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Wat zijn de risico’s?  
Op basis van PSD2 kunnen commerciële organisaties straks mensen motiveren om hun bank opdracht te 
geven hun financiële transactiegegevens ter beschikking te stellen. Door transactiegegevens samen te 
voegen en te analyseren, kunnen deze organisaties bijvoorbeeld persoonlijke aanbiedingen doen op 
basis van koopgedrag.  

Naïeve mensen zien dit mogelijk als een handige applicatie en zijn blij verrast met vele ‘interessante’ 
aanbiedingen: 

 “Uit uw gegevens blijkt dat u meer aan energie uitgeeft dan uw buurman, zal ik u een 
goedkoper voorstel doen?” 

 “U koopt veel bij Albert Heijn, wist u dat de Jumbo vaak veel goedkoper is?” 

 

Technologische ontwikkelingen en wetgeving zoals PSD2 zetten de deur open voor 
commercieel gebruik van deze gegevens. Hier zitten risico’s aan, zowel op het gebied van 
privacy als ook vanuit wetgeving (GDPR). De politiek ziet de risico’s van onvoldoende 
bescherming van persoonlijke financiële gegevens. 
 
Mensen willen meer controle over hun gegevens. Zij verwachten dat zij zelf kunnen beschikken 
over gegevens die over hen gaan, waar deze zich ook bevinden. Vervolgens willen ze zelf 
kunnen beslissen over wie hun gegevens op welke wijze mag gebruiken. Nieuwe Europese 
wetgeving als GDPR en PSD2 ondersteunt de burger in deze wens. Maar deze ontwikkeling 
heeft een keerzijde: het risico van misbruik van data en misleiding van de nietsvermoedende 
burger. 
 
Qiy Foundation en Stichting Financieel Paspoort werken samen aan het aanbieden van veilige 
mogelijkheden waarbij mensen zowel toegang hebben tot de persoonlijke gegevens als ook zelf 
kunnen bepalen wie hierover mag beschikken. 



 

  

Nu kan men zich de vraag stellen: hoe kan het signaleren van besparingen nou een risico zijn? Het risico 
zit hem niet in de besparing, dat zit in het feit dat stapsgewijs steeds meer informatie in handen komt 
van derden, men hierover nauwelijks de regie kan voeren en men steeds meer gestuurd zal worden door 
de belangen van commerciële organisaties. 
 

Wat is het alternatief? 
Met het Financieel Paspoort, gebruik makend van het Qiy Afsprakenstelsel, hoeven deze gegevens 
helemaal niet centraal te worden opgeslagen. Zij worden op ieder gewenst moment opgehaald door de 
persoon zelf en komen alleen op zijn scherm bij elkaar, dus niet in een centrale database. Als hij deze 
gegevens bij zich heeft, kan hij beslissen wat daarmee te doen, zoals het:  

 aanvragen van een dienst die zijn gegevens analyseert en voorstellen doet (zonder dat de data 
bij de dienst achterblijft) 

 delen met een professioneel adviseur die een onafhankelijk voorstel doet 

 vergelijken van de eigen situatie met die van anderen 

 …. 

Op deze manier blijft hij de baas van de eigen gegevens en beslist hij zelf wat er met de gegevens 
gebeurt. Ook is hierdoor het risico dat een centrale database wordt gehackt en de gegevens van 
miljoenen mensen te koop worden aangeboden, beperkt; de gegevens uit diverse bronnen komen 
immers alleen bij het individu tezamen. 

Wat is daarvoor nodig? 
Om in een samenleving met voortrazende technologie mee te kunnen doen zonder de eigen privacy op 
te geven, moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Allereerst de politiek, die moet 
duidelijk maken waar de grenzen liggen en deze ook goed beschermen. Daarnaast moet zij duidelijk 
communiceren, naar burgers en bedrijven, welke risico’s verbonden zijn met het ongeremd verspreiden 
en gebruiken van persoonlijke gegevens. 

Daarnaast moeten de mensen zelf wakker worden en de verleiding weerstaan iedere ‘algemene 
voorwaarden’ of ‘end user agreement’ zomaar te accepteren. Dat vergt communicatie van 
verantwoordelijke instanties, verantwoordelijk handelen van commerciële organisaties, maar vooral ook 
alternatieven. Juist het gebrek aan alternatieven maakt het moeilijk de verleiding te weerstaan om 
weerloos het vakje “akkoord” aan te vinken. 

Qiy Foundation en Financieel Paspoort bieden een alternatief dat de steun van politiek en 
maatschappelijk verantwoorde ondernemingen verdient. 
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