
Say what?! Jouw bankgegevens liggen voor 

het oprapen dankzij een Europese wet 
Privacy begint ondertussen te lijken op iets uit het verleden. Ondertussen weet Facebook meer van jou dan je beste vrienden. Eén van de dingen 

die je echt privé wilt houden zijn je bankzaken. Helaas lijkt ook daar nu een einde aan te komen. 

Ook online je privacy waarborgen beschermen 

 

PDS2 wattes? 
Dit komt allemaal door de zogenaamde PDS2-wet. De Europese wet verplicht banken om betaalgegevens van klanten te delen met derden. Dat mag 

natuurlijk niet zomaar, je moet er wel toestemming voor geven. Maar hoe zien die voorwaarden er dan uit? Zijn ze verstopt in een 86 pagina’s 

tellend contract en staat het ergens in de kleine lettertjes? Of staat het duidelijk aangegeven? Daar zit uiteraard een verschil in. Voor nu is dat een 

vraag die we niet kunnen beantwoorden. 

 

Waarom? 
Waarom banken opeens verplicht worden om betaalgegevens te delen komt door een nieuwe richtlijn vanuit de Europese Unie. De reden hiervoor is 

om innovatie te stimuleren en concurrentie aan te moedigen. Zo kunnen bedrijven nu ook diensten gaan aanbieden die hiervoor alleen bij banken 

mogelijk waren. Denk hierbij aan betaalmanieren, beleg-apps en hypotheekadvies. 

 

 
 

Daarnaast kunnen bedrijven door deze data te gebruiken gerichte aanbiedingen doen. Je hebt dus een soort cookies op je bankrekening. Bedrijven 

kunnen exact zien wat je verdient, waar je geld aan uitgeeft en waar je pint. 

 

Nadelen 
De nadelen van deze wet zijn substantieel te noemen. Bedrijven kunnen tracken waar jij je geld aan uitgeeft en zo gericht adverteren. Bedrijven 

moeten echter wel eerst een bankvergunning aanvragen om jouw gegevens in te zien. Het punt is alleen dat dat overal in Europa kan worden 

aangevraagd en in Malta bijvoorbeeld loucher is dan in Nederland. Ook is het voor cybercriminelen zo gemakkelijker om kwaad te doen. 



 
 

Wanneer? 
De wet gaat per 1 januari 2018 in. We hebben dus nog even om ons erin te verdiepen. Bij WANT houden we van innovatie, maar of dit nou écht 

goed is voor de consument vragen we ons af. Wil je hier meer over lezen? Dan kan dat hier. Wij houden dit onderwerp in ieder geval goed in de 

gaten. Zodra we weten hoe je het delen van je betaalgegevens kunt stoppen óf juist niet, zullen we daarover schrijven. Houd onze website dus in de 

gaten. 

 

Malou van Oosterhoud 02/12/2016  

 

Bronlink: https://www.want.nl/wat-is-pds2-wet/ 

 


