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7 De rekeninginformatiedienst

Goede balans tussen innovatie en bescherming van 
persoonsgegevens of een door de Europese Unie 
gereguleerde valkuil voor gebruikers?

Edwin de Jong

De bescherming van persoonsgegevens is anno 2017 actueler dan ooit. Het 
misbruiken en onjuist verzamelen van deze gegevens is een probleem dat 
is verergerd door recente technologische ontwikkelingen (zoals het mobiel 
betalen via apps). De Europese wetgever heeft hierop ingespeeld door in 
2015 de Payment Service Directive 2 (PSD2) uit te brengen welke de re
keninginformatiedienst reguleert (moet 13 januari 2018 geïmplementeerd 
zijn). Aanbieders van deze dienst krijgen toegang tot de betaalrekening 
– met daarop gevoelige persoonsgegevens – van de gebruikers van de re
keninginformatiedienst indien deze hiervoor zijn uitdrukkelijke toestem
ming verleent. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe het wettelijk 
kader waarin dit toestemmingsvereiste wordt geregeld zich verhoudt tot 
de Nederlandse wilsvertrouwensleer en hoe de Nederlandse wetgever hier 
bij de implementatie van de PSD2 mee om dient te gaan. Uit deze bijdrage 
volgt dat het wettelijk kader waarbinnen het verlenen van uitdrukkelijke 
toestemming voor de rekeninginformatiedienst wordt geregeld niet strookt 
met de in Nederland belangrijke wilsvertrouwensleer. De bal ligt nu in het 
kamt van de Nederlandse wetgever om de rekeninginformatiedienst aan 
strakke banden te leggen. Tijdens de implementatie van de PSD2 heeft 
hij onvoldoende aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van het toestem
mingsvereiste, maar de reacties uit de internetconsultatie en de implemen
tatie van de PSD2 in GrootBrittannië en Duitsland bieden hoop voor de 
verdere regulering van de rekeninginformatiedienst.

7.1 Inleiding

In de afgelopen tien jaar hebben technologische ontwikkelingen, zoals de 
snelle opkomst van het internet en het mobiel betalen via apps, de markt 
waarin betaaldiensten worden verleend binnen de Europese Unie aanzien-
lijk veranderd. De Europese wetgever heeft hierop ingespeeld door in 2015 
de Payment Service Directive 2 (‘PSD2’) uit te brengen. Uitgangspunt van 
deze richtlijn is het vinden van een balans tussen het stimuleren van inno-
vatie in de markt enerzijds en het behouden en vergroten van veiligheid van 
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persoonsgegevens en consumentenbescherming anderzijds. Dat dit makke-
lijker gezegd is dan gedaan wordt geïllustreerd door de regulering van een 
nieuw fenomeen in de PSD2: de rekeninginformatiedienst. De regulering 
hiervan houdt de gemoederen al enige tijd flink bezig, omdat aanbieders 
van rekeninginformatiediensten toegang zullen krijgen tot de betaalreke-
ning van de gebruikers van deze diensten en de daaruit af te leiden infor-
matie kunnen gebruiken voor het aanbieden van nieuwe diensten.1 De 
betaalrekening van een gebruiker bevat uit rekeninginformatie af te leiden 
persoonsgegevens die deze gebruiker over het algemeen liever voor zichzelf 
zou willen houden. Aanbieders krijgen dan ook niet zomaar toegang tot de 
betaalrekening van de gebruiker, want de gebruiker moet hiervoor, volgens 
de richtlijn, eerst zijn uitdrukkelijke toestemming verlenen. In deze bijdrage 
staat de vraag centraal hoe het wettelijk kader waarin dit toestemmings-
vereiste wordt geregeld zich verhoudt tot de Nederlandse wilsvertrouwens-
leer en hoe de Nederlandse wetgever hier bij de implementatie van de PSD2 
mee om dient te gaan.

De bijdrage is als volgt opgebouwd. Paragraaf 7.2 bevat een korte uitwer-
king van de rekeninginformatiedienst. In paragraaf 7.3 wordt het wettelijk 
kader besproken waarin de toestemming voor de rekeninginformatiedienst 
wordt gereguleerd. Naar mijn oordeel bevat dit geheel een flink aantal 
haken en ogen voor de gebruiker van deze dienst. Daarom wordt deze para-
graaf afgesloten met een toepassing van de wilsvertrouwensleer op het toe-
stemmingsvereiste van de rekeninginformatiedienst. In paragraaf 7.4 wordt 
uitgewerkt welke aandacht de Nederlandse wetgever tijdens de implemen-
tatie van de PSD2 aan het toestemmingsvereiste heeft besteed en wat de 
wetgever kan leren van de reacties uit de internetconsultatie en de imple-
mentatie van de PSD2 in Groot-Brittannië en Duitsland. De bijdrage wordt 
afgerond met een conclusie.

Voor deze bijdrage werd grotendeels interpretatief onderzoek gedaan naar 
nationale en Europese regelgeving en literatuur. Toch raakt deze bijdrage 
ook een aantal normatieve vragen, zoals de vraag hoe de ‘oude wilsver-
trouwensleer’ zich verhoudt tot de ‘splinternieuwe’ PSD2 en of dit ‘juist’ 
privaatrecht oplevert. Naast interpretatief onderzoek werd daarom aan-
sluiting gezocht bij zowel kwalitatieve als kwantitatieve empirische onder-
zoeksmethoden. De bijdrage bevat ook een rechtsvergelijkende verbreding, 

1 J. van Wensen, ‘Banken gaan betaalgegevens delen met derden, wat betekent 
dat voor u? Vijf vragen over de nieuwe betaalrichtlijn’, Volkskrant 12 december 
2016; M. de Rooy, ‘AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen’, 
NOS 30 november 2016, www.nos.nl.
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omdat (in paragraaf 7.4) de implementatie van de PSD2 in verschillende 
Europese rechtsstelsels wordt vergeleken.

7.2 PSD2: rekeninginformatiedienst

7.2.1 PSD en aanleiding PSD2

De Payment Service Directive (‘PSD’) is een in 2007 tot stand gekomen 
Europese richtlijn die in 2009 is geïmplementeerd in Nederland.2 Het doel 
van de PSD is het reguleren van de Europese markt waarin betaaldiensten 
worden verleend. Met het begrip ‘betaaldiensten’ worden in de PSD onder 
meer het aanbieden van betaalrekeningen en het uitvoeren van betaal-
opdrachten bedoeld.3 In de periode na de totstandkoming van de PSD heeft 
de markt sterke technologische ontwikkelingen ondergaan. De Europese 
Commissie heeft de PSD daarom in 2012 geëvalueerd en geconcludeerd dat 
de richtlijn niet meer voldeed.4 Een grote tekortkoming van de PSD was dat 
deze geen regulering kende van nieuwe innovatieve betaaldiensten zoals 
de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. In 2015 is daar-
om een herziening van de PSD tot stand gekomen, die op 13 januari 2018 
geïmplementeerd moet zijn in alle Europese rechtsstelsels: de PSD2.5 Zoals 
in de inleiding beschreven, heeft de Europese Commissie gedurende de tot-
standkoming van de PSD2 gezocht naar een balans tussen het stimuleren 
van innovatie van de markt waarin betaaldiensten worden verleend ener-
zijds en het behouden en vergroten van veiligheid van persoonsgegevens en 
consumentenbescherming anderzijds.6 Eén van de belangrijkste doelen van 
de PSD2 vanuit deze zoektocht is het reguleren van de betaalinitiatiedienst 
en de rekeninginformatiedienst.7

2 Richtlijn 2007/64/EG.
3 Voor een volledig overzicht zie Richtlijn (EU) 2015/2366, bijlage I punt 1 t/m 8.
4 Europees Parlement A-serie, Verslag over ‘Naar een geïntegreerde Europese 

markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen’, zevende parlementaire ter-
mijn, nr. 0304 van 2012.

5 Richtlijn (EU) 2015/2366, welke moet worden geïmplementeerd in alle Europe-
se rechtsstelsels die lid zijn van de Europese Unie. 

6 Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, MvT, p. 2-3.
7 Voerman 2016, p. 10-13.
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7.2.2 Nieuwe diensten: rekeninginformatiedienst en 
betaalinitiatiedienst

Naast de rekeninginformatiedienst wordt ook de betaalinitiatiedienst geïn-
troduceerd door de PSD2. De aanbieders van beide diensten krijgen vanuit 
de PSD2 toegang tot de betaalrekening van gebruikers van deze diensten. 
Deze toegang ligt gevoelig, omdat vanuit de transacties op een betaalreke-
ning bepaalde persoonsgegevens zijn af te leiden die identificeerbaar zijn aan 
de gebruiker, zoals welke religieuze overtuiging de gebruiker heeft (maan-
delijkse betalingen aan een kerk), welke politieke gezindheid de gebruiker 
heeft (contributie politieke partij) en of de gebruiker wel of niet geestelijke 
problemen heeft (betalingen aan psychiater). De betaalrekening van een 
gebruiker bevat aldus informatie die deze gebruiker over het algemeen voor 
zichzelf zou willen houden. Dit maakt zowel de rekeninginformatiedienst 
als de betaalinitiatiedienst interessant om onder de loep te nemen.

In deze bijdrage wordt alleen verder ingegaan op de regulering van de reke-
ninginformatiedienst, omdat de regulering van deze dienst gevoeliger ligt. 
Allereerst omdat de rekeninginformatiedienst door artikel 33 PSD2 wordt 
vrijgesteld van een groot deel van de artikelen van de PSD2, waardoor de 
rekeninginformatiedienst in een grijs gebied kan worden toegepast. Daar-
naast geeft de PSD2 geen duidelijke kwalificatie van de rekeninginformatie-
dienst. De rekeninginformatiedienst wordt in de richtlijn omschreven als 
‘een onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over 
een of meer betaalrekeningen die de betalingsdienstgebruiker bij een ande-
re betalingsdienstaanbieder of bij meer dan één betalingsdienstaanbieder 
aanhoudt’.8 Een voorbeeld van een dienst die in ieder geval onder deze 
kwalificatie valt, is het aanbieden van een onlinehuishoudboekje met daar-
in integrale overzichten van alle saldi van de rekeningen die een gebruiker 
heeft bij verschillende banken. Het is onduidelijk of de rekeninginformatie-
dienst aanbieders ook in staat stelt om rekeninginformatie te analyseren. 
Het analyseren van rekeninginformatie ligt voor gebruikers nog gevoeliger, 
omdat hiermee door aanbieders actief naar persoonsgegevens kan worden 
gezocht.9

8 Art. 4 sub 16 Richtlijn (EU) 2015/2366.
9 Voerman 2016, p. 10-13.
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7.2.3 Regulering rekeninginformatiedienst in de PSD2

Alvorens over te gaan tot de bespreking van het vereiste van uitdrukke
lijke toestemming die moet worden gegeven voor toegang tot rekening-
informatie , is het goed om kort stil te staan bij de regulering van de volledige 
rekeninginformatiedienst door de PSD2.

Een belangrijke spil in de regulering van de rekeninginformatiedienst is arti-
kel 33 PSD2, dat bepaalt dat een aanbieder die enkel rekeninginformatie-
diensten aanbiedt, wordt vrijgesteld van een groot deel van de artikelen 
van de PSD2. Zo hoeven aanbieders niet te voldoen aan de ingewikkelde 
vergunningsvoorwaarden van artikel 5 PSD2 en hoeft een aanbieder zich 
enkel te laten registreren bij De Nederlandsche Bank. De belangrijkste arti-
kelen van de PSD2 die wel van toepassing zijn op de aanbieder zijn: arti-
kel 41, 45, 52, 67, 69 en 95 t/m 98 PSD2. De rekeninginformatiedienst zelf 
wordt gereguleerd in artikel 67 PSD2, waarin ook het vereiste van uitdruk
kelijke toestemming terugkomt. De artikelen 41, 45 en 52 PSD2 geven de 
aanbieder een aantal informatieverplichtingen waaraan hij moet voldoen 
voordat hij een gebruiker om toestemming mag vragen. De artikelen 95 t/m 
98 PSD2 leggen een deel van de regulering van de rekening informatiedienst 
in handen van de European Banking Authority. Op uiterlijk 13 juli 2017 
publiceren zij een finale versie van aanvullende ‘Regulatory Technical 
Standards’ voor toepassing van de richtlijn.10 Deze aanvullende beveili-
gingsregels bevatten een aantal instrumenten die de bescherming van per-
soonsgegevens verder moeten vormgeven. Eén van deze instrumenten is de 
sterke cliëntauthenticatie, die extra voorwaarden biedt voor de toegang van 
aanbieders tot rekeninginformatie.11

7.3 Het vereiste van uitdrukkelijke toestemming onder de loep

7.3.1 Wettelijk kader

De toestemming van een betrokkene voor de toegang tot zijn persoons-
gegevens wordt binnen de Europese Unie geregeld in het wettelijk kader 
van privacyregelgeving. Vandaag wordt dit kader nog gevormd door de 
EU-privacyrichtlijn en de implementatie daarvan in Nederland in de Wet 

10 ‘EBA paves the way for open and secure electronic payments for consumers 
under the PSD2’, European Banking Authority 23 februari 2017, www.eba.
europa.eu.

11 Voerman 2016, p. 10-13.
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Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’).12 Vanaf juli 2018 wordt zowel 
de EU-privacyrichtlijn als de Wbp vervangen door de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (‘AVG’).13 De AVG bevat verschillende rechts-
gronden die toegang tot persoonsgegevens rechtvaardigen. Zo wordt in de 
AVG naast de toestemming van de betrokkene bijvoorbeeld de uitvoering 
van een overeenkomst als zelfstandige grondslag gezien voor toegang tot 
persoonsgegevens.14 Omdat de Wbp en de AVG op dit punt in grote mate 
overeenkomen, wordt in het vervolg van deze bijdrage voor het kader van 
privacywetgeving uitgegaan van de AVG.15

Met persoonsgegevens worden in de AVG bedoeld alle ‘informatie die 
direct of indirect aan een natuurlijke persoon kan worden gekoppeld zoals 
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifica-
tor of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysio-
logische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit 
van die natuurlijke persoon’.16

Artikel 7 AVG werkt de voorwaarden uit waaraan een rechtsgeldige toe-
stemming als bedoeld in de AVG moet voldoen. Deze voorwaarden zijn ook 
af te leiden uit de definitie die de AVG van toestemming geeft. In de AVG 
wordt toestemming omschreven als ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde 
en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van 
een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende 
verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.17

Toestemming in de zin van de AVG is op zichzelf echter nog onvoldoen-
de om verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen. Persoonsgege-
vens kunnen ook na toestemming van de betrokkene onder de AVG alleen 
worden verwerkt indien meerdere algemene beginselen van gegevens-
bescherming in acht worden genomen, zoals de belangrijke beginselen 
van doelbescherming (wat is het doel van toegang tot persoonsgegevens) 

12 Richtlijn 95/46/EG en de wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de be-
scherming van persoonsgegevens, Stb. 2000, 302.

13 Verordening (EU) 2016/679.
14 De Wbp bevat vergelijkbare rechtsgronden als de AVG, zie art. 8 Wbp.
15 Steffin e.a. 2014, p. 36-40. 
16 Art. 4 sub 1 Verordening (EU) 2016/679 (definitie door schrijver deels aange-

past).
17 Art. 4 sub 11 Verordening (EU) 2016/679.
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en dataminimalisatie (geen toegang tot meer persoonsgegevens dan nood-
zakelijk voor het beschreven doel).18

Het wettelijk kader van de AVG is ook van toepassing op de rekeningin-
formatiedienst.19 De PSD2 stelt expliciet dat bij toepassing van de reke-
ninginformatiedienst ook moet worden voldaan aan een aantal algemene 
beginselen van gegevensbescherming, zoals noodzaak, evenredigheid, doel-
begrenzing en een niet buitensporige gegevensbewaarperiode. In de volgende 
paragraaf wordt het vereiste van toestemming voor de rekeninginformatie-
dienst van de PSD2 beschreven en bekeken op welke punten de AVG aan-
vullend kan werken.

7.3.2 Toestemmingsvereiste voor rekeninginformatiedienst 
binnen de PSD2

Artikel 67 PSD2 regelt de toegang tot betaalrekeningen indien gebruik 
wordt gemaakt van een rekeninginformatiedienst. Artikel 67 lid 2 sub a 
PSD2 bepaalt dat deze dienst enkel mag worden verricht met uitdrukkelijke 
toestemming van de gebruiker.

De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is volgens de PSD2 de 
enige mogelijkheid voor een aanbieder om toegang te krijgen tot de betaal-
rekening van de gebruiker. Daarmee verschilt de PSD2 van de AVG, 
omdat artikel 6 AVG bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens ook 
gerechtvaardigd is indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor de uitvoe-
ring van een overeenkomst. Dat de PSD2 deze zelfstandige grondslag niet 
bevat, betekent dat de toestemming van de gebruiker gegeven moet worden 
naast een eventueel al bestaande betaaldienstverleningsovereenkomst met 
een aanbieder.

De term uitdrukkelijke toestemming komt niet met dezelfde woorden terug 
in de AVG, waar wordt gesproken van ‘ondubbelzinnige toestemming’. 
Daardoor lijkt het toestemmingsvereiste van de PSD2 een strenger karak-
ter te hebben, maar dit volgt niet duidelijk uit de richtlijn.20 De PSD2 bevat 
geen uitwerking van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming. De AVG 
daarentegen bevat wel een dergelijke uitwerking en stelt dat het voorname-
lijk van belang is dat uit de toestemming volgt dat de betrokkene instemt 

18 Steffin e.a. 2014, p. 36-40; Van Eijk 2016, p. 1528-1533.
19 Richtlijn (EU) 2015/2366, overweging 89.
20 Voerman 2017, p. 114-121. 
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met de voorgestelde toegang tot zijn persoonsgegevens.21 De AVG noemt 
ook een aantal voorbeelden van vormen van toestemming die aan het ver-
eiste van ondubbelzinnigheid voldoen, zoals het klikken op een vakje bij 
een bezoek aan een internetwebsite of het selecteren van technische instel-
lingen voor bepaalde informatiediensten.22 Aangezien de PSD2 een vereiste 
van uitdrukkelijke toestemming bevat, is het niet duidelijk of deze voor-
beelden ook voor een rekeninginformatiedienst zouden kunnen voldoen.

Artikel 67 lid 2 sub d, e en f PSD2 bevatten, net als artikel 7 AVG, een 
aantal regels die het bereik van het geven van toestemming regelen. Deze 
regels zijn in lijn met de in zowel de AVG als PSD2 aangehaalde algemene 
beginselen van gegevensbescherming. Zo reguleeert zowel artikel 67 lid 2 
sub d PSD2 als artikel 7 lid 4 AVG dat de aanbieder enkel toegang krijgt 
tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
rekeninginformatiedienst.

De PSD2 geeft ook een aantal specifieke informatieverplichtingen in aan-
vulling op de AVG waaraan een aanbieder moet voldoen voordat hij een 
gebruiker om toestemming mag vragen. Deze informatie-verplichtingen 
beogen te waarborgen dat aanbieders ‘informatie verstrekken aan beta-
lingsdienstgebruikers, die allen dezelfde, kwalitatief hoogwaardige en dui-
delijke informatie over betalingsdiensten dienen te ontvangen om overal 
in de Unie met kennis van zaken een vrije keuze te kunnen maken.’23 De 
informatieverplichtingen zijn neergelegd in de artikelen 45 en 52 PSD2 en 
bevatten onder andere een verplichting voor de aanbieder om de gebrui-
ker in te lichten over de voornaamste kenmerken van de aangeboden 
rekeninginformatiedienst.24

7.3.3 Analyse vereiste van uitdrukkelijke toestemming voor 
rekeninginformatiedienst

Het toestemmingsvereiste van de PSD2, als voorwaarde voor de rekening-
informatiedienst, bevat naar mijn mening een flink aantal haken en ogen.

De PSD2 besteedt allereerst geen aandacht aan de manier waarop aan 
gebruikers toestemming moet worden gevraagd. In de praktijk zullen aan-
bieders meer en meer volledig online en geautomatiseerd gaan werken, 

21 Verordening (EU) 2016/679, overwegingen 32, 42 en 43. 
22 Verordening (EU) 2016/679, overweging 32.
23 Richtlijn (EU) 2015/2366, overweging 54. 
24 Art. 52 lid 2 sub a Richtlijn (EU) 2015/2366. 
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bijvoorbeeld door middel van mobiele apps. Het geven van toestemming 
wordt daardoor steeds makkelijker, maar dit wordt niet gecompenseerd 
door strikte regulering van het vragen van toestemming door de PSD2 en 
AVG.

Een belangrijk pijnpunt van deze regulering zit hem wat mij betreft in de 
verhouding tussen de AVG en PSD2. De AVG is naast de PSD2 van toepas-
sing op de rekeninginformatiedienst, maar bevat geen vereiste van uitdruk
kelijke toestemming, wat voor onduidelijkheid zorgt. Vanuit de PSD2 volgt 
namelijk geen uitwerking van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming, 
waardoor aanbieders niet weten aan welke verplichtingen een geautomati-
seerd toestemmingsverzoek moet gaan voldoen en of dit verschilt met de 
verplichtingen die volgen uit de AVG. De PSD2 legt hiermee de bal voor 
toepassing van dit vereiste van de rekeninginformatiedienst voor een groot 
deel in het kamp van de praktijk. Dit lijkt mij onjuist. Gebruikers zouden 
door de richtlijn bijgestaan moeten worden in de bescherming van hun per-
soonsgegevens door een gedegen uitwerking van het toestemmingsvereiste. 
Het niet uitwerken van dit vereiste maakt de persoonsgegevens van gebrui-
kers een lokaas waar aanbieders op mogen springen zonder daarbij aan 
strikte toestemmingsregels gebonden te zijn. Geconstateerde problemen 
kunnen vervolgens vanuit de richtlijn alsnog gereguleerd worden, maar dan 
is het eerste leed al geleden.

Daar komt bij dat door het nieuwe karakter van de rekeninginformatie-
dienst ook de algemene beginselen van privacybescherming van de PSD2 
en AVG in mindere mate een remmend effect zullen hebben op het toestem-
mingsvereiste. Bijvoorbeeld het beginsel van doelbegrenzing lijkt zijn effect 
te verliezen bij de rekeninginformatiedienst, omdat het verzamelen van per-
soonsgegevens binnen deze dienst juist het doel is. Toestemming voor een 
rekeninginformatiedienst kan op deze manier een blanco cheque vormen 
voor aanbieders om zoveel persoonsgegevens als mogelijk te verzamelen.

De verhouding tussen de PSD2 en AVG laat aldus te wensen over. De 
grootste tekortkoming van zowel de PSD2 als de AVG zit hem echter in de 
inhoud van beide regelingen. Mijns inziens bieden zij onvoldoende waar-
borgen die de vrije wil van een gebruiker beschermen om een rekeningin-
formatiedienst aan te gaan. Vanuit de definitie van toestemming in de AVG 
volgt dat dit een wilsuiting moet zijn, maar de AVG biedt geen specifieke 
waarborgen dat hieraan altijd voldaan zal zijn.25 Het enige wat de PSD2 

25 Art. 4 sub 11 Verordening (EU) 2016/679.
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over de wil van een gebruiker lijkt te zeggen staat in overweging 54 van de 
richtlijn, waarin wordt gesteld dat de gebruikers van rekeninginformatie-
diensten na het krijgen van informatie een vrije keuze (moeten) kunnen 
maken over het wel of niet in zee gaan met een aanbieder van een der-
gelijke dienst. Deze overweging geeft stof tot nadenken. De richtlijn legt 
hiermee de lat voor de gebruiker van rekeninginformatiediensten vrij hoog. 
Is het mogelijk een gebruiker op een dusdanige manier in te lichten dat hij 
daadwerkelijk zal beseffen dat hij door het geven van toestemming bepaal-
de privacygevoelige persoonsgegevens met een aanbieder deelt? Zo nee, is 
er dan wel sprake van een wilsuiting waar aanbieders gerechtvaardigd op 
mogen vertrouwen? Het antwoord op deze vragen kan gevonden worden 
door deze nieuwe vorm van privaatrecht langs de meetlat van de in Neder-
land geldende wilsvertrouwensleer te leggen.

7.3.4 Wilsvertrouwensleer

De wilsvertrouwensleer volgt uit de artikelen 3:33 en 3:35 van het Bur-
gerlijk Wetboek (‘BW’) en geldt als voorwaarde voor de totstandkoming 
van een rechtshandeling. Het uitgangspunt van deze leer is dat voor een 
rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil bestaat die door een 
verklaring is geopenbaard (art. 3:33 BW). De wilsvertrouwensleer voegt 
hieraan toe dat een partij op een verklaring van de andere partij mag ver-
trouwen indien uit deze verklaring een wil lijkt te volgen (art. 3:35 BW). 
Kort gezegd staat de wil van een partij om een overeenkomst aan te gaan 
dus voorop, maar deze wordt beperkt door het gerechtvaardigd vertrouwen 
van de wederpartij op een verklaring waaruit de wil lijkt te volgen. De con-
sequentie van het niet voldoen aan de wilsvertrouwensleer naar Nederlands 
recht is dat de rechtshandeling kan worden vernietigd.26

De actualiteit van de wilsvertrouwensleer is, als belangrijke voorwaarde 
voor de totstandkoming van een rechtshandeling, door de Hoge Raad in 
een recent arrest onderstreept.27

De wilsvertrouwensleer is ook van toepassing op het geven van toestem-
ming als omschreven in de PSD2. Het geven van toestemming voor de 
rekeninginformatiedienst is een gerichte eenzijdige rechtshandeling die tot 
stand komt door de aanvaarding van een aanbod van de aanbieder om 
toestemming te geven, met als rechtsgevolg dat deze aanbieder toegang 

26 Boeve 2016, p. 27-29; Mak 2017, p. 35-39; Spierings 2016, p. 683-688.
27 HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:315, r.o. 3.3.2; HR 24 februari 2017, 

ECLI:NL:PHR:2016:1334, r.o. 2.3. 
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krijgt tot persoonsgegevens van de gebruiker.28 Vanuit de wilsvertrouwens-
leer moet deze toestemming (onderdeel verklaring) van de gebruiker van 
een rekening informatiedienst overeenkomen met de wil van de gebrui-
ker, gericht op het rechtsgevolg dat een aanbieder toegang krijgt tot zijn 
betaalrekening (onderdeel wil), en moet de aanbieder ook gerechtvaar-
digd op deze toestemming mogen vertrouwen (onderdeel gerechtvaardigd 
vertrouwen).29

Het onderdeel verklaring van de wilsvertrouwensleer wordt door de PSD2 
geregeld door eisen te stellen aan de toestemming die een gebruiker moet 
geven. Zo vereist de PSD2 dat de gebruiker van een rekeninginformatie-
dienst zijn toestemming uitdrukkelijk moet verlenen. De PSD2 werkt 
niet uit op welke manier deze uitdrukkelijkheid in de praktijk terug moet 
komen in online geautomatiseerde toestemmingsverzoeken van aanbieders. 
De PSD2 geeft hier ook geen voorbeelden van.

De Vries beschrijft in zijn monografie het geven van toestemming voor 
cookies op een website.30 Ook het aanvaarden van cookies heeft gevolgen 
voor de verwerking van persoonsgegevens. De Vries stelt dat het aanvinken 
van een bepaald vakje op een website, als zijnde verklaring, tot een geldige 
‘cookie-overeenkomst’ kan leiden indien de website-exploitant wel heeft 
voldaan aan zijn informatieverplichtingen. Het enkel aanvinken van een 
vakje op een site van een aanbieder van een rekeninginformatiedienst lijkt 
mij, in lijn met het proefschrift van Spierings, wat mager om te voldoen 
aan het vereiste van uitdrukkelijke toestemming.31 Interessanter is echter 
dat De Vries aangeeft dat voor de totstandkoming van een geldige ‘cookie- 
overeenkomst’ wel moet worden voldaan aan alle informatieverplichtingen 
die een website-exploitant heeft.

Deze opmerking van De Vries brengt ons bij het volgende onderdeel van de 
wilsvertrouwensleer, namelijk de wil. De PSD2 stelt dat aanbieders moeten 
voldoen aan bepaalde informatieverplichtingen, zodat de gebruiker met 
‘kennis van zaken een vrije keuze kan maken’.32 Hiermee lijkt de PSD2 in 

28 In het algemeen is het rechtsgevolg van het verlenen van toestemming dat het 
verbod op toegang tot persoonsgegevens wordt opgeheven. Gericht op de reke-
ninginformatiedienst is het rechtsgevolg dat aanbieders na toestemming per-
soonsgegevens mogen gebruiken die aan de gebruiker toebehoren. 

29 Spierings 2016, p. 683-688. 
30 De Vries 2016, par. 84-93. 
31 Spierings 2016, p. 687.
32 Richtlijn (EU) 2015/2366, overweging 54.
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te gaan op de wil van de gebruiker en koppelt de PSD2 het geven van infor-
matie aan de gebruiker aan het maken van een vrije keuze over het geven 
van toestemming.

Moerel en Prins uiten in hun preadvies kritiek op de opvatting dat verwer-
kers van persoonsgegevens rechtmatig handelen indien zij voldoen aan hun 
informatieverplichtingen die volgen uit privacywetgeving.33 Zij stellen dat 
toestemmingsregels hierdoor zijn verworden tot ‘mechanisch proceduralis-
me’. Hiermee wordt bedoeld dat er bij het vragen van toestemming enkel 
aandacht is voor de verplichtingen waaraan moet worden voldaan, terwijl 
uit het oog wordt verloren of de betrokkene wel daadwerkelijk begrijpt en 
weet waar hij mee instemt.34 Informatieverplichtingen voor aanbieders zijn 
op zichzelf dan ook niet slecht, omdat juist deze verplichtingen kunnen bij-
dragen aan een goede wilsvorming bij een gebruiker. Cognitief onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat consumenten de informatie die wordt gege-
ven ter vorming van de vrije wil in veel gevallen niet meer kunnen begrij-
pen.35 Het verzwaren van deze wettelijke informatieplichten zorgt voor een 
nog grotere informatieasymmetrie tussen betrokkenen en verwerkers van 
persoonsgegevens.36

Hier komt nog bij dat gebruikers de toestemming voor toegang tot per-
soonsgegevens present bias beoordelen. Dit betekent dat ze zich puur zullen 
richten op het voordeel van het verlenen van toestemming op dat moment 
(voordeel: de rekeninginformatiedienst), zonder daarbij rekening te houden 
met de eventuele nadelige gevolgen (nadeel: de toegang van derde partijen 
tot rekeninginformatie) achteraf.37 In het geval van toestemming voor de 
rekeninginformatiedienst vormt deze present bias-beoordeling een groot 
obstakel voor de vrije wilsvorming van de gebruiker.38

Door de gebrekkige verwerking van informatie door gebruikers en de 
manier waarop zij de rekeninginformatiediensten beoordelen, zullen veel 
gebruikers naar mijn mening de gevolgen van het geven van toestem-
ming niet kunnen overzien. Gebruikers zullen dan ook veelal geen op het 
gesorteerde rechtsgevolg gerichte wil (volledige toegang en gebruik van 
persoonsgegevens) hebben wanneer zij toestemming verlenen voor een 

33 Moerel & Prins 2016, p. 18-29.
34 Moerel & Prins 2016, p. 19.
35 Tiemeijer 2011; Martijn & Tokmetzis 2016. 
36 Van Raaij 2013, p. 27-40. 
37 Sunstein & Thaler 2008.
38 Zuiderveen Borgesius 2015, p. 877-883.
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rekeninginformatiedienst. Het ontbreken van deze wil betekent echter niet 
dat gebruikers nooit (formeel) toestemming zullen geven voor rekening-
informatiediensten. Het ligt juist voor de hand dat veel gebruikers, in lijn 
met het simpel en zonder nadenken aanvaarden van cookies, vrij makkelijk 
hun toestemming voor de rekeninginformatiedienst zullen verlenen.39 Deze 
toestemming zal echter veelal niet gericht zijn op alle aspecten die gerela-
teerd zijn aan de toegang tot de persoonsgegevens.

Dit brengt ons bij het onderdeel gerechtvaardigd vertrouwen van de wils-
vertrouwensleer. Dit onderdeel van de wilsvertrouwensleer brengt met zich 
dat aanbieders van rekeninginformatiediensten gerechtvaardigd mogen 
vertrouwen op de toestemming die wellicht ogenschijnlijk door een gebrui-
ker wordt gegeven, als hieruit ook de wil van de gebruiker lijkt te volgen. 
Praktisch betekent dit dat als een gebruiker eenmaal zijn toestemming voor 
de rekeninginformatiedienst heeft gegeven, ondanks het ontbreken van een 
volledige wil daartoe, het kwaad al is geschied, omdat de aanbieder op deze 
verklaring mag vertrouwen. Het is echter de vraag of dit vertrouwen aan 
het wankelen zou moeten worden gebracht.

Zoals hierboven is beschreven, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat gebruikers 
in de meeste gevallen de (rechts)gevolgen van het geven van toestemming 
kunnen overzien. Dit terwijl de PSD2 ervan uitgaat dat gebruikers na het 
ontvangen van informatie een vrije keuze kunnen maken over het wel of 
niet geven van toestemming. Het is de vraag of de PSD2 hiermee niet uit-
gaat van een verkeerd beeld van de gebruiker. Over deze vraag werd bin-
nen het consumentenrecht al veelvuldig nagedacht. Het consumentenrecht 
is ook voor de rekeninginformatiedienst relevant, omdat gebruikers uit-
eindelijk door aanbieders als consumenten zullen worden behandeld. Van 
Raaij en Duivenvoorde hebben onderzoek gedaan naar de aannames die 
ten grondslag liggen aan de bescherming van consumenten in Europese 
wetgeving (zoals ook de PSD2). Volgens Van Raaij kloppen veel aannames 
die ten grondslag liggen aan consumentenbescherming niet, waardoor veel 
Europese wetgeving haar doel mist.40 Zo gaat Europese wetgeving er vol-
gens Van Raaij vanuit dat consumenten de gegeven informatie verwerken 
en die gebruiken bij het maken van een keuze, terwijl dit in de praktijk 
niet gebeurt. Duivenvoorde vult Van Raaij daarin aan en stelt dat de 

39 Uit een enquête door de Consumentenbond uit 2014 bleek ‘van de 50% die 
altijd op “OK” klikt, wil 32% van geen enkele site tracking cookies’. Zie ook 
P. Kulche, ‘Cookiewet heeft bar weinig opgeleverd’, Consumentenbond 25 april 
2014, www.consumentenbond.nl.

40 Van Raaij 2013, p. 27-40. 
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consumenten-norm meer flexibel moet worden ingevuld in Europese wet-
geving om zo misleiding van consumenten door bedrijven te voorkomen.41 
Tigelaar onderzocht vervolgens in hoeverre consumenten gebruikmaken 
van hun handhavingsbevoegdheid als het gaat om het sanctioneren van het 
schenden van informatieverplichtingen door bedrijven.42 De conclusie van 
Tigelaar is dat consumenten niet in staat zijn om eigen rechten te handha-
ven, omdat de consument bijvoorbeeld veelal niet eens op de hoogte is van 
zijn recht om te handhaven.

Wanneer de PSD2 vanuit deze onderzoeken wordt bekeken, leidt dit tot 
de conclusie dat ook aan deze vorm van Europese regelgeving verkeerde 
aannames met betrekking tot de gebruiker ten grondslag liggen en dat 
de gebruiker niet in staat zal zijn om zelf voor zijn privacybelangen op te 
komen door toestemmingsregels te handhaven.43

Dit wordt ook geïllustreerd door een onderzoek van de Autoriteit Persoons-
gegevens uit 2012 naar de toestemming die consumenten moeten geven om 
een AH Bonuskaart te gebruiken.44 De Autoriteit Persoonsgegevens con-
cludeerde daarin dat deze toestemming niet aan de criteria van rechtsgeldi-
ge toestemming voldeed, maar dat consumenten hierover nooit aan de bel 
hadden getrokken.45 Albert Heijn had in de tussentijd wel veel persoons-
gegevens van consumenten geanalyseerd, maar moest aldus pas maatrege-
len nemen toen een nationale toezichthouder ingreep.46

De onderzoeken van Van Raaij, Duivenvoorde, Tigelaar en de Autoriteit 
Persoonsgegevens brengen het gerechtvaardigd vertrouwen van aanbieders 
op de toestemming van een gebruiker wat mij betreft wel degelijk aan het 
wankelen. Het is tegen deze achtergrond onjuist om de verantwoordelijk-
heid voor het beschermen van persoonsgegevens – door het laten geven van 

41 Duivenvoorde 2013, p. 147-165.
42 Tigelaar 2015, p. 206-213.
43 Zie ook Moerel & Prins 2016, p. 21-22.
44 Autoriteit Persoonsgegevens, Onderzoek naar de verwerking van persoons

gegevens door Albert Heijn B.V. in het kader van de AH Bonuskaart/het voor
deelprogramma Mijn Bonus, 9 november 2012, p. 87-90. Zie ook ‘Het mag als 
het van u mag’, NRC 3 januari 2015, www.nrc.nl. 

45 Autoriteit Persoonsgegevens, Onderzoek naar de verwerking van persoons
gegevens door Albert Heijn B.V. in het kader van de AH Bonuskaart/het voor
deelprogramma Mijn Bonus, 9 november 2012, p. 87-90.

46 Na het onderzoek heeft Albert Heijn de nodige maatregelen genomen, maar op 
welke manier het geautomatiseerde toestemmingsverzoek is aangepast, is niet 
bekend.
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toestemming – bij gebruikers te leggen en vervolgens te vertrouwen op de 
keuzes die gebruikers hierin maken. Dit gerechtvaardigd vertrouwen zou 
niet of in ieder geval in mindere mate moeten bestaan.

Ook is het zo dat de aard van persoonsgegevens de afgelopen jaren is ver-
anderd.47 Persoonsgegevens waren in het verleden een bijproduct van het 
doel waarvoor zij werden verzameld.48 Kenmerkend voor ontwikkelingen 
als big data en de snelle opkomst van het internet is dat persoonsgegevens 
momenteel juist als hoofdproduct worden verzameld om vervolgens met 
deze gegevens een nieuwe dienst te leveren. Het risico van de rekening-
informatiedienst is dat het verzamelen van persoonsgegevens een doel op 
zich zal worden (of dat misschien al is). Gebruikers zouden hiertegen vanuit 
de PSD2 meer beschermd moeten worden. Dat kan om te beginnen door 
te aanvaarden dat het gerechtvaardigd vertrouwen van een aanbieder op 
de toestemming van een gebruiker een flinke dosis wantrouwen in deze 
gebruiker vereist.49

7.3.5 Wat nu?

Uit het voorgaande valt, wat mij betreft, te concluderen dat het toestem-
mingsvereiste van de rekeninginformatiedienst niet strookt met de in 
Nederland geldende wilsvertrouwensleer.

Naar Nederlands recht is de consequentie hiervan dat de gebruiker zijn 
gegeven toestemming achteraf kan vernietigen. Dit heeft in ieder geval tot 
gevolg dat de bevoegdheid van een aanbieder om zich toegang te verschaf-
fen tot rekeninginformatie van de gebruiker vervalt. In beginsel heeft de 
vernietiging van de toestemming terugwerkende kracht, maar bij de latere 
vernietiging van de toestemming is voor gebruikers het kwaad al geschied. 
Aanbieders hebben dan al toegang tot de betaalrekening gehad en mogelijk 
al gegevens van de gebruiker verzameld en uitgelezen, en dit is niet onge-
daan te maken.50

De vernietiging van de toestemming achteraf lijkt dus geen effectieve 
remedie voor gebruikers. Het toestemmingsvereiste blijft dan ook een 

47 Zie ook Moerel & Prins 2016, p. 18-19.
48 Voorbeeld: reisbureau vraagt de persoonsgegevens van een persoon met als doel 

het boeken van een vlucht en niet als doel het verzamelen van deze persoons-
gegevens. 

49 Nieuwenhuis 2014, p. 545-550. 
50 Spierings 2016, p. 687-688.
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buitengewoon kwetsbare grondslag voor de toegang tot persoonsgegevens. 
Deze kwetsbaarheid kan enkel door wetgeving worden gecompenseerd. De 
Nederlandse wetgever heeft tot 13 januari 2018 de mogelijkheid om dit 
tijdens de implementatie van de PSD2 te doen. Het is interessant om te 
bekijken op welke manier de Nederlandse wetgever de rekeninginformatie-
dienst gaat implementeren en of hij hierbij aandacht besteedt aan de kwets-
baarheid van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming.

7.4 Implementatie rekeninginformatiedienst (PSD2)

7.4.1 Implementatie in Nederland

Tijdens het schrijven van deze bijdrage zitten alle Europese rechtsstelsels 
nog middenin de implementatie van de PSD2. De Nederlandse wetgever 
heeft eind 2016 een eerste concept Implementatiewet Herziene Richtlijn 
Betaaldiensten (‘Implementatiewet’) uitgebracht.51 Uit de toelichting bij de 
implementatiewet blijkt dat de PSD2 geïmplementeerd zal worden in de 
Wet Financieel Toezicht (‘Wft’) en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.52

Voor deze bijdrage is het interessant om te bekijken op welke manier de 
Nederlandse wetgever de rekeninginformatiedienst interpreteert en wel-
ke aandacht daarbij wordt besteed aan het toestemmingsvereiste. Aange-
zien de PSD2 geen duidelijke kwalificatie van de rekeninginformatiedienst 
bevat, bepaalt de interpretatie van de dienst door de Nederlandse wetgever 
welk bereik de toestemming van een gebruiker heeft: de toestemming moet 
hiervoor immers worden gegeven.

De Nederlandse wetgever geeft in de toelichting bij de Implementatie-
wet als voorbeeld van een rekeninginformatiedienst ‘een overzicht van de 
inkomsten en uitgaven van de gebruiker, uitgesplitst naar het doel van de 
uitgaven’.53 Uit dit voorbeeld lijkt te volgen dat de Nederlandse wetgever de 
rekeninginformatiedienst beperkt interpreteert, omdat aanbieders slechts 
overzichten van rekeninginformatie mogen geven zonder deze informatie 
te analyseren.

51 Ontwerp Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, www.internet-
consultatie.nl. 

52 Ontwerp Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, www.internet-
consultatie.nl.

53 Ontwerp Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, MvT, www.in-
ternetconsultatie.nl, p. 24.
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Voor de aandacht voor het toestemmingsvereiste is de implementatie van 
artikel 67 PSD2 van belang. Het recht van een gebruiker om een rekening-
informatiedienst te gebruiken (art. 67 lid 1 PSD2) wordt geïmplementeerd 
in artikel 7:522c BW. De voorwaarden waaraan aanbieders volgens artikel 
67 lid 2 t/m 4 PSD2 moeten voldoen voordat zij toegang tot de betaalreke-
ning van de gebruiker krijgen, worden door de Nederlandse wetgever in de 
Implementatiewet niet uitgewerkt.54 Uit de toelichting blijkt dat de Neder-
landse wetgever dit in een later stadium bij algemene maatregel van bestuur 
(‘AMvB’) gaat doen (met als grondslag art. 3:17 Wft).

Ook de voorwaarde van uitdrukkelijke toestemming van artikel 67 lid 2 
sub a PSD2 moet aldus nog bij AMvB worden uitgewerkt. De visie van de 
Nederlandse wetgever op het vereiste van uitdrukkelijke toestemming komt 
wel aan de orde bij de implementatie van artikel 94 lid 2 PSD2. Ook dit 
artikel bevat een vereiste van uitdrukkelijke toestemming, maar is door de 
vele vrijstellingen in beginsel niet van toepassing op de rekeninginformatie-
dienst.55 Hoe dan ook is de implementatie van dit artikel interessant voor 
de uitleg van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming. In de toelich-
ting bij de implementatie van deze bepaling stelt de Nederlandse wetgever 
dat het vereiste van uitdrukkelijke toestemming aanvullende bescherming 
biedt ten opzichte van de AVG.56 De wetgever beoordeelt het toestemmings-
vereiste dus als een sterke vorm van bescherming voor gebruikers, maar 
werkt dit niet uit. In de toelichting bij de Implementatiewet stelt de wet-
gever verder op geen enkele manier de kwetsbaarheid van dit vereiste aan 
de orde.

Opvallend is wel dat de Autoriteit Persoonsgegevens in de Implementatie-
wet wordt aangesteld als toezichthouder op de juiste toepassing van de 
rekeninginformatiedienst. De Nederlandse wetgever lijkt zich, met het aan-
stellen van een organisatie die zich enkel bezig houdt met de bescherming 
persoonsgegevens als toezichthouder, toch bewust van bepaalde risico’s 
van de rekeninginformatiedienst.57

54 Ontwerp Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, MvT, www. 
internetconsultatie.nl, p. 13.

55 Art. 94 lid 2 PSD2 wordt geïmplementeerd in art. 7:515c BW. Vrijstellingen 
volgen uit art. 33 PSD2 (zie par. 7.2.3 van deze bijdrage).

56 Ontwerp Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, MvT, www. 
internetconsultatie.nl, p. 21.

57 Ontwerp Implementatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, MvT, www. 
internetconsultatie.nl, p. 8-9.
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Het is niet duidelijk op welk moment de Nederlandse wetgever de defini-
tieve Implementatiewet en de uitwerking van de voorwaarden van arti-
kel 67 lid 2 t/m 4 PSD2 bij AMvB zal publiceren. Tot dat moment heeft de 
Nederlandse wetgever wel de kans om de koe van het toestemmingsvereiste 
alsnog op een andere manier bij de hoorns te vatten. Ter inspiratie voor de 
wetgever wordt in de volgende paragrafen bekeken welke aandacht er in de 
internetconsultatie aan het toestemmingsvereiste werd besteed en op wel-
ke manier de rekeninginformatiedienst in andere Europese rechtsstelsels 
wordt geïmplementeerd.

7.4.2 Reacties in internetconsultatie

Van de tien gepubliceerde reacties in de internetconsultatie van de PSD2 
zijn voor het toestemmingsvereiste voornamelijk die van de Betaalvereni-
ging Nederland en de Stichting Bureau Krediet Organisatie interessant.

De Betaalvereniging Nederland reageert kritisch op de stelling van de 
Nederlandse wetgever dat het toestemmingsvereiste van de PSD2 aanvul-
lende bescherming biedt ten opzichte van de AVG.58 De PSD2 bevat vol-
gens de Betaalvereniging Nederland geen onderbouwing voor deze stelling 
van de Nederlandse wetgever. Het vereiste van uitdrukkelijke toestemming 
dient er volgens haar enkel toe dat de gebruikers van deze nieuwe diensten 
daadwerkelijk willen en begrijpen dat een andere partij toegang tot zijn 
betaalgegevens krijgt. Uit de reactie volgt echter niet of zij ervan overtuigd 
is dat het vereiste van uitdrukkelijke toestemming ook daadwerkelijk bij-
draagt aan een juiste wilsvorming van de gebruiker.

De Stichting Bureau Krediet Organisatie gaat hier in haar reactie wel die-
per op in door de vraag op te werpen of de consument de impact van zijn 
beslissing om toestemming te geven voor een rekeninginformatiedienst wel 
kan begrijpen en overzien.59 Hierbij verwijst zij naar recente onderzoeken 
waarin is bewezen dat consumenten hun privacybescherming veelal te laag 
inschatten en deze al snel inruilen voor bijvoorbeeld een financieel voor-
deel of een gewenste dienst.60 Het is volgens de Stichting Bureau Krediet 

58 Reactie Betaalvereniging Nederland op consultatie Ontwerp Implementatiewet 
Herziene Richtlijn Betaaldiensten, www.internetconsultatie.nl/implementatie-
wetherzienerichtlijnbetaaldiensten/reacties. 

59 Reactie Stichting Bureau Krediet Organisatie op consultatie Ontwerp Imple-
mentatiewet Herziene Richtlijn Betaaldiensten, www.internetconsultatie.nl/
implementatiewetherzienerichtlijnbetaaldiensten/reacties. 

60 Tiemeijer 2011; Martijn & Tokmetzis 2016.
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Organisatie dan ook uitermate belangrijk dat hoge eisen worden gesteld 
aan de inrichting van het toestemmingsvereiste bij de implementatie van 
de PSD2.

De gezamenlijke lezing van de consultatiereacties van de Betaalvereniging 
en de Stichting Bureau Krediet Organisatie legt de kwetsbaarheid van het 
vereiste van uitdrukkelijke toestemming duidelijk bloot. Beide roepen op 
tot een verdere uitwerking van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming 
in de Nederlandse wet die de gebruikers van rekeninginformatiediensten in 
hun wilsvorming beschermt.

7.4.3 Implementatie in GrootBrittannië en Duitsland61

Naast de reacties uit de internetconsultatie kan ook de implementatie van 
de PSD2 in andere Europese rechtsstelsels als inspiratiebron voor de Neder-
landse wetgever fungeren. Zowel de Britse als de Duitse wetgever heeft een 
vergelijkbare Implementatiewet gepubliceerd waarop door de praktijk kon 
worden gereageerd. Het is interessant om deze wetten op dezelfde manier 
te bekijken als de Nederlandse Implementatiewet.62

De Britse implementatiewet bevat een belangrijk verschilpunt met de 
Nederlandse Implementatiewet, omdat het geven van toestemming onder 
de Britse Implementatiewet een veel ruimer bereik heeft dan het geven van 
toestemming onder de Nederlandse Implementatiewet. De Britse wetgever 
interpreteert de rekeninginformatiedienst namelijk veel ruimer.63 Zo stelt 
de Britse wetgever dat ook het doen van prijsvergelijkingen en het analy-
seren van inkomsten en uitgaven van de gebruiker onder de rekeninginfor-
matiedienst is toegestaan.64 De Britse wetgever heeft de voorwaarden voor 
de rekeninginformatiedienst in de Implementatiewet nog niet uitvoerig 
uitgewerkt, maar neemt wel een andere houding aan ten opzichte van het 

61 Schotland valt niet onder de Britse Implementatiewet. Ook de Ierse Implementa-
tiewet is bekeken. Deze was niet interessant, omdat geen uitwerking van de defi-
nitie van de rekeninginformatiedienst in de wet is opgenomen en de wet ook geen 
aandacht besteedt aan het toestemmingsvereiste van de rekeninginformatie-
dienst.

62 Zoals in paragraaf 7.4.1.
63 HM Treasury, Implementation of the revised EU Payment Services Directive 

II, 2 februari 2017, www.gov.uk, p. 33-39.
64 HM Treasury, Implementation of the revised EU Payment Services Directive 

II, 2 februari 2017, www.gov.uk, p. 37.
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vereiste van uitdrukkelijke toestemming dan de Nederlandse wetgever.65 
In de Britse Implementatiewet wordt expliciet aan partijen uit de praktijk 
gevraagd of zij het eens zijn met de voorgestelde interpretatie van de reke-
ninginformatiedienst en het vereiste van uitdrukkelijke toestemming hier-
voor.66 Hiermee lijkt de Britse wetgever ruimte te bieden voor aanpassing 
en strikte regulering van het toestemmingsvereiste indien de kwetsbaarheid 
van dit vereiste vanuit de praktijk wordt blootgelegd. De consultatiereacties 
op de Britse Implementatiewet werden op het moment van schrijven van 
deze bijdrage nog niet gepubliceerd.

Duitsland is momenteel het enige rechtsstelsel waar de consultatie van de 
PSD2 is afgerond en de definitieve Implementatiewet is gepresenteerd.67 In 
de Duitse Implementatiewet wordt net als in de Nederlandse Implementatie-
wet een beperkte interpretatie van de rekeninginformatiedienst gehan-
teerd.68 Ook de benadering van het vereiste van uitdrukkelijke toestemming 
in de Duitse implementatiewet komt overeen met die in de Nederlandse 
Implementatiewet.69 Een belangrijk verschil tussen de Duitse en de Neder-
landse Implementatiewet is echter dat de rekeninginformatiedienst in zijn 
geheel in de Duitse Implementatiewet veel strikter wordt gereguleerd. Zo 
gaat deze wet uitgebreid in op de vrijstellingen die worden gegeven door 
artikel 33 PSD2, waardoor de rekeninginformatiedienst veel duidelijker 
wordt geregeld dan in de Nederlandse Implementatiewet.

7.4.4 Aanbeveling aan de Nederlandse wetgever

De Nederlandse wetgever heeft nog even de tijd om de specifieke voor-
waarden voor de rekeninginformatiedienst bij AMvB uit te werken en 
de definitieve Implementatiewet te publiceren. Hij mag bij deze verdere 

65 Britse Implementatiewet vertaalt het vereiste van ‘uitdrukkelijke toestemming’ 
als explicit consent.

66 HM Treasury, Implementation of the revised EU Payment Services Directive 
II, 2 februari 2017, www.gov.uk, question 17 en 19.

67 Gesetzentwurf van Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umset
zung der Zweiten Zahlungsdienste – richtlinie, dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/114/1811495.pdf. 

68 Duitse Implementatiewet vertaalt het vereiste van ‘uitdrukkelijke toestemming’ 
als ausdrücklichen zustimmung, Gesetzentwurf van Bundesregierung, Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdienste – richtlinie, dip21.
bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811495.pdf, p. 88-89 en 124.

69 Gesetzentwurf van Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umset
zung der Zweiten Zahlungsdienste – richtlinie, dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/114/1811495.pdf, p. 53-55 en 160-162.
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regulering het nuttige effect van de PSD2 niet wegnemen door de toepas-
sing van de rekeninginformatiedienst in Nederland onmogelijk te maken.70 
Toch is het te hopen dat de wetgever zich, vanuit de besproken wilsvertrou-
wensleer, laat inspireren door een aantal lessen uit de consultatie van de 
Implementatie wet en de implementatie van de PSD2 in Groot-Brittannië 
en Duitsland.

Uit de reacties van de Betaalvereniging Nederland en de Stichting Bureau 
Krediet Organisatie volgt, in lijn met mijn bespreking van de wilsvertrou-
wensleer, dat toestemming een kwetsbare grondslag is voor de toegang tot 
persoonsgegevens. Het is dan ook uitermate belangrijk dat hoge eisen wor-
den gesteld aan de inrichting van het toestemmingsvereiste in de Neder-
landse wet.

Het lijkt mij cruciaal dat de gebruiker van een rekeninginformatiedienst 
kort en begrijpelijk wordt ingelicht over een aantal cruciale vragen voordat 
hij toestemming kan verlenen. Een dergelijk kort ‘Q&A-overzichtje’ doet 
niets af aan de volledige informatieverplichtingen van de aanbieder, maar 
dient ertoe de wilsvorming van de gebruiker te beschermen.71 Belangrijke 
vragen (en antwoorden) die hierin terug dienen te komen zijn: welke inno-
vatieve gevolgen de rekeninginformatiedienst heeft, waarvoor toestemming 
wordt verleend, hoe de toestemming kan worden ingetrokken en wat deze 
intrekking betekent voor reeds verkregen persoonsgegevens onder de toe-
stemming.72 De Nederlandse wetgever dient er zorg voor te dragen dat deze 
informatie te allen tijde in het zicht van de gebruiker verschijnt en niet sim-
pel ‘weggeklikt’ kan worden. Vervolgens dient de gebruiker, in lijn met de 
besproken privacywetgeving, geleid te worden naar de volledige informa-
tieverplichtingen van de aanbieder. Het moet voor de gebruiker pas moge-
lijk zijn om toestemming te verlenen nadat hij zelf heeft bevestigd volledig 
geïnformeerd te zijn door op ‘OK’ te klikken.

Ter inspiratie voor de verdere regulering van de rekeninginformatie-
dienst zou de Nederlandse wetgever ook moeten kijken naar de Brit-
se en de Duitse Implementatiewet. De Nederlandse wetgever dient de 

70 Zie bijv. R. Meijer, ‘Overheids aansprakelijkheid voor onjuiste implementatie ar-
beidstijden richtlijn’, Zippro Meijer Citteur Advocaten september 2015, www.
zippromeijer.com. 

71 ‘Q&A’ staat voor ‘Question and Answer’.
72 Reactie Betaalvereniging Nederland op consultatie Ontwerp Implementatiewet 

Herziene Richtlijn Betaaldiensten, www.internetconsultatie.nl/implementatie-
wetherzienerichtlijnbetaaldiensten/reacties, p. 3.
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rekeninginformatiedienst strak te definiëren, zodat het voor aanbieders 
duidelijk is welke diensten zij mogen verlenen. De ruime interpretatie van 
de dienst door de Britse wetgever lijkt mij niet juist, omdat dit tot te veel 
bevoegdheden bij aanbieders leidt. Wel kan de Nederlandse wetgever leren 
van de houding van de Britse wetgever ten opzichte van het vereiste van 
uitdrukkelijke toestemming. Het erkennen van de kwetsbaarheid van het 
toestemmingsvereiste en het vragen van hulp uit de praktijk kan uitein-
delijk leiden tot strengere voorwaarden voor en strakker toezicht op de 
rekeninginformatiedienst. Het enige wat de Nederlandse wetgever over het 
toestemmingsvereiste zegt, is dat deze aanvullende bescherming biedt ten 
opzichte van de AVG. Hiermee gaat hij te kort door de bocht en neemt hij 
geen juiste houding aan ten opzichte van de kwetsbaarheid van het toe-
stemmingsvereiste. De Duitse wetgever geeft net als de Nederlandse wet-
gever een beperkte interpretatie aan de rekeninginformatiedienst, zodat het 
toestemmingsvereiste een kleiner bereik heeft, en besteedt in deze context 
geen bijzondere aandacht aan het toestemmingsvereiste. Wel bevat de Duit-
se Implementatiewet een duidelijke en strikte regulering van de volledige 
rekeninginformatiedienst. De Nederlandse wetgever moet ook hier lessen 
uit trekken, omdat de rekeninginformatiedienst vanuit de huidige Neder-
landse Implementatiewet in een te grijs gebied kan worden toegepast.

7.5 Conclusie

Het wettelijk kader van de AVG en PSD2, waarbinnen het verlenen van 
uitdrukkelijke toestemming voor de rekeninginformatiedienst wordt gere-
geld, strookt niet met de in Nederland belangrijke wilsvertrouwensleer. De 
bal ligt nu bij de Nederlandse wetgever om de rekeninginformatiedienst 
aan strakke banden te leggen. Tijdens de implementatie van de PSD2 heeft 
hij onvoldoende aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van het toestem-
mingsvereiste, maar de reacties uit de internetconsultatie en de implemen-
tatie van de PSD2 in Groot-Brittannië en Duitsland bieden (wat sprankjes) 
hoop voor de verdere regulering van de rekeninginformatiedienst.

De Europese Commissie heeft met de PSD2 getracht een balans te vinden 
tussen het stimuleren van innovatie van de markt waarin betaaldiensten 
worden verleend enerzijds en het behouden en vergroten van veiligheid van 
persoonsgegevens en consumentenbescherming anderzijds. Vanuit mijn 
bespreking van de wilsvertrouwensleer volgt dat deze balans niet is gevon-
den en dat de rekeninginformatiedienst daarmee is verworden tot een gere-
guleerde valkuil voor gebruikers. De Europese Commissie zal de PSD2 op 
uiterlijk 13 januari 2021 evalueren en daarbij nadrukkelijk kijken hoe de 
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toegang tot betaalrekeningen van gebruikers heeft uitgepakt.73 Het is te 
hopen dat de verraderlijke kuilen van de PSD2 door een daaruit volgende 
‘PSD3’ weer kunnen worden geëgaliseerd.
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