
Bank
Eenvoudige relatie 

(pre-PSD2)

Het vertrekpunt is de relatie tussen een 
persoon en een bank vóór de invoering 
van de PSD2. Dienstverlening vindt 
vrijwel uitsluitend plaats met of via de 
bank. De bank verwerkt 
transactiegegevens

I

AISPBank

1. Persoon geeft toestemming
 aan AISP 

(art. 94 lid 2 PSD2) 
2. Extra bevestiging bij bank

4. Bank deelt 
gegevens 

(art 67 lid 3 PSD2)

Met de invoering van de PSD2 kan een 
persoon zijn data delen met andere 
partijen dan banken. Hiervoor geeft hij 
expliciete toestemming (art. 94.2 PSD2), 
en bevestigt eventueel deze 
toestemming. De bank is verplicht de 
gegevens te delen.

II

Banktransacties Banktransacties
Ongefilterde doorgifte

 transacties

Een bank ontvangt een request van de 
AISP. De default waarde is: alle 
informatie overdragen die de klant ook 
in zijn eigen online omgeving kan zien.

Het kan zijn dat het verzoek een andere 
specificatie geeft. Dit zal afhankelijk zijn 
van wat de API bij de bank mogelijk 
maakt. 

III

Banktransacties Banktransacties

Transacties

Gefilterde 
transactiesWanneer het filter verder ontwikkelt 

ontstaat de mogelijkheid voor 
persoonlijk databeheer. Een persoon 
geeft aan welke gegevens deze wil delen 
aan welke partij: omvang, duur, 
selecties. De lijst zal veranderen per 
persoon, waarbij deze gevoed wordt met 
de informatie uit de lijst Bijzondere 
Rekeninghouders.

Het persoonlijke databeheer benut 
mogelijkheden die de rechten van de 
betrokkene bieden, zoals 
dataportabiliteit en data-zelfbeschikking.  

Rekeningnummer 
bezwaarde consumenten 
(verbod op doorgifte als 

third party)

Rekeningnummer van 
Bijzondere Rekeninghouders

Persoonlijk databeheer Persoonlijke voorkeuren

Bank AISP

V

Banktransacties Banktransacties

Transacties

Gefilterde 
transacties

Lijst

In plaats van alle transacties ongefilterd 
door te geven, vindt filtering plaats op basis 
van een lijst rekeningnummers. 

In de eerste opzet is de lijst gevuld met 
rekeningnummers van Bijzondere 
Rekeninghouders (project) en eventueel 
aangevuld met rekeningnummers van 
particulieren.

Deze lijst werkt als referentietabel waarmee 
de data die van de bank ontvangen wordt, 
gefilterd kan worden. Een voorbeeld van de 
werking is te zien in onderstaande tabel.

Rekeningnummer van 
Bijzondere 

Rekeninghouders

Rekeningnummer 
bezwaarde consumenten 
(verbod op doorgifte als 

third party)

Bank AISPIV

Conceptueel model 

3. Request

Mét het 
PSD2-me-niet-register

Zonder PSD2

Mét PSD2

Mét PSD2
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