
Consultatie PSD 2 

Hiermee reageer ik op de oproep ter zake consultatie PSD 2 

 

Ten eerste wil ik opmerken dat u verlangd dat er een Land wordt aangegeven. 

Ik reageer echter als EU-burger en daarmee uitdrukkelijk niet als inwoner van een der llidstaten. 

Ik mag u verzoeken daarmee voortaan rekening te houden en daartoe de mogelijkheid van EU als 
“land” aan uw keuze opties toe te voegen. 

 

Ten aanzien van PSD 2 wil ik opmerken dat de rekeninghouder toestemming kan verlenen om inzage 
in zijn transacties te verlenen daarmee ontbreekt echter nog altijd de toestemming voor het delen 
van gegevens van de personen die mogelijk in de transactiehistorie verschijnen. 

U dient er binnen PSD 2 voor zorg te dragen dat de privacy van degene die in deze transactiehistorie 
verschijnen geborgd blijft.  

Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens van diegenen aan wie betalingen zijn gedaan vanaf of 
stortingen zijn ontvangen op  de rekening waarvoor binnen PSD 2 toestemming is verleend 
afgeschermd dienen te zijn en te blijven. 

Het kan immers niet zo zijn dat de rekeninghouder daarvoor zonder schriftelijke instemming van 
diegenen die op zijn afschriften verschijnen plaatsvervangend toestemming zou kunnen verlenen. 

Ik mag u derhalve uitnodigen de uitsluiting van het delen van dergelijke ongewenste effecten en 
binnen de GDPR mogelijk wederrechtelijke uitwisseling van gegevens uitdrukkelijk te regelen, 
hoezeer deze private overboekingen ook van belang mogen zijn voor de financiële instelling die om 
instemming ex PSD 2 verzoekt. 

Daarnaast dient u expliciet aandacht te besteden aan een verbod op het verlangen van een 
toestemming voor het recht op inzage van rekeninggegevens ex PSD 2. 

Gewaarborgd dient immers te blijven dat de toestemming zonder risico voor nadelige gevolgen in 
alle vrijheid kan worden gegeven of onthouden. 

Het mag niet zo zijn dat een financiële instelling op basis van interne richtlijnen het verstrekken van 
een krediet frustreert (veroorzaken van nadelige gevolgen) omdat de rekeninghouder geen vrijelijk 
gegeven toestemming kan verlenen voor het delen van transactiegegevens ex PSD 2. 

 

Ik mag u derhalve uitdrukkelijk uitnodigen aandacht te besteden aan dergelijke ongewenste effecten 
van de invoering van PSD 2.  De nadelen en de gevaren van PSD 2 zijn bij nadere beschouwing  
wellicht groter dan de beoogde potentiële voordelen. 

Ik mag u aanraden PSD 2 in zijn geheel in te trekken om bedoelde nadelen te elimineren. 

In vertrouwen op uw voortschrijdend inzicht te mogen rekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Mariska 


