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Online-identificatie is de sleutel tot diverse digitale
diensten. Naast overheid en zorgverzekeraars,
willen steeds meer organisaties zeker zijn van de
identiteit van hun gebruikers. Zo’n waterdichte
screening is niet tijdrovend, bestrijdt fraude
eﬀectief en vergroot zelfs de autonomie van
gebruikers over hun persoonsgegevens. TerZake
duikt in de kansen voor bedrijf en consument.
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40 | ACTUALITEITEN

De inlog- en identificatiemethode iDIN
breidt zijn toepassingen
en functionaliteiten uit.
De Consumentenbond
raadt Nederlanders
aan aangifte te doen
via de website van de
Belastingdienst, omdat
consumenten hierbij
niet eerst op zoek
hoeven naar hun inloggegevens.

41 | PRIVACY IN
ANDERE EUROPESE
LANDEN

Nederland hoort bij
de koplopers in
Europa op het gebied
van privacybescherming. Maar we
kunnen nog veel leren
van andere landen,
bijvoorbeeld hoe de
toezichthouder
bedrijven kan helpen
met privacyregels.

42 | DE TOEKOMST
IN VIER TRENDS

Omdat de datauitwisseling tussen
organisaties en consumenten toeneemt,
groeit de vraag naar
sluitende controle.
De technologie biedt
kansen voor gebruikers
en ondernemingen.
Een blik in de toekomst van digitale
identiteit.

44 | IDENTIFICATIE
OP MARKTPLAATS

Een gecontroleerde
identiteit bestrijdt
niet alleen de fraude
op Marktplaats,
maar vergroot ook
de afzetmarkt, het
zoekgebied en het
handelsvolume, aldus
Annemarie Buitelaar
van Marktplaats.
‘Handelen wordt elke
dag betrouwbaarder.’
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Actualiteiten

Europa

TerZake

Margot Markhorst,
product consultant
iDIN

DIGITALE IDENTITEIT

UITGEBREIDE
TOEPASSINGEN
MET IDIN

Currence – de organisatie achter iDIN en de betaalapplicatie
iDEAL – verwacht de snellere inlogmethode in april te lanceren. Consumenten kunnen dan gebruikmaken van iDIN met
dezelfde inlogcode die ze gebruiken voor hun mobiele iDEALbetalingen of om in te loggen in hun mobiele bank-apps.
Ook nieuw is dat iDIN te gebruiken is voor leeftijdscontrole,
bijvoorbeeld bij het online aankopen van drank of bij
scholierenfora met een maximumleeftijdsrestrictie.
‘Consumenten kunnen zich steeds makkelijker online identificeren. Wie gebruikmaakt van internetbankieren, hoeft van
tevoren niets aan te vragen en kan direct met iDIN aan de slag.
Zo kun je direct een BKR-registratie aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Door jezelf direct online te identificeren,
krijg je je dienst of product sneller geleverd,’ verduidelijkt Margot Markhorst
(35), product consultant bij Currence.
Omdat bedrijven meer zekerheid over
de identiteit van een persoon krijgen,
verwacht Markhorst dat meer diensten
online geleverd zullen worden.
UITBREIDING
Het aantal bedrijven en organisaties
waar de inlogmethode kan worden
gebruikt, neemt flink toe. Zo gaf het
onlineplatform mijnverzekeringenopeenrij.nl, dat in 2018 live moet gaan,
eerder al aan gebruik te gaan maken
van iDIN.
40 | TerZake

DOEL
IDENTIFICEREN
SINDS
2016
TRANSACTIES
BIJNA EEN HALF
MILJOEN 1E JAAR

2018

■ 28% Financiële dienstverleners
■ 24% Dienstverleners in
elektronische ondertekening
■ 20% Verzekeraars
■ 8% HRM-dienstverleners
■ 8% Hypotheekverstrekkers
■ 4%Telecombedrijven
■ 4% Overheidsinstellingen
■ 4% Overige dienstverleners

DOEL
BETALEN
SINDS
2005
TRANSACTIES
RUIM 378 MILJOEN
PER JAAR

De Consumentenbond
adviseert Nederlanders dit
jaar via de website van de
Belastingdienst aangifte te
doen, niet via de app of op
papier.
Bij de papieren aangifte ontbreken de nodige rekenhulpen
en wie de eigen app van de
fiscus gebruikt, kan geen
gegevens wijzigen, stelt de
bond op zijn website. Via de
website aangifte doen is wel
eenvoudig en biedt de volledige functionaliteit. Sinds vorig
jaar is het mogelijk om op
drie manieren in te loggen op
de portal van de Belastingdienst. Naast de identificatiedienst DigiD zijn dat Idensys
en iDIN. Vorig jaar adviseerde
de Consumentenbond op zijn
website de laatstgenoemde
methode. ‘Onze voorkeur
gaat uit naar iDIN’, dat consumenten niet dwingt eerst
op zoek te gaan naar hun
inloggegevens. De methode
is gekoppeld aan de onlinebankomgeving van de consument. ‘De kans dat je je
pincode (en het eventuele
wachtwoord) van je bankaccount niet meer weet, is
klein,’ redeneert de bond.
Iedereen die via zijn bank
kan internetbankieren, kan
direct met iDIN aan de slag.
Gebruikers hoeven niet eerst
via de post een al of niet
vergeten inlogcode aan te
vragen. [TB]

BRON: DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – ACHT EUROPESE LANDEN VERGELEKEN, 2017

De inlog- en identificatiemethode iDIN breidt zijn
functionaliteiten uit. Vanaf april is het mogelijk om
jezelf online te identificeren met de mobiele versie van
iDIN zonder gebruik van een zogenoemde identifier,
TAN-code of digipas.

‘MET IDIN NIET
OP ZOEK NAAR
INLOGGEGEVENS’

BRON: IDIN TAART: BETAALVERENIGING NEDERLAND, 2018. FOTO: MARIJKE MARKHORST: MILETTE RAATS

MEER ONLINEDIENSTEN DOOR
ZEKERHEID IDENTITEIT

Online-identificatiedienst
iDIN wordt in toenemende
mate door organisaties
gebruikt voor het verifiëren
van de identiteit van internetgebruikers. Gebruikers
kunnen iDIN niet alleen
gebruiken bij de Belastingdienst. Met iDIN kunnen ze
zich ook identificeren en
inloggen bij verzekeraars en
in de hypotheekverstrekking,
telecom of studiehulp actieve
dienstverleners.

PRIVACY:
LESSEN
VAN
OVER DE
GRENS
Nederland hoort bij
de koplopers in
privacybescherming, zo
concluderen onderzoekers
van de Universiteit Leiden
die verscheidene landen
in Europa met
elkaar vergeleken.
Toch blinkt Nederland
niet in alle opzichten uit.
In Duitsland, Zweden en
het Verenigd Koninkrijk
helpt de toezichthouder
bedrijven bijvoorbeeld
met privacyregels.

Inderdaad, Nederland doet het goed
als het gaat om de bescherming van
persoonsgegevens, bevestigt universitair
hoofddocent Bart Custers (41) van de
rechtenfaculteit van de Universiteit
Leiden. Custers leidde in opdracht van
het ministerie van Justitie en Veiligheid
het onderzoek ‘De bescherming van
persoonsgegevens – Acht Europese
landen vergeleken’. Uit het onderzoek
blijkt bijvoorbeeld dat Nederland met
Duitsland het enige Europese land is
dat al jaren een wettelijke meldplicht
datalekken heeft. Maar Nederland kan
ook leren van andere landen, bijvoorbeeld hoe de toezichthouder bedrijven
kan helpen met privacyregels.
DUITSLAND: BETROKKEN TOEZICHTHOUDER
In Duitsland is brede overeenstemming
dat moet worden gewaakt tegen een
overheid die zich als ‘Big Brother’ opstelt.
Geen wonder dat persoonsgegevens er
het best zijn beschermd. Nog beter dan
in Nederland, aldus Custers: ‘Nederland
heeft één Autoriteit Persoonsgegevens,
Duitsland heeft één toezichthouder voor
de bescherming van persoonsgegevens
op federaal en zestien op deelstaatniveau.
Organisaties kunnen zich ook laten
certificeren door toezichthouders als ze
willen weten of hun beveiliging adequaat
is. In Nederland bestaat dit niet; voor
organisaties is het hierdoor veel lastiger
om te weten of ze echt voldoen aan de
wet- en regelgeving.’

22%
ROEMENEN

Wij zijn nog niet echt
bekend met onze nationale
toezichthouder
(EU-gemiddelde: 37%)

ZWEDEN: TRANSPARANTE MARKT
De Zweden zijn relaxter wat de inbreuk
op hun privacy betreft. Binnen Europa
zijn zij het minst bezorgd dat autoriteiten
en bedrijven stiekem gebruikmaken van
hun persoonsgegevens: slechts 41 procent, tegenover 69 procent gemiddeld.
Op sites zoals hitta.se en birthday.se
staan contactgegevens en geboortedata
van alle Zweden. De belastingdienst
maakt alle aangiften openbaar.
Het vertrouwen van de Zweden biedt
allerlei geavanceerde mogelijkheden op
het vlak van digitale identificatie.
‘Zweden is een volwassen markt,’ oordeelt
Marco Gouw (44), verkoopdirecteur van
Signicat, een bedrijf dat ervoor zorgt dat
gebruikers zich op verschillende sites
kunnen identificeren. In Zweden maken
geboortedatum en geslacht bijvoorbeeld
deel uit van het burgerservicenummer
en het daarvan afgeleide BankID, een
elektronische identificatie.
VERENIGD KONINKRIJK: COMMERCIE VOOROP
Waar in Nederland bescherming van
persoonsgegevens als een grondrecht
geldt, juicht in het Verenigd Koninkrijk
de wetgever commercieel gebruik van consumentengegevens toe. Zo is het toezicht
enorm servicegericht. De Information
Commissioner’s Office (ICO) controleert
niet alleen of de wet nageleefd wordt,
maar geeft ook advies. Bedrijven kunnen
er bijvoorbeeld terecht met vragen hoe ze
moeten voldoen aan privacywetten. [JB]

41%
ESTEN

Wij maken ons geen
zorgen over het gebrek
aan controle over onze
persoonsgegevens
(EU-gemiddelde: 67%)

83%
DUITSERS

Wij hebben er grote moeite
mee dat websites
onze persoonsgegevens
gebruiken voor
commerciële doeleinden
(EU-gemiddelde: 74%)
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Trends

TerZake
DIGITALE IDENTITEIT

HOE UW DIGITALE IDENTITEIT
NIEUWE WERELDEN ONTSLUIT

Volgens Jacoba Sieders, sinds 2014 digital
identity expert van ABN AMRO, is het
inloggen met een gebruikersnaam en
wachtwoord welbeschouwd achterhaald.
Immers, we doen onze bankzaken online,
bestellen ons eten online en sluiten onze
verzekeringen online af. Dus willen
organisaties een waterdichte authenticatie
van gebruikers. Daarnaast willen ze,
aldus Sieders, ‘hun afnemers beter leren
kennen’. Sieders heeft zich met het onderwerp digitale identiteit beziggehouden bij
alle drie Nederlandse grootbanken. Juist
voor de banken is dat belangrijk om te
voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot de rekeningen van klanten. Maar
ook voor andere organisaties is een sterke,
gevalideerde digitale identiteit de sleutel
voor transacties. Na overheidsinstellingen
en zorgverzekeraars volgen steeds meer
bedrijven die gebruikmaken van digitale
identificatiemethoden. Als die organisaties
zeker weten dat hun gebruikers zijn wie
ze beweren te zijn, worden alle transacties
die zij doen betrouwbaarder. Dit zijn de
vier belangrijkste trends in de opkomst
van digitale identiteit.

ILLUSTRATIE: LEENDERT MASSELINK

Wie zijn belastingaangifte doet, moet zich online identificeren – dat is logisch.
Maar nu we steeds meer gebruikmaken van digitale transacties,
wil een groeiend aantal organisaties weten of hun klanten zijn wie ze beweren
te zijn. De opkomst van onze digitale identiteit verandert de economie.
Dit zijn de vier belangrijkste trends waaruit dat blijkt.
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TREND 1: MEER DATA-UITWISSELING
Bedrijven lukt het nu al steeds beter de
identiteit van consumenten in te kleuren.
Ze verrijken verzamelde klantdata met
informatie die ze elders betrekken: locatiegebonden informatie uit mobiele telefoons
bijvoorbeeld of informatie over surfgedrag. En ze wisselen informatie uit
met internetgiganten als Facebook en
LinkedIn en met adverteerders en marketeers van andere bedrijven.
Soms stimuleert de wetgever dit zelfs: zo
worden banken verplicht om balans- en
transactiegegevens van klanten uit hun
interne systemen te delen met derden als
de klant daar toestemming voor geeft.
Volgens de nieuwe Europese betaalrichtlijn Payment Services Directive (PSD2),
die nog dit voorjaar ingaat, kan elk bedrijf
met een vergunning betaaldiensten en op
rekeninginformatie gebaseerde diensten
aanbieden. PSD2 is bedoeld om de concurrentie in de financiële sector aan te
wakkeren. ‘Maar springen die andere
partijen even zorgvuldig om met data als
banken?’ vraagt Sieders zich af.

De betaalgegevens en andere klantdata
blijven eigendom van de klant. Dat wordt
onderstreept in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) die in mei
van kracht wordt. Die verordening geeft
iedereen recht op inzage, correctie en
verwijdering van persoonlijke data uit
databanken van organisaties.
TREND 2: MEER CONTROLE OP DATA
Zo raken persoonlijke data steeds meer
verspreid. Tegelijk krijgen consumenten
steeds meer greep op hun persoonlijke
gegevens. Neem de opkomst van ‘mijn
omgevingen’ die informatie van meerdere,
soortgelijke aanbieders samenvoegen en
data-analytics toepassen om gebruikers

‘Springen die andere
partijen even
zorgvuldig om met
data als banken?’
Jacoba Sieders,
digital identity expert ABN AMRO

handige overzichten te bieden. De overheidssite mijnpensioenoverzicht.nl bundelt
bijvoorbeeld de gegevens van pensioenuitvoerders. Dankzij de nieuwe wetgeving
zal dat ook met verzekeraars, telecomaanbieders, energiebedrijven en banken
mogelijk worden.
Steeds meer dienstverleners krijgen dan
ook in de gaten dat data commerciële
waarde hebben. Niet alleen aanbieders van
‘mijn omgevingen’ en andere bedrijven,
maar ook consumenten zelf.
TREND 3: MEER VRAAG NAAR SLUITENDE
IDENTIFICATIE
Veel e-commercebedrijven en onlineplatforms vragen hun gebruikers al om
zichzelf nader bekend te maken.
Gebruikers krijgen pas toegang tot zo’n
website als zij via Facebook of Google
inloggen. ‘Maar bij zo’n inlog is het nog
maar vraag of de privacy gewaarborgd is,
of wie de klant echt is,’ aldus Sieders. Niet

vreemd: op Facebook kunnen gebruikers
zich onder schuilnamen of aliassen voordoen. Een van de technologische middelen
voor een sluitende authenticatie is iDIN.
Deze dienst van de Nederlandse banken
laat consumenten zich online identificeren
in een omgeving die lijkt op betalingsmethode iDEAL. Veilig voor de consument
en betrouwbaar voor de aanbieder, stelt
Allard Keuter (47), senior adviseur bij
Betaalvereniging Nederland en betrokken
bij de ontwikkeling van iDIN. De dienst,
die eind 2016 is gelanceerd, telt inmiddels
uiteenlopende gebruikers, variërend van
een onlinehandelsplatform, dienstverleners
in digitale ondertekening, verzekeraars
zoals ONVZ, de hypotheekverstrekker
Florius, bankverzekeraar AEGON, de
Belastingdienst en en kredietregistratieorganisatie BKR. Met de laatstgenoemde
partij kunnen consumenten bijvoorbeeld
inzien welke kredietregistraties er op hun
naam staan. Maar de mogelijkheden zijn
nog ruimer, benadrukt Keuter.
TREND 4: NIEUWE MARKTKANSEN
Zo kan bijvoorbeeld de informatie uit de
digitale wereld en die uit de fysieke wereld
worden gecombineerd. Biometrische
vormen van authenticatie, bijvoorbeeld op
basis van gezichtskenmerken, iris of vingerafdruk of zelfs stemherkenning, maken
nieuwe, snellere transacties mogelijk.
Nu al kan het gebeuren dat een benzinestation, supermarkt of restaurant waar u
in de buurt bent u een aanbieding doet.
Dergelijke op locatie gebaseerde diensten
worden slechts mondjesmaat toegepast
uit angst de irritatie van gebruikers op
te wekken. Of in de toekomst ‘location
based marketing’ wel een hoge vlucht gaat
nemen? ‘Technisch kan het al,’ aldus
Keuter. ‘Maar het staat of valt met de
acceptatie door de consument.’ Die hangt
sterk af van de mate waarin burgers hun
privacy weten te beschermen. De wetgeving moet een matiging in het delen van
persoonsgegevens bewerkstelligen – alleen
noodzakelijke data worden gedeeld.
Keuter geeft als voorbeeld het valideren of
iemand 18 jaar of ouder is. ‘De technologie
van iDIN geeft alleen een ja of nee af.
Een onlineslijter of -brouwer kan dat zo
inzetten.’ [JB]
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Interview

Steeds meer gebruikers handelen met een gecontroleerde
identiteit op Marktplaats. Dat bestrijdt fraude, maar
volgens directielid Annemarie Buitelaar
worden zo de afzetmarkt, het zoekgebied en ook het
handelsvolume van Marktplaats groter.

Verkopers die hun net iets te goedkope
merkschoenen nooit opsturen. Kopers
die betalingen fingeren voor de koop van
een laptop of smartphone. Nagemaakte
transactieapplicaties die lijken op betaalverzoekapplicatie Tikkie. Gebruikers van
Marktplaats hebben er last van. Maar de
oplossing is er al, stelt chief commercial
officer (CCO) Annemarie Buitelaar (36)
van Marktplaats.
Marktplaats biedt sinds afgelopen zomer
verkopers de mogelijkheid om direct
onderling met iDEAL te betalen. Dat
gaat met de dienst ‘Betaalverzoek’ die
het bedrijf door dienstverlener Online
Betaalplatform (OBP, zie kader) laat
uitvoeren. ‘Door de verificatie van de
online-identiteit vormt het een sluitende
methode tegen valse betalingen,’ oordeelt
Buitelaar. Haar team wil alle obstakels
in de ‘reis’ van klanten (van adverteren,
zoeken, onderhandelen en betalen tot
verzenden) zo veel mogelijk wegnemen.

Welke obstakels ontdekte u?
‘Veel drempels hebben te maken met vertrouwen. Verkopers wachten het liefst met
het versturen van hun pakketje tot het
44 | TerZake

geld op hun rekening staat. Veel kopers
betalen daarentegen liever na ontvangst.
Bij kleine verkopen zijn de risico’s klein.
Maar met grotere bedragen zijn kopers en
verkopers veel voorzichtiger. Onze droom
is om alle gebruikers binnen vijf minuten
glimlachend te laten kopen en verkopen.
De vraag was dus: hoe kunnen we de
drempelvrees van gebruikers wegnemen?’

Het antwoord was: door identiteitscontroles van gebruikers. Wat merken
bezoekers daarvan?
‘Bij advertenties van alle producten die
geverifieerde verkopers op Marktplaats
aanbieden, staat vermeld welke gegevens
van hen zijn gecontroleerd. Kopers zien
bij de advertentie bijvoorbeeld vinkjes
achter het telefoonnummer of het bankrekeningnummer. Of ze lezen dat de
identiteit van de koper is gecontroleerd.’
Hoe controleren jullie de gegevens
van kopers en verkopers?
‘Wie een Marktplaats-account aanmaakt,
geeft naam en e-mailadres op. Wil die
persoon als verkoper Betaalverzoeken
gebruiken, dan wordt ook naar het

Het identificeren vormt een extra handeling in het transactieproces. Werpt
dat niet juist een extra drempel op voor
Marktplaats-gebruikers?
‘De eenmalige controlehandeling kost een
minuut, maar stelt verkopers nadien in
staat zich als betrouwbaar te onderscheiden op de site. Dat zorgt voor meer veiligheid, minder drempels, en dus een sneller
proces. Daarom doen we de identiteitscontroles alleen bij transacties met hogere
bedragen of handel met grotere volumes.’

DIGITALE IDENTITEIT

IDENTITEITSCONTROLES
STAP VOOR STAP
Sinds 2017 wordt de identiteit van
verkopers van Marktplaats, die
Betaalverzoeken willen gebruiken,
geverifieerd. Die identiteitscontrole wordt uitgevoerd door
Online Betaalplatform (OBP), een
betaaldienstverlener voor onlineplatforms. Inmiddels is van
825.000 Marktplaats-gebruikers
het telefoonnummer of bankrekeningnummer geverifieerd
door OBP.

Daarvoor heeft Marktplaats in
december de dienst Gelijk Oversteken
gelanceerd. Hoe werkt dat?
‘Zodra verkoper en koper een deal hebben,
stuurt de verkoper een betaalverzoek.
Betaalt de koper, dan wordt zijn geld
vastgehouden op een derdenrekening van
OBP. Na betaling krijgen beide partijen
een bevestiging. De verkoper wordt dan
ook gevraagd het pakketje te versturen.
Bij ontvangst geeft de koper een seintje en
ontvangt de verkoper zijn geld. Gaat er
iets mis, dan start OBP een onderzoek.
Leidend is dan wat de bezorgdienst in zijn
track-and-trace-verslaglegging optekent’
Kunnen alle transacties zo veilig
worden afgedwongen?
‘Gebruikers laten ons weten dat ze angst
hebben dat kopers niet of met vals geld
betalen of verkopers hun verkochte waren
niet opsturen. Al die zaken zijn op te
lossen met Betaalverzoeken en Gelijk
Oversteken. Handelen op Marktplaats
wordt elke dag betrouwbaarder. Sinds
de lancering van betaalverzoeken zijn
we slechts enkele fraudegevallen tegengekomen. Zo had een gebruiker zo’n acht
keer hetzelfde koptelefoontje verkocht.

TerZake

Annemarie Buitelaar

Dan gaan er alarmbellen bij OBP af.
Omdat hij zich had geïdentificeerd, is de
betaling tegengehouden. Deze gebruiker
komt nu nooit meer in ons systeem.
Katvangers en valse rekeningnummers
worden er dankzij de verificatie een voor
een uitgefilterd. Maar we hadden pas
ook iemand die een dure vaas verkocht,
die onderweg naar het postkantoor kapot
viel. Ook dat kan gebeuren.’

FOTO: FRISO KEURIS

‘HANDELEN OP
MARKTPLAATS WORDT
ELKE DAG
BETROUWBAARDER’

‘Onze droom is om alle
gebruikers glimlachend te laten
kopen en verkopen’

mobiele nummer en het bankrekeningnummer gevraagd. Door zich vervolgens
te identificeren via iDIN – de gebruiker
logt in bij zijn bank –, geeft de verkoper
toestemming ook de naam en geboortedatum die bij zijn bankrekening horen
te delen met onze betalingspartner OBP.
Zo weet je als koper zeker dat de verkoper
is wie hij beweert te zijn, omdat hij zich
al heeft gelegitimeerd bij het openen van
de bankrekening. Ondanks de beperkte
naamsbekendheid van iDIN gebruikt
80 procent van de gebruikers die daarom
gevraagd wordt de methode probleemloos. Gebruikers mogen overigens ook een
scan van hun identiteitsbewijs uploaden.’

Wat merkt u van de versnelling van
de reis die klanten maken?
‘Ten opzichte van vorig jaar hebben we
20 procent meer verkeer op onze site.
Dat komt ook doordat Marktplaats zijn
bezoekers vaker gepersonaliseerde aanbiedingen doet. Maar ook de transacties
zelf komen sneller tot stand. Bij de dienst
Gelijk Oversteken moeten kopers binnen

zeven dagen laten weten dat hun pakketje
is aangekomen, maar in realiteit krijgen
we na betaling gemiddeld na drieënhalve
dag al een seintje dat het pakket is
ontvangen. Hoeveel sneller dat is weten
we niet, maar we hebben reden aan te
nemen dat mensen meer vertrouwen in
de transactie hebben en dus sneller hun
product versturen.’

Welke effecten verwacht u in de
toekomst van de striktere controle
van online-identiteit?
‘Onze dienst Gelijk Oversteken maakt
verzending voor mensen veel aantrekkelijker. In bijna de helft van de advertenties
wordt verzenden al als optie aangeboden.
Het afzetgebied van verkopers en het
zoekgebied van kopers – en dus onze
markt – worden zo groter.’ [WG]

Iedereen met een Marktplaatsaccount kan zich aanmelden voor
betaalverzoeken. Dat werkt zo,
legt Maurice Jongmans (39), CEO
van OBP uit. ‘Wij controleren het
telefoonnummer door een tweestapsverificatie. Daarnaast gaan
we na of de gebruiker daadwerkelijk controle heeft over het opgegeven bankrekeningnummer, door
een eenmalige betaling van 1 cent.’
Doet een gebruiker een enkel
betaalverzoek van 250 euro of
meer, of meer dan 500 euro per
dag of 1.500 euro per jaar, dan
vraagt OBP om een extra identiteitscontrole. Daarvoor logt de
gebruiker in bij iDIN, of hij uploadt
een scan van zijn identiteitsbewijs.
Jongmans: ‘Wij beheren alle
vergaarde identiteitsgegevens.
Marktplaats krijgt daar geen
inzage in.’
TerZake | 45

