Minder PSD2-stress voor banken die dankzij equensWorldline
vrijstelling hebben verkregen voor opzetten fall-back
mechanisme voor ‘dedicated’ open API interface
Utrecht, 19 november 2019: equensWorldline, een dochteronderneming van Worldline
[Euronext: WLN], de Europese marktleider in het betalingsverkeer en transactiediensten,
kondigt met trots aan dat zij verschillende banken met succes heeft ondersteund bij het
verkrijgen van vrijstelling voor het fall-back mechanisme dat onder PSD2 vereist is. Tot
deze banken behoren Credit Europe Bank N.V., Banque de Neuflize OBC, Banque CPH en
vdk Bank. De vrijstelling, die de banken aanzienlijke investeringen en middelen bespaart
voor het opzetten van een terugvaloptie, werd verleend op basis van hun gebruik van het
Digital Banking Platform van equensWorldline.
Na de PSD2-deadlines van 14 maart en 14 september hebben verschillende Europese banken in
Nederland, België en Frankrijk al een vrijstelling voor het fall-back mechanisme gekregen, nadat zij
het bewijs hadden geleverd dat zij toegang tot hun infrastructuur konden bieden aan Third Party
Providers (TPP’s). Deze vrijstelling houdt in dat zij over de vereiste API's beschikken die voldoen aan
de technische reguleringsnormen (RTS) die zijn voorgeschreven door de European Banking Authority
(EBA) en de nationale toezichthouders. Op basis hiervan hoeven zij geen terugvaloptie op te zetten
via de reguliere klantinterface.
Ulrich S. Dietze, Country Manager Duitsland en België bij Credit Europe Bank N.V.: "Onze nauwe
samenwerking met equensWorldline is een belangrijke stap gebleken: Credit Europe Bank N.V. heeft
met succes een beroep gedaan op de vrijstelling voor het uitwijkmechanisme, waardoor een hele
reeks operationele en financiële gevolgen worden vermeden. PSD2 is nóg een reden om samen te
werken met een ervaren partner op het gebied van betalingstechnologie die mede vormgeeft aan de
uitvoering door actieve deelname aan Europese associaties en werkgroepen."
Volledige ondersteuning voor de vereisten van PSD2
Met PSD2 zijn banken, die online toegang bieden tot de betaalrekeningen van hun klanten, verplicht
om de toegang tot hun infrastructuur open te stellen voor derde partijen (TPP's). Naast het leveren
van een testomgeving voor hun API’s vereist PSD2 ook dat banken een fall-back mechanisme (of
terugvaloptie) opzetten voor het geval dat de specifieke API tijdelijk uit de lucht is of niet naar
behoren werkt. Het opzetten van een dergelijk terugval-mechanisme kan een serieuze uitdaging
zijn, gezien de vereiste extra investeringen.
Deze last kan worden weggenomen door het verkrijgen van een vrijstelling. Banken kunnen – onder
strikte voorwaarden – door de nationale toezichthouder worden vrijgesteld van de verplichting om
een fall-back mechanisme op te zetten. Voorwaarde hiervoor is dat hun API interface voldoet aan
specifieke criteria, zoals bepaald door PSD2. Deze criteria hebben betrekking op factoren als
robuustheid, beschikbaarheid, prestaties, beveiliging en gedetailleerde documentatie. Daarnaast
moet de speciale interface ook voldoen aan bepaalde ontwerp- en testnormen en moet deze
gedurende ten minste drie maanden op grote schaal zijn gebruikt.
equensWorldline ondersteunt banken met dit vrijstellingsverzoek, alsmede met het opzetten van
testfaciliteiten of een 'sandbox' omgeving en documentatie over de API's, in een zeer kort
tijdsbestek. Het bedrijf biedt ook de end-to-end dedicated interfaces, inclusief consent management
(toestemmingsbeheer) en TPP-verificatie die voldoen aan de PSD2-regelgeving en derde partijen in
staat stellen om op een correcte, betrouwbare en veilige manier toegang te krijgen tot
klantrekening-informatie. In de nieuwe context zijn gebruikers van betaaldiensten beschermd door
de vereisten van Strong Customer Authentication (SCA) en moeten ze hun expliciete toestemming
geven voordat hun gegevens worden verstrekt aan derde partijen of een betaling wordt verwerkt.

De organisatie heeft uitvoerige expertise op het gebied van PSD2, mede dankzij actieve deelname in
diverse gevestigde Europese PSD2-groepen en een grondige controle om te waarborgen dat de
geleverde diensten altijd up-to-date en volledig compliant zijn. equensWorldline werkt momenteel
samen met verschillende andere Europese banken om hen te ondersteunen bij het verkrijgen van vrijstelling
van het uitwijkmechanisme, waardoor zij aanzienlijke besparingen op investeringen en middelen kunnen
realiseren.

Mark Hakkenberg, lid van de raad van bestuur en Chief Operating Officer bij Banque de Neuflize
OBC: "Door onze langdurige samenwerking met equensWorldline hebben we met succes de PSD2
API's geïmplementeerd en de vrijstelling voor het fall-back mechanisme gekregen. Deze vrijstelling
bewijst het hoge kwaliteits- en veiligheidsniveau van equensWorldline’s oplossing, die een solide
basis vormt voor verdere innovatie en verkenning van aanvullende mogelijkheden op het gebied van
open banking."
Michael Steinbach, CEO equensWorldline: "Sinds de introductie van PSD2 heeft equensWorldline zich
volledig gecommitteerd aan de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige oplossing die voldoet
aan alle eisen van PSD2. Het feit dat een aantal van onze bancaire klanten een vrijstelling voor het
fall-back mechanisme hebben gekregen, toont duidelijk aan dat wij in staat zijn om banken te
ondersteunen en te ontzorgen bij hun PSD2-gerelateerde uitdagingen".
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effectief te beheersen. De ongeëvenaarde Europese footprint van het bedrijf maakt equensWorldline een
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