
PSD2: Europese richtlijn voor betaaldiensten| Consumentenbond 

https://www.consumentenbond.nl/betaalrekening/psd2 

PSD2 is een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. De richtlijn moet zorgen voor meer concurrentie en innovatie. Wat 

betekent dit voor consumenten? 

Wat is PSD1? · Wat is PSD2? · Toegang tot betaalrekening ... 

 

PSD2 | alles over de Payment Service Directive 2 

https://psd2.nl/ 

Wat is PSD2? Wat houdt de PSD2 in en wat zijn de mogelijkheden en kansen voor uw onderneming? Vind dit en meer 

op psd2.nl. 

WAT IS PSD2? · Payment service directive 2 · Nieuws · Contact 

 

PSD2 - De Nederlandsche Bank - Dnb 

https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/psd2/index.jsp 

PSD2 is de nieuwe Europese wet (richtlijn) voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven.PSD2 gaat ons allemaal 

aan. Wat verandert er en wat ... 

 

PSD2: de nieuwe Europese betaalwet - Rabobank 

https://www.rabobank.nl/particulieren/betalen/psd2/ 

Vanaf 2018 wordt de nieuwe Europese betaalwet PSD2 van kracht. U kunt vanaf deze datum zelf bepalen of u bedrijven 

toegang geeft tot uw ... 

 

PSD2 | Betaalvereniging Nederland 

https://www.betaalvereniging.nl › ... › Maatschappij, politiek en wetgeving › PSD2 

5 dagen geleden - PSD2 is de nieuwe Europese richtlijn voor digitale toegang tot ... Payment Services Directive 

of PSD2 (herziene richtlijn voor betaaldiensten). 

 

PSD2 | Informatie over betalen en sparen | AFM Consumenten 

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/betalen-sparen/psd2 

De Payment Services Directive 2 (PSD2) is een Europese richtlijn, die naar verwachting in 2018 in Nederlandse wetgeving 

wordt geïmplementeerd. 

 

PSD2 en toegang tot uw betaalrekening - ING - Betalen 

https://www.ing.nl/particulier/betalen/particuliere-betaalvoorwaarden/index.html 

In 2019 gaat in Nederland de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) in. Misschien heb je hier al van gehoord? 

Het belangrijkste om te weten: ... 

 

Alles wat je moet weten over de EU-betaalrichtlijn PSD2 | CCV 

https://www.ccv.eu/nl/2018/eu-betaalrichtlijn-psd2-moet-ermee/ 

30 mrt. 2018 - Men spreekt over de EU-betaalrichtlijn PSD2. Maar wat houdt deze richtlijn in en wat moet je er allemaal over 

weten? Wij leggen het uit. 

 

Payment Service Directive 2 (PSD2) 

https://www.nvb.nl/thema-s/bank.../2732/payment-service-directive-2-psd2.html 

13 jan. 2018 - De Payment Service Directive 2 (PSD2) is de herziene Europese richtlijn voor digitale toegang door derden tot 

betaalrekeningen bij banken. 

 

Nieuwe wetgeving voor betalingsverkeer (PSD2) | Financiële sector ... 

https://www.rijksoverheid.nl/...sector/nieuwe-wetgeving-voor-betalingsverkeer-psd2 

De Payment Service Directive 2 (PSD2) is een nieuwe Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. 


