
Boekhouden en bankieren in één 
via PSD2 Bankenkoppeling 4.0



PSD2 = EU wetgeving

Binnen de EU is de PSD2 wet van kracht geworden die alle banken verplicht om de informatie van betaalrekeningen 
beschikbaar te stellen aan de rekeninghouder. Ook wel open banking genoemd. PSD2 is een vervolg op PSD1 wat 
vooral bekend is als SEPA. Oftewel makkelijker en gratis geld overmaken naar het buitenland. 

In de praktijk komt PSD2 er op neer dat alle banken binnen de EU de betaalinformatie via een API moeten delen met 
alle externe partijen die toestemming hebben van de rekeninghouder.

Voor consumenten nog niet echt een hit. Daar consumenten veel geven om privacy en nog niet in zien waarom zij de 
betaalinformatie moeten delen. Dus ze moeten veel geven maar het levert ze weinig op omdat er nog weinig “goede” 
producten zijn. Maar privé rekeningen vallen dus ook onder PSD2!

Zakelijk is er wel veel toegevoegde waarde en zijn er minder problemen met de privacy vanuit een rationelere en 
zakelijkere gedachte. De banken- of boekhoudkoppelingen zijn zakelijk immers al vele jaren gemeengoed en de 
toegevoegde waarde is duidelijk.

De PSD2 koppelingen gaan veel verder dan de ouderwetse bankenkoppelingen.



De innovatie van bankieren en boekhouden

Heel lang geleden - Handmatig invoeren bankmutaties vanaf afschrift

Vroeger - Inlezen bankafschriften up/downloaden MT940

Heden - Boekhoudkoppeling of bankenkoppeling, automatische 
verwerking met geselecteerde zakelijke rekeningen van 
5 banken in NL waarvan 2 ook met uitbetalingen.

Binnenkort - PSD2 bankenkoppeling, geïntegreerd boekhouden en 
bankieren in één. Zoals in online bankieren maar dan 
real time en geïntegreerd in Cash. 

De Cash PSD2 bankenkoppeling werkt al maar komt beschikbaar in Q1 2020.



- PSD2 koppeling met alle 5000 banken in de EU + Noorwegen, IJsland en Zwitserland

- Met alle betaalrekeningen, volledig geïntegreerd en met Instant Payments (directe overboekingen)

- Bij- en afschrijvingen zo real time mogelijk en volledig automatisch geboekt

- Betaalinitiaties, uitbetalingen automatisch via betaaladvies of per stuk en geïntegreerd real time uitbetalen

- Betaalverzoeken, om betalingen vragen via Ideal zoals met Tikkie zakelijk, vervanging pin, storno’s, sneller geld 

- Saldi overzicht, grafisch en geconsolideerd van alle rekeningen. Ook van verschillende banken door elkaar.

- Geïntegreerd (dus binnen Cash) uitbetalen, aan/uitzetten, volmacht systeem met signalering

- Om dit te realiseren en de licentie van de Nederlandsche bank te krijgen werkt Cash samen met een TPP

De Cash PSD2 bankenkoppeling kan dit allemaal en het is dus niet per definitie zo dat concurrenten dit ook kunnen! 
Ook is het mogelijk dat er banken zijn die nog niet per API zijn aangesloten en/of die bepaalde functies later pas 
volledig beschikbaar hebben. Denk dan aan historie, betaalverzoeken en batchgewijs betalen. 
Wat nog niet werkt bij de bank maken wij tijdelijk niet beschikbaar.

Cash PSD2 bankenkoppeling



PSD2 koppeling met alle 5000 banken in de EU + Noorwegen, 
IJsland en Zwitserland

- Er zijn ca 5.000 banken actief in dit gebied

- Ook niet EU landen kunnen (in theorie) deelnemen

- PSD2 is louter een vaste set met afspraken

- EU banken zijn verplicht deel te nemen (PSD2)

- Ook alle Nederlandse banken vallen hier dus onder
Oa. ASN, Volksbank, SNS, Triodos, van Lanschot etc etc.

- Maar ook de boekhoudkoppeling banken
ABN AMRO, Rabobank, ING, bunq en Knab

- Uitstekend geschikt voor nationaal gebruik maar zeker ook internationaal door open banking

- Met alle banken kan je dus een PSD2 bankenkoppeling maken met een verplichte deelname en vaste set mogelijkheden

- Met maar 5 banken een boekhoudkoppeling waarbij de bank de voorwaarden bepaalt.                                              
Zij gaan stoppen of geld vragen





Geïntegreerd vanuit Cash maakt u op de Ideal manier verbinding met de bank en geeft u na autorisatie aan welke 
rekeningen u wilt koppelen. Herhaal het proces per bank als u rekeningen van andere banken wilt toevoegen.

Volmacht verlengen na 90 dagen (of 180 dagen met token) loopt geïntegreerd vanuit Cash via signalering ook simpel via 
Ideal manier. En ook bij verzenden betalingen geeft u geïntegreerd vanuit Cash uw autorisatie via de Ideal manier.

Bij de boekhoudkoppeling loopt dit niet geïntegreerd, niet via de Ideal manier en lopen de mutaties altijd door!

AVG en PSD2 proof



U kunt opgeven per welke datum (dus met terugwerkende kracht) u de bankmutaties wilt ontvangen.
Bij de Boekhoudkoppeling kan dit niet, dat is alleen per ingangsdatum.



- Alle gegevens staan geregistreerd
- Aan maar ook uitgezet 
- Soort koppeling, laatst ontvangen afschrift etc.
- Signalering van Volmacht ook via de App

Beheer



Met alle betaalrekeningen, volledig geïntegreerd en met 
Instant Payments (directe overboekingen)

- Alle betaalrekeningen dus ook privé betaalrekeningen en G-rekeningen

- Volgens de definitie van de richtlijn is een betaalrekening 'een op naam van een of meer betalingsdienstgebruiker 
aangehouden rekening die voor de uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt'

- Veel klein-zakelijke klanten werken (ook zakelijk) met een privé rekening

- Geen uitsluitingen voor zakelijke rekeningen vanuit de bank 

Instant payments = directe overboekingen

- Geld overboeken binnen 5 seconden i.p.v. dagen wachten (rest EU = 10 seconden)
- Ook in het weekend en op feestdagen
- Zonder limiet (rest EU = €15K)



Bij- en afschrijvingen zo real time mogelijk en volledig automatisch 
geboekt

- Werkt (naast de extra functionaliteit) identiek aan de bankenkoppeling qua 
volledig automatisch boeken

- Real time is 24/7/365 en 4/5 keer per dag om mee te beginnen en daarna als 
er een bij-afschrijving binnen is

- Instant payments i.c.m. real time verwerking van bij- en afschrijvingen zorgt 
o.a. voor;

- sneller over je geld beschikken
- sneller uitbetalen dus minder vragen/aanmaningen ontvangen
- altijd een actuele administratie/cijfers 
- beter overzicht van Cashflow 
- minder kruisposten dus minder aanmaningen, discussie of onnodige vragen 
- sneller uitleveren van goederen zodra betaling binnen is



Betaalinitiaties, uitbetalingen automatisch via betaaladvies of per 
stuk en geïntegreerd real time uitbetalen

- Uitbetalen werkt op de Ideal manier, dus via een pop-up venster in Cash maak je connectie en autoriseer je
- Je kunt meerdere betalingen doen (batch) via het betaaladvies in Cash
- Je kunt 1 factuur betalen vanuit Cash
- Je kunt een losse overboeking doen vanuit je rekening binnen Cash
- Alles real time en geïntegreerd 
- Autorisatie veilig via de bank











Betaalverzoeken, om betalingen vragen via Ideal zoals met Tikkie 
zakelijk, vervanging pin, storno’s, sneller geld 

- Betaalverzoeken kunnen geïntegreerd via Cash(App) verstuurd worden

- Kan ook via de bank maar dan toegang tot hele rekening en dat kan ongewenst zijn 

- En je maakt eerst een factuur aan in Cash en dan gelijk het betaalverzoek

- Betaalverzoek = Ideal betaal link met alle Ideal mogelijkheden om te betalen, ook zakelijk

- Ideal betaal link kan meegestuurd worden in WhatsApp, e-mail, SMS, QR-code

- Maar ook met factuur of aanmaning

- Betaalverzoek kan ook dienen als vervanging voor PIN betaling

- Handig voor mobiele werkers/klussers die boter bij de vis krijgen (= direct betaald)

- Zonder dat ze een PIN apparaat mee krijgen en bv via de CashApp een betaalverzoek sturen

- Veel bedrijven sturen een betaalverzoek na een storno om sneller te reageren en betaald te krijgen

https://www.youtube.com/watch?v=0Du5n1CztLo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=0Du5n1CztLo




Saldi overzicht, grafisch en geconsolideerd van alle rekeningen

- Een overzicht van het saldo van alle gekoppelde rekeningen
- De mogelijkheid om een of meerdere rekeningen uit te zetten zodat deze rekening(en) niet meetellen 
- Een overzicht van het geconsolideerde saldo van alle gekoppelde rekeningen bij elkaar
- Een grafische weergave van alle overzichten
- Op deze manier zie je in één oogopslag wat je beschikbare saldo is om mee te ondernemen







Geïntegreerd (dus binnen Cash) uitbetalen, aan/uitzetten, volmacht 
systeem met signalering
- De schermen doorlopen om alles in te richten
- Bestellen is niet nodig
- Alleen bank kiezen die beschikbaar zijn
- Uiteindelijk alle 5.000 maar eerst de NL banken



Klanten die via de licentie van de Accountant lopen 

- Accountants- of administratiekantoor voert de administratie

- Klant kan dan de koppeling niet maken en de accountant eigenlijk ook niet

- Deze functie komt er zodat klant zelf zijn koppeling kan beheren via het 
icoon in de App

- En gebruik kan maken van alle functionaliteit die de koppeling te bieden 
heeft dus met signalering

- Ook de functie en icoon voor inboeken met alle mogelijkheden zal op deze 
manier beschikbaar worden



Delegeer de volmacht en uw klant krijgt via de App toegang tot de icoon bank met alle mogelijkheden



Voorbeelden van de App



Om dit te realiseren en de licentie van de Nederlandsche bank te krijgen 
werkt Cash samen met een TPP (Third Party Provider)



Voordelen Cash PSD2 bankenkoppeling t.o.v. boekhoudkoppeling

Boekhoudkoppeling Cash PSD2 bankenkoppeling

Maar 5 banken die het aanbieden Alle 5000 banken binnen de EU

Bank bepaalt mogelijkheden Standaard alle mogelijkheden

Alleen geselecteerde zakelijke rekeningen Alle zakelijke en privé betaalrekeningen

Aan- en afmelden via bank of online bankieren apart Aan- en afmelden en verlengen geïntegreerd vanuit Cash

Aan- en afmelden lastig via Accountant Aan/afmelden/verlengen volmacht makkelijk via Accountant

Apart inloggen in online bankieren noodzakelijk Alles geïntegreerd vanuit Cash,1 systeem is veiliger en handiger

Niet via de CashApp Alles ook via de CashApp



Voordelen Cash PSD2 bankenkoppeling t.o.v. boekhoudkoppeling

Boekhoudkoppeling Cash PSD2 bankenkoppeling

Indirecte kosten aan de bank Geen kosten aan de bank 

Doorbelasting kosten vanuit de bank aan klant (via Cash) Alleen kosten aan Cash

Geen licentie en geen apart toezicht (veilig, AVG proof?) Via licentie en onder toezicht van De Nederlandsche Bank

Rekeninginformatie 1 x per dag beschikbaar Real time verwerking, 24/7 door alle 5000 banken

Niet in weekend, maandag of feestdagen 365 dagen per jaar

Batchdetails niet in te zien Batchdetails wel in te zien

De 5 banken met een boekhoudkoppeling zijn voornemens om naast indirecte ook directe kosten in rekening 
te gaan brengen of helemaal te stoppen met een eigen boekhoudkoppeling. Boekhoudsoftwareleveranciers 
(behalve Cash) brengen vaak al kosten in rekening. Cash moet nu ook kosten gaan rekenen o.a. door de TPP.



Voordelen Cash PSD2 bankenkoppeling t.o.v. boekhoudkoppeling

Boekhoudkoppeling Cash PSD2 bankenkoppeling

Betalingen maar zeer beperkt mogelijk Betalingen in alle vormen met alle 5000 banken

Geen betaalverzoeken (zakelijke tikkies) mogelijk Wel betaalverzoeken mogelijk via alle 5000 banken

Inloggen in online bankieren voor opladen en uitbetalen Niet inloggen maar geïntegreerd bankieren op de Ideal manier

Trage verwerking betalingen Instant payments dus directe overboeking

In stappen facturen boeken en uitbetalen In één flow boeken en geïntegreerd uitbetalen 

Geen overzichten o.a. van saldi Grafische overzichten van alle rekeningen, ook geconsolideerd

Historie alleen via up-downloaden Historie via koppeling, op zijn minst 90 dagen, vaak alles

Kortom veel meer voordelen, mogelijkheden en gemak dus ook overstappen is een goede optie!



Communicatie voor uitleg (oa. Aan klant of collega) is in de maak. O.a. Leaflet, website, mailings en filmpje.



Website



Mailings



Storyboard filmpje





Echt alles automatisch met Cash
Ook PSD2 bankieren

Nu in test, live verwacht in de B17, Q1 2020

Het hele proces van inkoopfactuur tot uitbetaling en van 
verkoopfactuur tot betaling verloopt op deze wijze 
volledig automatisch en digitaal

Samenvattend;

- Een boekhoudkoppeling met elke bank in NL en EU
- Voor elke soort rekening
- Realtime verwerking 24/7/365
- Volledig geïntegreerd bankieren en boekhouden
- Makkelijk uitbetalen en betaalverzoeken
- Volledig geconsolideerd overzicht en rapportages
- Starten of overstappen geeft veel voordelen
- Veilig onder toezicht van de Nederlandsche bank


