
van data-portabiliteit in de AVG is echter beperkt tot data die natuurlijke personen betreffen en die de (financiële) instelling
heeft gekregen op basis van toestemming van de cliënt of op basis van een overeenkomst met de cliënt. Daarnaast is er,
zoals reeds toegelicht in paragraaf 2, de PSD2-richtlijn die dit specifiek regelt voor een deel van de financiële sector,
namelijk t.a.v. betaaldata. Zoals ik zal toelichten in paragraaf 5.1 zal dit recht van data-portabiliteit naar mijn verwachting
worden uitgebreid naar meer soorten data en zal worden voorzien in gedetailleerdere regels hoe de data-portabiliteit moet
plaatsvinden. Zo moeten data, indien zinvol, onder meer continuous and real-time toegankelijk zijn.

4.2 Kernbeginsel 2: data moeten machine-readable zijn

Het tweede kernbeginsel is dat de (financiële) instelling de data op een machine-readable manier ter beschikking moet
stellen. Onder machine-readable wordt verstaan in “een bestandsformaat dat zodanig is gestructureerd dat
softwaretoepassingen specifieke gegevens, met inbegrip van individuele feitenbeschrijvingen, en hun interne structuur
gemakkelijk kunnen identificeren, herkennen en extraheren”.[21] Dit beginsel ondersteunt het eerste kernbeginsel. Data-
portabiliteit is namelijk weinig nuttig, als de verstrekkende instelling de data zou printen en als berg papier zou doorzenden
naar de beoogde ontvanger, of als online foto’s of pdf’s. De ontvanger kan er dan weinig mee. Vandaar dat de data verstrekt
moeten worden in een machine-readable format, bijvoorbeeld als CSV- of XML-bestand.

Ook dit vereiste komt steeds meer voor in regelgeving. Zo omvat de verplichting tot data-portabiliteit uit de AVG dat deze
data dan in een machine-readable format worden geleverd.[22] PSD2 stelt dit vereiste nergens expliciet, maar van in ieder
geval de dedicated interfaces wordt verwacht dat deze de data in een makkelijk verder te werken format aanleveren.

Het beginsel van machine readability komt echter ook onafhankelijk van het beginsel van data-portabiliteit voor. Er zijn veel
data die sowieso al publiek moeten worden gemaakt; denk aan bijvoorbeeld jaarverslagen van beursgenoteerde
ondernemingen en kredietbeoordelingen (credit ratings). Het is handig dat deze op zichzelf al publieke informatie dan ook in
een machine-readable format ter beschikking moet worden gesteld.[23] Dit scheelt een financieel analist die deze informatie
in zijn spreadsheet wil opnemen veel overtikwerk. Dit beginsel zien we in steeds meer recente initiatieven voor regelgeving.
Ik noem als voorbeelden het recente voorstel van de Europese Commissie voor duurzaamheidsverslaggeving waarbij
bedrijven informatie over hun milieu-impact in een machine-readable format beschikbaar moeten stellen,[24] de MiCA-
verordening die ditzelfde voorschrijft voor de crypto asset whitepaper (een met het prospectus vergelijkbaar document, maar
dan gangbaar in de cryptowereld),[25] de consultatie van ESMA inzake regels voor de publicatie van best execution data[26]

en de ESMA Opinie inzake improving access to and use of credit ratings.[27]

4.3 Kernbeginsel 3: data moeten zoveel mogelijk beschikbaar gemaakt worden voor hergebruik

Het derde kernbeginsel is dat data zo veel mogelijk beschikbaar moeten worden gemaakt voor hergebruik. Daarmee bedoel
ik dat niet alleen de persoon die het betreft over deze data moeten kunnen beschikken en deze aan TPP’s ter beschikking
moet kunnen stellen, maar dat elk bedrijf dat in deze data geïnteresseerd is hier in beginsel toegang toe moet kunnen
krijgen. Uiteraard moet dit dan gebeuren met respect voor de privacy van de eventuele natuurlijke personen die het betreft
en de commerciële belangen van alle betrokkenen.

Voor (semi-)overheden bestaat al de verplichting om data die zij onder zich houden voor zover mogelijk beschikbaar te
stellen. Met betrekking tot data die geproduceerd of verzameld zijn door overheden wordt dit geregeld in de Open-Data-
richtlijn.[28] Deze richtlijn bepaalt dat en hoe overheden data die zij hebben beschikbaar moeten maken voor burgers en
bedrijven. De reden hiervoor is aldus de Europese wetgever in de preambule:[29] “In de lidstaten verzamelt, produceert,
vermenigvuldigt en verspreidt de publieke sector een breed scala aan informatie over de talrijke beleidsgebieden, zoals
sociale, politieke, economische, juridische, geografische en milieu-informatie, meteorologische informatie, informatie over
seismische activiteit, toeristische informatie, informatie over bedrijven, octrooi-informatie en onderwijsinformatie.
Documenten die zijn voortgebracht door openbare lichamen van de uitvoerende, wetgevende of rechterlijke macht vormen
een enorme, diverse en waardevolle hoeveelheid bronnen die de samenleving ten goede kunnen komen. Door die
informatie, waartoe ook dynamische gegevens behoren, in een gangbaar elektronisch formaat aan te bieden, kunnen
burgers en rechtspersonen nieuwe manieren vinden om de informatie te gebruiken, en nieuwe innovatieve producten en
diensten ontwikkelen.” De Nederlandse (semi-)overheden stellen diverse datasets ter beschikking.[30] Even snuffelen op het
internet leert dat je onder meer datasets hebt over de gemiddelde verhoging van huurprijzen, prijsontwikkeling van de
uitgaven van woningeigenaren voor het bezitten van een eigen woning en cijfers per gemeente, wijk en buurt over
personenauto's, motorfietsen en voertuigen met bromfietskenteken op naam van natuurlijke personen (particulieren).[31]

In bijzondere omstandigheden kunnen ook bedrijven worden verplicht datasets toegankelijk te maken aan eenieder. Dit is
dan ingegeven door in essentie mededingingsrechtelijke overwegingen. De gedachte is dat deze reeds verzamelde dataset
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zo’n groot voordeel biedt, dat andere partijen de markt niet meer kunnen betreden zonder toegang tot deze data. Zo ligt er
nu een EU-voorstel voor een verordening (de Digital Markets Act) dat dominante aanbieders van search engines, zoals
Google, verplicht data toegankelijk te maken over onder meer de vraag waar mensen naar zoeken en waar zij dan op
klikken. Andere aanbieders van search engines kunnen deze data dan gebruiken om hun eigen zoekmachine te
verbeteren.[32]

Daarnaast is het de verwachting – mede op basis van de reeds uitgekomen Public consultation on the Data Act – dat in de
nog uit te komen Data Act regels zullen zijn opgenomen die faciliteren dat bedrijven data ter beschikking stellen aan
derden.[33] Naar mijn verwachting zullen deze regels bedrijven niet verplichten data ter beschikking te stellen aan derden
– anders dan ingevolge het recht op data-portabiliteit –, behalve in specifieke sectoren. Maar het is wel reëel dat bedrijven
die ervoor kiezen data te delen, dit dan met eenieder op basis van eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden moeten
doen.

5. Welke soorten data zijn in scope voor Open Banking?

Hieronder bespreek ik welke soorten data in scope komen voor Open Banking en dus gedeeld moeten worden. Hierbij zijn
drie vragen van belang: (i) Data over welke onderwerpen moeten worden gedeeld? (zie paragraaf 5.1); (ii) Wat voor typen
data moeten worden gedeeld die op deze onderwerpen betrekking hebben? Moeten alle over de cliënt verzamelde data
gedeeld worden of slechts een deel? (zie paragraaf 5.2); en (iii) Moeten ook data worden gedeeld over de producten die de
cliënt afneemt? (zie paragraaf 5.3)

5.1 PSD2 is slechts een begin: data uit alle sectoren zijn financieel van aard en zullen beschikbaar komen

Zoals al geïntroduceerd in de paragrafen 2 en 4.1, is data-portabiliteit in de financiële sector op dit moment alleen geregeld
in PSD2 en is PSD2 qua werkingssfeer beperkt tot betaalrekeningen. Andere typen data vallen buiten de werkingssfeer van
PSD2 en daartoe hoeft een financiële instelling dus geen toegang te geven aan derden. Denk aan data inzake hypotheken,
beleggingen, pensioen, verzekeringen etc.

Bij natuurlijke personen zou deze data-portabiliteit mogelijk ook kunnen volgen uit de AVG, maar omdat hiervoor in
wetgeving verder niets is geregeld behalve het beginsel van data-portabiliteit, wordt dit in de praktijk nauwelijks gebruikt.[34]

Er is namelijk geen door regelgeving voorgeschreven gestandaardiseerde manier van data-uitwisseling met betrekking tot
deze andere data. Dan is data-portabiliteit afhankelijk van samenwerking in de sector.[35] Evenmin verplicht de AVG
bedrijven om continuous and real-time toegang te faciliteren.[36] Voor data die bedrijven betreffen, geldt de AVG niet en
bestaat er dus in het geheel geen wettelijke plicht eraan mee te werken als een bedrijf zijn data aan een derde (TPP) ter
beschikking wil stellen.

De verwachting is echter dat dit gaat kenteren en dat meer en meer data georganiseerd beschikbaar gaan worden gemaakt.
Naar mijn oordeel gaat het om in essentie twee nieuwe categorieën.
(i) Niet openbare financiële data

Meer categorieën niet openbare financiële data zullen op een vergelijkbare wijze als bij PSD2 beschikbaar
komen. Denk aan informatie inzake hypotheken, beleggingen, pensioen, verzekeringen etc. Dit betekent
concreet dat financiële instellingen het mogelijk zullen moeten maken dat de cliënt TPP’s online toegang geeft tot
dezelfde data als waartoe die cliënten zelf toegang hebben. De Europese Commissie heeft aangekondigd in
2022 een voorstel voor een Open-Finance-framework te zullen introduceren dat dit mogelijk maakt.[37] Overigens
is nog niet helemaal duidelijk of de Europese Commissie dan data-portabiliteit zal afdwingen of de krachten van
de markt zijn werk wil laten doen en slechts randvoorwaarden voor datadeling zal introduceren om dit mogelijk te
maken.

(ii) Niet openbare en niet-financiële data
De ontwikkeling dat data beschikbaar moeten worden gemaakt voor derden, zal echter niet beperkt zijn tot data
die worden gehouden door financiële instellingen. Ook bedrijven die niet tot de financiële sector behoren zullen
eraan moeten gaan meewerken dat hun cliënten hun data delen met derden. De Europese Commissie heeft
namelijk diverse data spaces in gedachte naast de European Financial Data Space, onder meer inzake de
Green Deal, gezondheid, energie en mobiliteit.[38] Het is denkbaar dat bijvoorbeeld ook bij telecomdata, mobiliteit
– uw auto slaat ook allemaal gegevens op en is verbonden met het internet – en energie met PSD2 vergelijkbare
verplichtingen worden geïntroduceerd.[39] In Australië staat dit reeds op stapel.[40]

Voor zeer grote online ondernemingen (zogenaamde GateKeepers) ligt er al een concreet wetsvoorstel in de Digital Markets
Act dat een vergaande verplichting introduceert om data-portabiliteit te faciliteren.[41] Niet alleen moet de cliënt de data
kunnen ontvangen, maar ook moet een derde partij deze kunnen ophalen – uiteraard met toestemming van de cliënt – en
real time, effectief, high quality en continu toegang kunnen hebben tot deze data. De GateKeeper moet deze faciliteit gratis
aanbieden. Een voorbeeld waarop dit in de toekomst impact zou hebben, betreft de huidige exclusieve samenwerking
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tussen ING en Amazon.[42] Amazon biedt retailers op het Amazonplatform de mogelijkheid hun verkoopcijfers gemakkelijk te
delen met ING. ING gebruikt deze data om de kredietwaardigheid van deze retailers te beoordelen, zodat ING een lening
kan verstrekken. In de toekomst echter zal een retailer ingevolge de Digital Markets Act deze verkoopdata kunnen
verstrekken aan elke financiële instelling.

5.2 Moet alle soorten verzamelde data gedeeld worden?

Financiële (en niet-financiële) instellingen hebben diverse soorten data die hun cliënten betreffen. Zo heeft een financiële
instelling waar een cliënt een krediet heeft data die de cliënt zelf heeft verstrekt (zoals leeftijd, geslacht, naam en inkomen),
data die de instelling heeft waargenomen (zoals aflossingen), maar ook data die minder feitelijk zijn (zoals de kredietscore
van de cliënt). De vraag is of al deze data die betrekking hebben op de cliënt beschikbaar moeten komen.

Hierna licht ik toe wat voor soorten data doorgaans worden onderscheiden en evalueer ik in hoeverre deze onder de huidige
en toekomstige verplichtingen zouden moeten vallen om data beschikbaar te maken. Ik baseer mij hierbij op een
onderverdeling die regelmatig wordt gemaakt in de literatuur en beleidsdocumenten.[43] Er zijn vier typen data.
(i) Verstrekte data (provided data)

Verstrekte data zijn data die voortkomen uit directe acties van een persoon, waarbij deze volledig op de hoogte
is van de acties die leiden tot het ontstaan van data. Voorbeelden hiervan zijn: data die door de cliënt worden
verstrekt in het kader van een leningaanvraag, data die worden gecreëerd bij het kopen van een product met een
creditcard, of data die (actief) worden gedeeld via een online sociaal netwerk.

(ii) Waargenomen data (observed data)
Waargenomen data zijn data die door anderen zijn waargenomen en in digitaal formaat zijn vastgelegd. Een
voorbeeld is de vastlegging van de manier waarop de cliënt zich gedraagt op de website van een financiële
instelling. Hoewel individuen bewust kunnen worden gemaakt van het feit dat geobserveerde data worden
vastgelegd, is de persoon die het betreft hier meestal niet van de op de hoogte.

(iii) Verkregen data (derived data)
Verkregen data zijn data die zijn gegenereerd uit andere data, waarna ze nieuwe data-elementen worden die
betrekking hebben op een bepaald individu. Verkregen data worden op een redelijk "mechanische" manier
gemaakt met behulp van eenvoudige logica en elementaire wiskunde. Een voorbeeld hiervan is een berekening
van de winstgevendheid van cliënten op basis van de verhouding tussen het aantal claims en de betaalde
verzekeringspremie.

(iv) Afgeleide data (inferred data)
Afgeleide data zijn het product van op waarschijnlijkheid gebaseerde analytische processen. Hierbij gaat het om
de detectie van correlaties die worden gebruikt om voorspellingen van gedrag te maken. Deze voorspellingen
worden vervolgens gebruikt om individuen te categoriseren. Voorbeelden hiervan zijn kredietrisicoscores en
inschattingen van de levensverwachting.

De EDPB (European Data Protection Board) heeft verduidelijkt dat het huidige recht van data-portabiliteit in de AVG is
beperkt tot categorie (i) provided data en (ii) observed data.[44] Ook PSD2 lijkt alleen op dergelijke data te zien. Het gaat
immers om data die direct worden gegenereerd door het gebruik van de cliënt van zijn betaalrekening. Naar mijn
verwachting zal Open Banking ook in de toekomst beperkt blijven tot deze twee categorieën van data.

5.3 Moeten ook data worden gedeeld over de producten die de cliënt afneemt?

Een volgend vraagpunt is of de data die eenvoudig toegankelijk moeten worden gemaakt alleen de cliënten zelf betreffen of
ook de dienstverlening en producten van de financiële onderneming die de cliënt heeft afgenomen. Moet een bank
informatie over hypothecaire leningen, zoals rentepercentages, aflossingsvoorwaarden, onderpand etc. op een dergelijke
wijze beschikbaar maken dat een TPP deze makkelijk kan analyseren, vergelijken en eventuele alternatieven kan
voorstellen aan de cliënt? Dit zou het veel makkelijker maken voor een derde om een concurrerend voorstel te doen aan de
cliënt en het de cliënt daarmee makkelijker maken een beter product of dienst te vinden. Naar mijn verwachting zal ook dit
onderdeel gaan uitmaken van Open Banking.

Een mooi voorbeeld wordt genoemd in een European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)-paper over
Open Insurance:[45] “Open insurance could be defined as accessing and sharing consumers’ insurance services-related data
(e.g. their insurance policies data such as insured object, coverages, claims history, and Internet of Things data etc.)
between insurers, intermediaries or third parties to build applications and services. This could include:
• Insurance Policy Information Services where insurers could be required to provide other insurers/intermediaries

or third-party providers seamless access (via standard APIs) to their users’ underwritten insurance policies e.g.
information such as insured object, coverages, claims history, data on suitability assessment, know your
customer (KYC) data etc.

• Better switching services that encourage consumers to compare the market and shop around.
• The integration of data, technology and new services could result in insurance products and services more
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tailored to the demands and needs of consumers.”

Ook de FCA heeft dit duidelijk voor ogen bij Open Finance.[46] Een duidelijk doel van de FCA is dat aanbieders van
financiële producten en diensten het eenvoudig moeten maken voor TPP’s de productinformatie te analyseren en cliënten te
helpen een voor hen betere dienst of product af te nemen. De FCA wil aldus switching tussen aanbieders faciliteren.

6. Hoe worden de privacy en veiligheid van de data van de cliënt gewaarborgd?

Als meer data beschikbaar komen, dan wordt het steeds belangrijker de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit geldt in het
bijzonder als de cliënt een natuurlijke persoon is of over veel data beschikt die natuurlijke personen betreffen. Het feit dat
derde partijen allerlei data komen ophalen leidt ook tot zorgen inzake de veiligheid in dit proces. Voorkomen dient immers te
worden dat partijen zonder toestemming van de cliënt die het betreft data ophalen of dat deze data worden onderschept.
Een aantal aspecten is hierbij van bijzonder belang: Hoe kan de cliënt toegang geven tot zijn data? (zie paragraaf 6.1); Wie
waarborgt de privacy van de cliënt? (zie paragraaf 6.2). Ik licht deze aspecten hierna toe.

6.1 Hoe kan de cliënt toegang geven tot zijn data?

De eerste vraag is hoe de cliënt toegang kan geven aan een TPP tot zijn data. Voor de toegang tot betaalrekeningen is dat
expliciet geregeld. Een belangrijk thema binnen PSD2 is namelijk de beveiliging van toegang tot de betaalrekening.[47] PSD2
bevat daarom gedetailleerde regels over welke minimum beveiliging de betaaldienstverlener moet toepassen.[48] Het
centrale element bij de beveiliging van toegang tot de betaalrekening is Strong Customer Authenticatie (SCA). De juridische
definitie van SCA staat in PSD2 zelf en is nader uitgewerkt in een gedelegeerde verordening.[49] SCA bestaat uit drie
onderdelen en is bedoeld om vast te stellen dat het de rekeninghouder zelf is die toestemming geeft voor een
betaaltransactie. Deze onderdelen zijn kennis, bezit en inherente eigenschap. Onder kennis wordt verstaan iets wat alleen
de betaaldienstgebruiker weet (bijvoorbeeld zijn pincode), onder bezit iets dat alleen de betaaldienstgebruiker heeft
(bijvoorbeeld zijn pinpas) en onder inherente eigenschap vallen unieke persoonlijke eigenschappen zoals stem of
vingerafdruk.[50] Bij SCA moeten ten minste 2 van de 3 eigenschappen aan bod komen. Het intoetsen van de
identificatiecode op de vaste telefoon van de cliënt om een overboeking op te geven is een voorbeeld van SCA. De
identificatiecode is namelijk iets wat de betaaldienstgebruiker weet, de telefoon is iets wat de betaaldienstgebruiker heeft.
Voor AISP’s die op de rekening willen kijken, geldt dat de eerste keer SCA moet worden toegepast.[51] Zij mogen dan, mits
uiteraard de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven, 90 dagen op de rekening blijven kijken.[52] Na die 90 dagen moet
opnieuw SCA worden toegepast en is dus ook weer de actieve betrokkenheid van de cliënt nodig.

Voor andere partijen in de financiële sector is echter niet in de wet (of elders) geregeld hoe de cliënt kan inloggen en hoe hij
opdrachten kan opgeven. Veel andere partijen uit de financiële sector hanteren in de praktijk dan ook lichtere eisen dan de
SCA-eisen die hierboven zijn weergegeven voor betaalrekeningen. Bij diverse verzekeraars en beleggingsondernemingen is
alleen het invoeren van een gebruikersnaam met password voldoende. Aangezien deze partijen geen SCA (moeten)
toepassen, is het dus ook niet mogelijk dit te eisen wanneer de cliënt inlogt om zijn informatie te delen met een TPP’s.

Dit verschil in veiligheidseisen voor het inloggen is historisch vanuit het product bezien goed te begrijpen. Een
kwaadwillende die toegang krijgt tot de verzekeringsomgeving of de omgeving van de beleggingsonderneming, kan
hoogstens de verzekering opzeggen of de beleggingen verkopen. Een kwaadwillende die toegang krijgt tot de
betaalrekening, kan het geld naar zichzelf overmaken.

Zolang de toegang echter beperkt blijft tot het bekijken van data, zonder dat opdrachten kunnen worden opgegeven, is dit
onderscheid moeilijker te rechtvaardigen. Waarom zou SCA wel vereist zijn bij datadeling m.b.t. tot betaaltransacties, maar
niet als dit data inzake verzekeringen, beleggingen of bijv. social media zijn. Zijn de veiligheids- en privacyrisico’s
daadwerkelijk groter bij het delen van betaaldata dan bij het delen van andere informatie? Naar mijn oordeel zullen de
toegangseisen bij datadeling dus gelijk moeten worden getrokken en hoogstens mogen verschillen naar gelang de
gevoeligheid van de informatie.

6.2 Wie waarborgt de privacy van de cliënt?

De tweede vraag betreft wie de privacy van de cliënt moet waarborgen. Is dat de partij die de data ophaalt, de partij die ze
verstrekt, of mogelijk allebei? Bij het toewijzen van deze verantwoordelijkheid speelt een aantal dilemma’s. Deze bespreek
ik aan de hand van twee voorbeelden die nu expliciet spelen in het kader van PSD2.

6.2.1 Mag de partij waar de data zich bevinden een dashboard en/of kill switch aanbieden?

De cliënt zal altijd toestemming moeten geven om zijn data te delen. De vraag is wie mag/moet controleren dat deze
toestemming is verstrekt. In het kader van PSD2 is uitgangspunt dat de cliënt zijn toestemming geeft aan de AISP, de partij
dus die (betaal)data komt ophalen. Vervolgens zal de cliënt weliswaar inloggen bij zijn bank (met de gebruikelijke
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passwoorden, identifiers etc.), maar het is de AISP die hierna aan de bank meldt welke data nodig zijn. Daarna kan de AISP
gedurende een periode van 90 dagen data ophalen, zonder dat de cliënt opnieuw moet inloggen.[53] Mag de bank echter
een verdere rol hierbij spelen?

Er is geopperd dat banken een knop aanbieden aan de cliënt waarmee deze de PSD2 functionaliteiten kan uitzetten (een
opt-out). Als deze functionaliteiten uitstaan, dan zal de bank altijd weigeren data te verstrekken, zelfs als de cliënt een AISP
toestemming heeft gegeven en via SCA inlogt. De gedachte is dat de bank hiermee de cliënt ertegen kan beschermen dat
hij per ongeluk toestemming geeft. Vergelijkbaar hiermee is dat sommige banken ook een kill switch willen aanbieden
waarmee de cliënt bij de bank de toegang van een bepaalde AISP kan uitzetten. De European Banking Authority (EBA) stelt
zich op het standpunt dat banken in het geheel geen rol spelen bij het verlenen van deze toestemming. Daarom is naar het
oordeel van EBA niet toegestaan als banken een opt-out of een kill switch aanbieden, tenzij in geval van fraude door de
AISP.[54] DNB echter stelt zich op het standpunt dat een kill switch wel zou mogen, mits neutraal gepresenteerd.[55]

Het onderliggende dilemma is hier dat de bank zich enerzijds oprecht het belang van de cliënt kan aantrekken, maar
anderzijds de bank ook vaak concurreert met AISP. Als de banken zich mogen opstellen als hoeder van de privacy van de
cliënt, bestaat – in de ogen van de AISP – het risico dat zij om concurrentieoverwegingen het de AISP moeilijker kunnen
maken toegang te krijgen tot de data van de cliënt.

6.2.2 Wie is verantwoordelijk voor data-minimalisatie?

Op de betaalrekening zijn doorgaans meer data beschikbaar dan de AISP voor zijn dienstverlening nodig heeft. Zo zal een
AISP die een kredietrisicoanalyse wil doen met name inzicht nodig hebben in gestorneerde (teruggedraaide) incasso’s en
het maandelijks inkomen. Het is niet nodig om te weten waar de cliënt boodschappen doet, van welke politieke partij hij lid
is, welke restaurants hij vaak bezoekt (en met wie) en wat zijn hobby’s zijn. Wanneer de AISP echter de betaaldata van de
afgelopen 12 maanden opvraagt bij de bank, zal deze informatie hier wel tussen zitten. Dan heeft de AISP dus meer
informatie onder zich, dan strikt nodig. Dit strijdt met het beginsel van data-minimalisatie, wat juist beoogt te voorkomen dat
iemand meer data onder zich heeft dan hij nodig heeft.[56] Hiervoor zijn twee oplossingen denkbaar. De ene oplossing is dat
de AISP deze onnodige informatie dan zo snel mogelijk weggooit. De andere oplossing is dat de bank die de informatie
moet verstrekken, de AISP de technische mogelijkheid biedt ook kleinere pakketten informatie op te vragen of bepaalde
gevoelige informatie eruit filtert.[57] De AP heeft onlangs een brief gestuurd aan de NVB waarin zij zich op het standpunt stelt
dat banken uit hoofde van hun verplichting van data-minimalisatie moeten regelen dat een AISP ook kleinere pakketten
informatie kan opvragen.[58] De EDPB lijkt zich op het standpunt te stellen dat de ontvangende AISP de verplichting heeft
data-minimalisatie te realiseren.[59] De EDPB merkt nergens expliciet op dat deze verplichting (ook) rust op de ASPSP, maar
lijkt dit wel te impliceren in het voorbeeld waarbij de AISP slechts beperkte data opvraagt en de ASPSP dan slechts
beperkte data verstrekt.[60]

Het onderliggende dilemma is hier dat het implementeren van data-minimalisatie een IT-inspanning vereist van de ASPSP’s
en/of AISP’s. De vraag is wie deze inspanning – en in welke mate – moet leveren. Bovendien bestaat het risico dat als de
ASPSP’s deze data-minimalisatie ieder voor zich anders implementeren hun IT-omgevingen meer uiteen gaan lopen. Het
kost dan weer meer IT-inspanning van de AISP’s de benodigde data bij de ASPSP’s op te halen.

Ik besprak deze dilemma’s in het kader van data die de betaalrekening betreffen, maar uiteraard spelen deze thema’s bij
elke uitwisseling van data.

7. Komt er een algemeen vergunningsregime voor partijen die data ophalen en gebruiken?

Zoals toegelicht, is de kern van Open Banking dat derden (TPP’s) data kunnen ophalen namens hun cliënt bij de bedrijven
waar deze cliënten zaken mee doen. De vraag is of iedereen dergelijke TPP-rechten kan uitoefenen of dat een TPP aan
bepaalde eisen moet voldoen. Op basis van de (nu voorliggende voorstellen voor) regelgeving op EU-niveau is dit niet
helder. Waar PSD2 aan TPP’s zware eisen stelt en AISP’s onder zwaar toezicht van DNB staan, vereist de Data
Governance Act slechts een kennisgeving aan de bevoegde autoriteit. Zoals ik nader zal toelichten in 7.3, kan ik dit verschil
moeilijk verklaren. Ik licht dit toe.

7.1 Het registratie- of vergunningsregime voor de AISP

De TPP binnen PSD2 is de AISP. In PSD2 is gedetailleerd geregeld aan welke eisen een AISP moet voldoen. Een AISP
heeft op grond van PSD2 op zijn minst een registratie nodig en moet aan diverse eisen voldoen.[61] Zo moet een AISP in
ieder geval beschikken over gedetailleerde documenten inzake:[62]

(i) een programma van werkzaamheden;
(ii) een bedrijfsplan met een budgetprognose voor de eerste drie boekjaren;
(iii) de regelingen op het gebied van bestuur (governance) en de mechanismen voor interne controle;
(iv) de procedures voor het monitoren en afhandelen van veiligheidsincidenten en veiligheidsgerelateerde klachten
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van cliënten en de follow-up ervan, met inbegrip van een mechanisme voor het melden van incidenten;
(v) de procedures voor het opslaan, monitoren, traceren en beperken van de toegang tot gevoelige

betalingsgegevens;
(vi) de bedrijfscontinuïteitsregelingen;
(vii) het beveiligingsbeleid; en
(viii) de organisatiestructuur.

In Nederland is zelfs gekozen voor een vergunningsregime voor AISP’s.[63] Dit betekent dat in Nederland De Nederlandsche
Bank (DNB) deze documenten vooraf – op een naar mijn ervaring hoog detailniveau – beoordeelt.

7.2 Het notificatie- of vergunningsregime voor de aanbieders van gegevensdelingsdiensten

In de concept-Data Governance Act wordt een dienstverlener geïntroduceerd die met de AISP vergelijkbare diensten kan
verlenen.[64] Deze diensten heten daar gegevensdelingsdiensten en de personen die deze diensten verrichten worden
aangeduid als aanbieders van gegevensdelingsdiensten. Drie dienstverleningsmodellen vallen hieronder:
(i) bemiddelingsdiensten tussen gegevenshouders die rechtspersonen zijn en potentiële gebruikers van de

gegevens, met inbegrip van het beschikbaar stellen van technische of andere middelen om dergelijke diensten
mogelijk te maken; die diensten kunnen bilaterale of multilaterale gegevensuitwisseling omvatten, alsook de
oprichting van platforms of databanken die de uitwisseling of gezamenlijke exploitatie van gegevens mogelijk
maken, en de oprichting van specifieke infrastructuur voor de interconnectie tussen gegevenshouders en
gegevensgebruikers;

(ii) bemiddelingsdiensten tussen datasubjecten die hun persoonsgegevens beschikbaar willen stellen en potentiële
gegevensgebruikers, met inbegrip van het beschikbaar stellen van technische of andere middelen om dergelijke
diensten mogelijk te maken, bij de uitoefening van de bij Verordening (EU) 2016/679 voorziene rechten;

(iii) diensten van gegevenscoöperaties, d.w.z. diensten ter ondersteuning van datasubjecten, eenmansbedrijven of
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die lid zijn van de coöperatie of die de coöperatie de bevoegdheid
verlenen om te onderhandelen over voorwaarden voor gegevensverwerking alvorens zij daarmee instemmen,
om geïnformeerde keuzes te maken alvorens in te stemmen met gegevensverwerking, en om het mogelijk te
maken mechanismen op te zetten voor de uitwisseling van standpunten over het doel en de voorwaarden van
gegevensverwerking, die het beste de belangen van datasubjecten of rechtspersonen vertegenwoordigen.

Met name dienst (i) en dienst (ii) lijken op die van de AISP. De AISP kan immers data ophalen van betaalrekeningen om
deze vervolgens namens de rekeninghouder door te sturen naar derden. De aanbieder van gegevensdelingsdiensten
vervult een vergelijkbare rol, maar dan met betrekking tot andere data.

Het eerste concept van de Data Governance Act voorzag slechts in een aanmeldingsprocedure (notification procedure).[65]

Dit stelde weinig voor, wat onder meer blijkt uit de eis dat de bevoegde autoriteit de aanmelding binnen een week moet
verwerken. Onder meer de EDPB heeft ertoe opgeroepen de beoordeling van de autoriteiten indringender te maken.[66] Het
voorlopige onderhandelingsresultaat is dat de aanbieder van gegevensdelingsdiensten kan kiezen voor een simpele
notificatie, maar ook kan vragen voor een autorisatie als ‘provider of data intermediation services recognised in the Union’.
Deze aanbieder mag dan deze titel voeren in zijn communicatie en een speciaal logo gebruiken. Hiervoor is vereist dat de
bevoegde autoriteit bevestigt dat de aanbieder voldoet aan diverse eisen. Ik neem aan dat een bevoegde autoriteit dit alleen
zal doen, als deze vooraf heeft vastgesteld dat dit inderdaad het geval is. Deze eisen zijn naar mijn oordeel minder
vergaand dan voor AISP’s.[67] Er wordt van een aanbieder van gegevensdelingsdiensten veel minder vereist ten aanzien
van governance en interne controle. De aanbieder die slechts voor een aanmelding kiest, zal overigens aan precies
dezelfde eisen moeten voldoen, maar dit zal dus niet vooraf worden vastgesteld maar achteraf.

7.3 Evaluatie

Naar mijn oordeel is het verschil in behandeling en zwaarte van toezichtsregimes tussen AISP’s en aanbieders van
gegevensdelingsdiensten moeilijk te rechtvaardigen. Elders heb ik mij afgevraagd wat de reden is dat AISP’s onder een
vergunningsregime vallen.[68] Ik identificeerde hier drie mogelijke redenen. Deze redenen zijn mijns inziens op zichzelf valide
om AISP’s onder toezicht te brengen, maar het is niet duidelijk waarom dan alleen AISP’s onder relatief zwaar toezicht van
DNB staan en diverse andere partijen die zich in de data-economie begeven niet. Ik laat deze redenen de revue passeren.
(i) Een partij kan beschikken over wachtwoorden en andere beveiligingsgegevens

De meeste AISP’s beschikken echter helemaal niet over wachtwoorden en beveiligingsgegevens. Dit hangt af
van de technische inrichting van het proces waarmee de AISP toegang krijgt tot de bankrekening. Anderzijds is
er niets in de Data Governance Act dat het aanbieders van gegevensdelingsdiensten zou verbieden over
wachtwoorden of beveiligingsgegevens te beschikken van hun cliënten, voor allerlei andere belangrijke zaken.

(ii) Een partij beschikt over grote hoeveelheden gevoelige data
Op zichzelf is het waar dat AISP’s over gevoelige data kunnen beschikken. Maar dat geldt nu ook voor diverse
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andere organisaties, zoals BigTechs. Het is de verwachting dat aanbieders van gegevensdelingsdiensten
eveneens over veel en mogelijk gevoelige data zullen gaan beschikken.

(iii) Cliëntenbescherming
Overwegingen van cliëntenbescherming zouden kunnen vereisen dat een partij die data bij derden raadpleegt
onder toezicht staat om te voorkomen dat deze partij onwenselijke verdienmodellen op de data baseert of dat
diensten die op basis van deze data worden verleend zelf ondeugdelijk of intransparant zijn. PSD2 regelt voor
AISP’s echter nauwelijks iets op dit punt.[69]PSD2 stelt gedetailleerde regels over hoe de AISP de data van de
betaalrekening moet krijgen, maar zwijgt over wat de AISP vervolgens met de data mag doen. De Data
Governance Act daarentegen bevat wel een verplichting voor aanbieders die diensten aanbieden aan natuurlijke
personen om te handelen in hun belang.

Ik zie dus niet in waarom aanbieders van gegevensdelingsdiensten onder een veel lichter toezichtsregime komen dan
AISP’s. Mijn voorkeur gaat uit naar een gelijkschakeling waarin de mate van toezicht gelijk loopt aan de risico’s die het
toezicht zou moeten beheersen.

8. Slotbeschouwing

In dit artikel heb ik een aantal aspecten van het fenomeen Open Banking de revue laten passeren. Ik besprak welke
juridische kernbeginselen Open Banking mogelijk maken en gebruik van data beogen te bevorderen (paragraaf 4). Ik gaf
ook aan welke data naar mijn verwachting wel en niet onder Open Banking zullen gaan vallen (paragraaf 5). De conclusie is
dat financiële instellingen rekening zullen moeten houden met een wereld waarin derden gemakkelijk toegang zullen krijgen
tot de data die deze financiële instellingen van de cliënt onder zich hebben. Andersom zullen financiële instellingen ook
gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot data die zich buiten de financiële industrie bevinden.

Ik besprak vervolgens hoe de belangen van de cliënt worden gewaarborgd in een wereld van Open Banking (paragraaf 6 en
7). Denk aan privacy en veiligheid van data en het toezicht op Open-Banking-spelers. Hier is nog veel onduidelijk en Open-
Banking-spelers weten daarom niet altijd waar zij aan toe zijn. Ook is de level-playing-field-gedachte nog niet echt geland in
de regelgeving omtrent Open Finance (en Data Spaces). De wetgever zou naar mijn oordeel PSD2 als vertrekpunt moeten
nemen en vanuit daar moeten beoordelen of er redenen zijn om voor andere spelers en interacties in de Open-Banking-
wereld dingen anders te regelen.

Dit artikel is uiteraard pas een begin. Open Banking staat immers nog in de kinderschoenen. U gaat nog veel (van mij)
horen over dit onderwerp.
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