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Het doel van dit document is om merchants die gebruik 
maken van Worldline-betaaldiensten attent te maken op de 
implicaties van de Europese richtlijn betreffende betaaldien-
sten (PSD II). 

Het bevat een inleiding over wat de PSD II-richtlijn inhoudt 
en de specifieke implicaties ervan voor merchants die 
betaaldiensten aan de toonbank of via e-commerce aanbie-
den. In dit kader worden wijzigingen aan de regels van de 
betalingsregeling ingevolge deze nieuwe richtlijn besproken 
en vermeld als deze relevant zijn. 

Bovendien legt het document de maatregelen vast die 
 Worldline de merchants zal vragen te nemen om klaar te 
zijn voor de PSD II-richtlijn en de nieuwe regels in verband 
met de betalingsregeling, alsook een tijdsschema.

01 Inleiding
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2.1 De PSD II-richtlijn en de technische 
 reguleringsnormen van de EBA

De herziene Europese richtlijn betreffende betaaldiensten 
2015/2366, beter bekend als PSD II, trad in werking op 
13 januari 2018. 

Verscheidene aspecten van deze regelgeving hebben een 
impact op merchants. Eén van de belangrijkste doelstellingen 
van de nieuwe richtlijn betreft de bescherming van de beta-
lende klant via drie pilaren: zijn informatie, zijn toestemming 
en Sterke Klant Authenticatie (verplicht bij B2C-transacties). 

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft bepaalde vereisten 
van de richtlijn vastgelegd in de technische regulerings-
normen, met inbegrip van de vereisten in verband met de 
Sterke Klanten Authenticatie (SCA) van de kaarthouder die 
van kracht zullen zijn vanaf 14 september 2019.

2.2 Geografische reikwijdte 

De PSD II-richtlijn is van toepassing op alle betalingstransac-
ties binnen de Europese Economische Ruimte (EEA), i.e. de 
Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk (ten minste 
tot aan de Brexit), Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

De Sterke Klanten Authenticatie (SCA) van de kaarthouder 
is van toepassing als zowel de acquirer als de kaartuitgever 
zich binnen de EER bevinden. Maar als één van hen zich 
 buiten de EER bevindt, is de Sterke Klanten Authenticatie niet 
langer verplicht. Bijvoorbeeld, een merchant waarvan de 
acquirer Worldline Belgium is, moet de Sterke Klanten Authen-
ticatie activeren voor een kaarthouder wiens bank zich 
in Frankrijk bevindt, maar niet noodzakelijk voor een koper 
waarvan de bank zich in de Verenigde Staten, Zwitserland 
of China bevindt. In het speciale geval waarin een kaarthouder 
zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, is de Sterke Klanten 
Authenticatie verplicht tot de Brexit van kracht is.

2.3 Verplichtingen vanaf medio januari 2018 

Vanaf januari 2018 moeten nieuwe regels worden geïmple-
menteerd; deze hebben voornamelijk betrekking op infor-
matie en de toestemming van de betaler. 

Informatie voor de betaler 
De betaler moet worden ingelicht over de voorwaarden van 
zijn betalingsinstrument, zoals onder meer:
• de termijn voor de uitvoering van de betaling (bijvoorbeeld, 

in het geval van betaling bij levering),
• het gereserveerde bedrag op het moment van de reser-

vering (bijvoorbeeld tijdens de check-in in een hotel of bij 
het betalen van benzine bij een automatische benzine-
pomp, wanneer het uiteindelijke bedrag van de transactie 
niet op voorhand gekend is),

• omzettings- of wisselkoerskosten,

• aanvullende kosten (toeslagen) of kortingen in verband met 
het gebruik van een betalingsmethode, als deze is toege-
staan door de overheid waar de merchant zijn winkel heeft.

Als de informatie niet gekend is door Worldline (bijvoor-
beeld leveringsdatum, wisselkoerskosten berekend door de 
merchant, toeslagen) of als de betalingspagina op het inter-
net niet door Worldline wordt aangeboden, moet de merchant 
zelf de consument inlichten (via zijn betaaldienstaanbieder 
(PSP) als dit van toepassing is). 

Toestemming van de betaler
De betaler moet voor elke betalingstransactie zijn expliciete 
toestemming of een pre-autorisatie in zijn aanwezigheid 
geven. Voor een transactie in contactmodus, moet de toe-
stemming worden gegeven door bijvoorbeeld de pincode 
in te voeren of de kaart in te voeren nadat het bedrag werd 
geverifieerd (bv. bij een betaalautomaat op een snelweg). 
Voor een transactie in contactloze modus, wordt het aan-
reiken van de kaart in de buurt van de betaalterminal, 
waarop de kaarthouder het bedrag heeft kunnen verifiëren, 
beschouwd als zijn toestemming. In het geval van een inter-
netverkoop, kan dit worden gedaan door de kaarthouder te 
vragen de transactiegegevens te aanvaarden door op een 
knop te klikken.

2.4 Verplichte Sterke Klanten Authenticatie 
vanaf september 2019

Met de Sterke Klanten Authenticatie (SCA) van de kaart houder 
wordt een beperking van de fraudegevallen beoogd. Vanaf 
14 september 2019 wordt de Sterke Klanten Authen ticatie ver-
plicht wanneer een kaarthouder een elektronische betaling 
start voor het exacte bedrag van de betaling, voor het bedrag 
van de pre-autorisatie in het geval van een reservering, voor 
het geheel van een serie betalingen (voor elke wijziging aan 
de voorwaarden zal een nieuwe authenticatie nodig zijn).

02 Het regelgevende kader
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Wat is een Sterke Klanten Authenticatie?

Gebruikers moeten tenminste twee van deze drie afzonderlijke elementen verschaffen:
• iets wat ze weten (een wachtwoord of een pincode) – kennis
• iets wat ze bezitten (een kaart, een gsm) – bezit
• iets wat ze zijn (biometrische gegevens, bv. vingerafdruk of irisscan) – inherentie

Een Sterke Klanten Authenticatie is van toepassing op zowel betalingen aan de toonbank als op betalingen op 
afstand. Bijvoorbeeld, het invoeren van een chipkaart in een betaalterminal (bezit) en het invoeren van een pincode 
(kennis) worden beschouwd als een Sterke Klanten Authenticatiemethode.

Voor betaling op afstand wordt een statisch wachtwoord voor een authenticatie van de kaarthouder niet beschouwd 
als een Sterke Klanten Authenticatie. Het gebruik van uitrusting die in staat is een dynamische authenticatiecode 
te genereren die specifiek is voor elke transactie of een smartphone die gekoppeld is aan gezichtsherkenning of 
een digitale vingerafdruk wordt daarentegen wel beschouwd als een Sterke Klanten Authenticatie. Verwacht wordt 
dat kaartuitgevers gebruiksvriendelijke authenticatiemethoden zullen ontwikkelen op basis van biometrische 
gegevens (bv. digitale vingerafdruk, gezichtsherkenning,...) op de smartphone van de klant, waardoor deze betaal-
methoden geleidelijk aan beter zullen worden aanvaard door de consument.

De PSD II-richtlijn heeft ook gevallen bepaald waarin de 
Sterke Klanten Authenticatie van de kaarthouder niet van 
toepassing is:
• als de bank van de betaler (de uitgever) of de bank van 

de begunstigde (de acquirer) zich buiten de EER bevindt,
• als de betaling wordt gestart door de begunstigde 

 (bijvoorbeeld: een domiciliëring)
• bij papieren betalingen (cheques, TIP)
• op post- of telefoonorders.
• als een vrijstelling van de Sterke Klanten Authenticatie van 

toepassing is ingevolge de technische reguleringsnormen, 
bijvoorbeeld als de betaling werd uitgevoerd op een 
 ticketautomaat / betaalterminal voor transportfaciliteiten 
 (bijvoorbeeld op een snelweg) of een parking. 

Deze vrijstellingen laten toe om een Sterke Klanten Authen-
ticatie te omzeilen, maar zijn niet verplicht.

Opmerkelijk is dat vrijstellingen nooit een routinezaak zijn en 
zelfs al wordt voldaan aan de voorwaarden voor vrijstelling, 
de uiteindelijke beslissing bij de uitgever berust (de bank 
van de betaler) die deze vrijstelling al dan niet kan verlenen, 
afhankelijk van zijn eigen criteria (technische capaciteit om 
dit te beheren, frauderisico, overeenkomsten met de kaar-
thouder, enz.).

2.5 De rol van betaalschema’s

Acquirers van transacties met betaalkaarten (bv. Worldline) 
en uitgevers van betaalkaarten moeten voldoen aan:
• de geldende wetgeving (bv. de PSD II-richtlijn)
• de regels die worden vastgelegd door betaalschema’s 

waarvoor ze diensten aanbieden aan hun klanten die in 
principe moeten voldoen aan de vereisten van de wetge-
vers of toezichthouders

De technische reguleringsnormen voorzien bijvoorbeeld 
een vrijstelling voor contactloze betaling aan de toonbank, 
met maximale bedragen waaraan voldaan moet worden. 
Een betaalschema kan beslissen om strengere regels aan 
zijn leden op te leggen. Een uitgever kan er – om eigen 
 redenen – ook voor kiezen striktere oplossingen te implemen-
teren; bijvoorbeeld, in dit geval lagere maxima dan diegene 
die worden opgelegd door het betaalschema, op voorwaarde 

dat voldaan wordt aan de door de technische regulerings-
normen bepaalde maxima. Hierdoor kan de merchant patro-
nen observeren die anders zijn dan de kaarten van zijn 
 klanten (bijvoorbeeld, de ene kaart wordt aanvaard zonder 
pincode voor een contactloze transactie van € 45, waarbij 
voor een andere kaart een pincode is vereist voor hetzelfde 
bedrag). 

2.6 De verschillende vrijstellingen van de 
Sterke Klanten Authenticatie 

2.6.1 Vrijstelling van de Sterke Klanten authenticatie 
voor betalingen aan de toonbank 
De technische reguleringsnormen leggen twee gevallen 
vast voor vrijstelling in het geval van betalingen aan de toon-
bank, naast diegene die hierboven al werden aangegeven:
• voor contactloze transacties met een lage waarde;
• voor transacties op een automaat in een parking of voor 

transportfaciliteiten. 

Een contactloze transactie kan worden vrijgesteld: 
• als het transactiebedrag minder dan € 50 bedraagt;
• als, sinds de laatste transactie met Sterke Klanten Authen-

ticatie door de kaarthouder, het maximale bedrag voor 
contactloze transacties, ongeacht de merchant, of het aan-
tal contactloze transacties het maximum niet heeft over-
schreden (limietcriteria) dat werd vastgelegd in de regelge-
vende technische specificaties (max € 150 of 5 transacties, 
naar goeddunken van de uitgever, die deze maximumbe-
dragen ook kan verlagen). 

Alleen de uitgever kan de limietcriteria goedkeuren. Op de 
betaalterminal kan een contactloze transactie worden gestart 
zonder een verzoek om de pincode in te voeren, maar de 
uitgever moet de transactie weigeren of verzoeken om de 
pincode in te voeren op de terminal, afhankelijk van het 
 validatieresultaat van de limietcriteria. 

2.6.2 Vrijstelling van de Sterke Klanten Authenticatie 
voor betalingen op afstand 
De technische reguleringsnormen leggen 5 gevallen vast 
voor vrijstelling in het geval van betalingen op afstand 
(e-commerce), naast diegene die hierboven werden aange-
geven (§2.4): 
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• betrouwbare begunstigden of witte lijsten
• recurrente transacties
• transacties met een lage waarde
• betalingen voor bedrijfsdoeleinden
• risicoanalyse van de transactie 

Betrouwbare begunstigde of witte lijst 
Een witte lijst biedt een kaarthouder de mogelijkheid om 
voor de uitgever van de kaart – over het algemeen zijn bank 
– een merchant aan te geven die hij vertrouwt en wenst 
vrij te stellen van een Sterke Klanten Authenticatie voor de 
uitvoering van transacties op afstand, op voorwaarde dat 
deze merchant voldoet aan de veiligheidscriteria van de bank.

Internationale betaalschema’s bevelen kaartuitgevers (de 
banken) aan om tijdens de authenticatiefase van de kaart-
houder aan zijn bank bij de uitvoering van een 3D Secure- 
transactie een vakje te voorzien waarin de betaler kan 
 aanvinken om de merchant op te nemen in zijn lijst van 
betrouwbare begunstigden (de witte lijst). 
Betaalschema’s voorzien dat– als antwoord op de uitvoering 
van de transactie – de merchant kan worden ingelicht dat 
hij is opgenomen in de witte lijst van de consument. 

De regelgeving bepaalt verder dat de kaarthouder (waar-
schijnlijk via de online bank toepassing) op elk ogenblik een 
merchant uit zijn lijst van betrouwbare begunstigden kan 
verwijderen. 

Vrijstelling voor een betrouwbare begunstigde (witte lijst) 
is ongetwijfeld de meest eenvoudige methode voor een 
 merchant om te genieten van een vrijstelling van de Sterke 
Klanten Authenticatie. Dit hangt echter af van: 
• het vertrouwen van consumenten in de merchant,
• het verschaffen van informatie aan de betaler door de 

 merchant om hem aan te moedigen hem al dan niet  
in de witte lijst te registreren,

• de capaciteit van de bank om witte lijsten te beheren en 
hoe eenvoudig het is om een merchant te registreren,

• de bank van de consument (de kaartuitgever) die finaal 
beslist om een vrijstelling toe te kennen of te weigeren 
voor elke transactie. 

Recurrente transacties 
Vrijstelling van Sterke Klanten Authenticatie wordt toegekend 
in geval van een serie transacties op afstand voor hetzelfde 
bedrag toegepast voor één begunstigde. Sterke Klanten 
Authenticatie is echter vereist voor de eerste transactie (het 
contract) of voor elke modificatie van de voorwaarden van 
de serie transacties. 

Betalingen met een lage waarde 
Vrijstelling van de Sterke Klanten Authenticatie voor een 
betaling op afstand met een lage waarde is mogelijk:
• als het bedrag van de transactie minder dan € 30 

bedraagt;
• als, sinds de laatste transactie met Sterke Klanten Authen-

ticatie door de kaarthouder, het maximale bedrag voor 
transacties op afstand met een lage waarde, ongeacht de 
merchant, of het aantal transacties op afstand met een 
lage waarde het maximum niet heeft overschreden (limiet-
criteria) dat werd vastgelegd in de technische regulerings-
normen (max € 100 of 5 transacties, naar goeddunken van 
de uitgever, die deze maximumbedragen ook kan verlagen). 

Alleen de uitgever kan de limietcriteria goedkeuren. Daarom 
wordt aanbevolen dat de transactie wordt uitgevoerd op 
een manier die de uitgever in staat stelt te beslissen of hij de 
vrijstelling al dan niet toepast en, als dat niet het geval is, een 
Sterke Klanten Authenticatiesessie met de kaarthouder start. 

Veilige betalingen door bedrijven 
Er zijn ook vrijstellingen geldig voor betalingen die werden 
gestart door bedrijven met een debitering van de bedrijfs-
rekening (bijvoorbeeld centrale verrekeningskaarten, gecen-
traliseerde rekeningen en virtuele kaarten). Bedrijfskaarten 
daarentegen (met debet van de bankrekening van de werk-
nemer onder speciale voorwaarden) zijn vergelijkbaar met 
B2C-transacties en worden niet gedekt door deze speciale 
vrijstellingen. 

Vrijstelling voor risicoanalyse van transactie  
(TRA – Transactional Risk Analysis) 
De vrijstelling van de Sterke Klanten Authenticatie voor een 
transactie op afstand die veilig geacht wordt na ‘risicoanalyse’, 
kan worden ingeroepen door de Acquirer (in naam van de 
merchant) en de uitgever als wordt voldaan aan de volgende 
twee voorwaarden: 
1. de transactie wordt als veilig beschouwd (bijvoorbeeld 

geen malware op het werkstation van de gebruiker, geen 
abnormale storingen door de betaler, de locatie van de 
betaler, transactiegeschiedenis, enz.)

2. de fraudefrequentie (voor transacties op afstand) voor de 
betalingsinstelling (de Acquirer of de bank van de uitgever, 
maar niet de merchant of zijn betaaldienstaanbieder 
(PSP)) bevindt zich onder de vooraf ingestelde maxima: 
• 0,13% als het bedrag van de transactie  

minder dan 100 euro bedraagt
• 0,06% als het bedrag van de transactie  

minder dan 250 euro bedraagt
• 0,01% als het bedrag van de transactie  

minder dan 500 euro bedraagt
• vrijstelling niet van toepassing voor transacties  

van meer dan 500 euro. 

Zoals later duidelijk zal worden, wordt aanbevolen dat de 
transactie in 3D Secure-modus wordt gestart zodat de mer-
chant kan aangeven dat hij van de vrijstelling wenst gebruik 
te maken of de uitgever de vrijstelling kan toepassen als hij 
voldoet aan de voorwaarden en geschikt wordt geacht voor 
de klant, kaarthouder. 
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03
Inachtneming van de Europese richtlijn betreffende 
betaaldiensten (PSD II) door betaalschema’s

Kenmerken van 3D Secure 2.0 

Internationale betaalschema’s hebben binnen EMVco – hun 
standaardiseringsinstantie – een belangrijke upgrade van de 
3D Secure-specificatie vastgelegd, waarnaar wordt verwezen 
als 3DS 2.0 en die wordt gebruikt voor betalingen op afstand. 
Het belangrijkste doel van 3DS 2.0 is om fraude bij betalingen 
op afstand te beperken en tegelijk de gebruiksvriendelijk-
heid voor de kaarthouder in grote mate te verhogen, met 
name door de uitgever meer informatie te verschaffen over 
de context van de transactie zodat deze kan beslissen of 
hij al dan niet een sterke authenticatie van de kaarthouder 
wenst of door het authenticatieproces te standaardiseren 
voor de kaarthouder op zijn smartphone. 

Deze nieuwe versie biedt de volgende voordelen: 
• De logica van gegevensuitwisseling tussen de betaaldien-

staanbieder van de merchant en de uitgever wordt aange-
past en verrijkt om de uitgever meer contextuele gegevens 
in verband met de transactie te verschaffen om de risico- 
inschatting ervan te verbeteren en vervolgens te kunnen 
beslissen of een vrijstelling van de Sterke Klanten Authen-
ticatie van de kaarthouder mogelijk is, op voorwaarde dat 
hij voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden. 

• Integratie in mobiele apps met als doel een meer gebruiks-
vriendelijke ervaring te bieden op zijn smartphone. 
Een geoptimaliseerde integratie van 3D Secure in een 
app maakt het mogelijk om: 
• authenticatie via de app te starten (ingesloten modus): 

met andere woorden, de 3D Secure-component van de 
merchant en de app rechtstreeks met elkaar verbinden 
door middel van authenticatie, zonder dat de betaler 
moet worden omgeleid naar de website van de uitgever 
(bijvoorbeeld voor een in-app-aankoop kan de app een 
verificatie activeren van de digitale vingerafdruk in plaats 
van een 3D Secure-authenticatie, op voorwaarde dat de 
uitgever dit toelaat)

• te starten via een omleiding naar een banktoepassing op 
de smartphone en niet langer via een omleiding naar 
een webpagina; waar, van op de bankapp met behulp van 
een vertrouwelijke code of een biometrische authenti-
catie, het 3D-proces zou worden geïmplementeerd – op 
voorwaarde dat de uitgever dit toelaat. 

• een authenticatie via een ander kanaal dan dat van het 
aankoopinstrument (ontkoppelde modus) uit te voeren. 
In het geval van aankopen via een gameconsole, op een 
slimme speaker of voor telefoonverkopen, activeert 3D 
Secure 2.0 steeds een authenticatie via een ander kanaal 
(bijvoorbeeld via de bankapplicatie op een smartphone 
die via een waarschuwing wordt opgestart). Een in-app- 
aankoop op een smartphone kan gebruik maken van een 
authenticatie buiten de app via een omleiding naar de 
banktoepassing. Het kan ook voorkomen dat een internet-
aankoop via pc onderhevig kan zijn aan een authenticatie 
op de smartphone zonder omleiding van de browser van 
de betaler naar de bank van de betaler. Uiteraard op voor-
waarde dat de uitgever deze authenticatie implementeert 
en dat de betaler met deze nieuwe versie is uitgerust. 

Implementatie van 3D Secure 2.0 en co-existentie met 
3D Secure 1.0 
Implementatie van 3D Secure 2.0 is vereist voor Visa en 
Mastercard na april 2019. 
Maar zoals hieronder duidelijk zal worden, wordt aanbevolen 
dat de betaaldienstaanbieder (PSP) van de merchant zowel 
3DS 1.0 als 3D 2.0 ondersteunt tot de 3DS 1.0-dienstverlening 
ophoudt te bestaan, waarschijnlijk tot eind 2020 voor Visa 
en Mastercard. 

Betreffende overige kaart betaalschema’s: 
• Cartes Bancaires: 3DS 2.0 wordt gelanceerd in de loop 

van 2019 met een progressieve migratie
• Bancontact: 3DS 1.0 is al verplicht, migratie naar 3DS 2.0 

zal binnenkort gebeuren (planning nog te bevestigen)
• American Express: het is noodzakelijk om 3D-Secure 1.0 

te integreren, en vervolgens 3D-Secure 2.0 eraan toe te 
voegen. 

• Diners: integratie met 3D-Secure 1.0 wordt aanbevolen, 
naargelang de oorsprong van de kaarthouders

• JCB, UnionPay, Diners/Discover: het merendeel van de 
kaarten werden uitgegeven buiten de EU en een vrijstelling 
van de Sterke Klanten Authenticatie is mogelijk

• Voor andere privé-oplossingen: bekijk met de dienst-
verlener de mogelijke impact van de PSD II-richtlijn op hun 
betalingsdiensten. 

Nieuwe regels voor overdracht van aansprakelijkheid 
De regels voor overdracht van aansprakelijkheid tussen de 
uitgever en de acquirer in geval van wanbetalingen zal 
 veranderen met de introductie van de PSD II-richtlijn en de 
nieuwe versie van 3D Secure, alsook de capaciteit van de 
merchant om een vrijstelling van Sterke Klanten Authentica-
tie te vragen in het eerste bericht dat wordt uitgewisseld 
 tussen hem (of de technische accepteringsdienstaanbieders, 
vaak de betalingsdienstaanbieder (PSP) genoemd) en de 
 uitgever. De regels kunnen licht verschillen naargelang het 
betaalschema. 

Als de merchant de uitgever de mogelijkheid biedt een 
Sterke Klanten Authenticatie uit te voeren, wordt de merchant 
van zijn aansprakelijkheid ontslaan, en de uitgever past al 
dan niet een Sterke Klanten Authenticatie van de kaarthouder 
toe, naargelang het type vrijstelling dat hij kan inroepen  
(bv. witte lijst, risicoanalyse van de transactie door de uitgever, 
transactie met lage waarde). 

Als de merchant welbewust de uitgever niet toelaat een 
Sterke Klanten Authenticatie uit te voeren (bijvoorbeeld, door 
geen transactie in 3D Secure-modus te starten), draagt de 
merchant het frauderisico. 

Als de merchant een transactie start in 3D Secure-modus en 
zijn acquirer verzoekt om vrijstelling van de Sterke Klanten 
Authenticatie omwille van risicoanalyse en als de uitgever dit 
verzoek aanvaardt zonder een Sterke Klanten Authenticatie 
van de houder te eisen, is de acquirer aansprakelijk in geval 
van fraude. 
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Bijvoorbeeld, bij een transactie die wordt gestart in 
3D Secure 2.0, kan de uitgever beslissen om geen Sterke 
Klanten Authenticatie uit te voeren bij de consument, als 
hij één van de vrijstellingen kan inroepen (witte lijst, risico-
analyse van de transactie door de uitgever, transactie met 
lage waarde). In deze gevallen is de uitgever aansprakelijk. 

Zodra de regels van de betaalschema’s volledig vastliggen, 
wordt aanvullende informatie meegegeven 
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De verplichting om de consument in te lichten en zijn 
 toestemming te verkrijgen is van kracht sinds januari 2018. 

De verplichtingen voor Sterke Klanten Authenticatie van 
de kaarthouder moeten worden geïmplementeerd vóór 
14 september 2019. 

4.1 Betalingen aan de toonbank 

Zoals hierboven werd besproken, worden er twee gevallen 
van vrijstelling vastgelegd voor betalingen aan de toonbank: 
contactloze transacties met lage waarde en transacties voor 
transport en parking op een onbemande machine. In alle 
andere gevallen, moet er een Sterke Klanten Authenticatie 
van de kaarthouder worden uitgevoerd. 

Het is dus mogelijk dat een betaalterminal die contactloze 
transacties aanvaardt, niet uitgerust is met een pin pad. 
We raden echter aan een betaalterminal te gebruiken met 
een pin pad, enerzijds als het daarnaast ook transacties in 
contactmodus aanvaardt en anderzijds omdat alleen tijdens 
een contactloze transactie de uitgever een Sterke Klanten 
Authenticatie kan vragen, bijvoorbeeld op basis van limietbe-
rekeningen. 

Een operator van transport- of parkingdiensten zal kunnen 
beslissen om onbemande betaalterminals zonder pinpad 
te installeren (en dus niet de mogelijkheid te bieden om een 
pincode in te voeren). Maar omdat vrijstelling een optie is, 
kan de uitgever in bepaalde gevallen een Sterke Klanten 
Authenticatie wensen. Waar het op dit moment nog aanne-
melijk blijkt om een terminal zonder pinpad te voorzien op 
een snelweg of op een parkeermeter op straat lijkt het meer 
aangewezen om in geval van een privéparking een terminal 
met pinpad te voorzien. 

4.2 Betalingen op afstand 

Zoals hierboven werd uitgelegd worden er vijf gevallen van 
vrijstelling van Sterke Klanten Authenticatie vastgelegd voor 
betalingen op afstand: Betrouwbare begunstigden of witte 
lijsten, recurrente transacties, transacties met een lage waarde, 
betalingen voor bedrijfsdoeleinden en risicoanalyse van de 
transactie. In alle andere gevallen, moet er een Sterke Klanten 
Authenticatie van de kaarthouder worden uitgevoerd. 

Zoals hierboven werd aangegeven, leggen de betaalschema’s 
de implementatie op van 3DS 2.0 als een technische oplos-
sing voor transacties op afstand. Ze zijn van mening dat dit 
fraudegevallen in grote mate zal beperken zonder dat dit 
een impact heeft op de conversie omdat de 3DS 2.0-oplos-
sing de uitgever moet toelaten om routinematig geen Sterke 
Klanten Authenticatie van de kaarthouder uit te voeren. 

04
Aspecten die in overweging genomen moeten 
worden door merchants

Tijdens de uitrolperiode van 3DS 2.0 wordt ten sterkste aan-
bevolen dat de betaaldienstaanbieder (PSP) van de merchant 
zowel 3DS 1.0 als 3DS 2.0 ondersteunt om te profiteren van 
de overdracht van aansprakelijkheid, ongeacht de oplossing 
die door de uitgever wordt ondersteund tijdens de transitie-
periode. 

Samengevat, als merchant die betalingen op afstand aan-
biedt, zorg ervoor dat uw betaaldienstaanbieder 3DS 1.0 
en indien mogelijk ook 3DS 2.0 operationeel maakt vóór 
14 september 2019. 

Merchants die nog geen 3D Secure  hebben geïmplemen-
teerd, moeten overwegen de koopervaring van hun consu-
menten te herzien en ervoor zorgen dat Sterke Klanten 
Authenticatie correct geïntegreerd wordt in het verkooppro-
ces. 

Merchants kunnen ook voorzien om beroep te doen op de 
vrijstellingen van Sterke Klanten Authenticatie zoals voorzien 
in de PSD II-richtlijn. Verder zal duidelijk worden dat dit in 
de meeste gevallen, in ieder geval zal moeten gebeuren met 
een transactie die wordt gestart in de 3D Secure-modus. 

Merchants die momenteel 3D Secure niet routinematig 
gebruiken voor alle transacties (bijvoorbeeld activering van 
3D Secure voor risicovolle verkopen met een hoge waarde 
of als de kaarthouder zich in een risicovol land bevindt, maar 
niet voor andere transacties); deze werkmethode zal moe-
ten worden herzien rekening houdend met de verplichting 
van een Sterke Klanten Authenticatie en de gevallen waarin 
vrijstelling is toegestaan (zie hierboven). 

Vrijstelling ingevolge een betrouwbare begunstigde 
of een witte lijst
De beslissing om vrijstelling te gebruiken wordt gemaakt 
door de uitgever (en niet door de merchant, zijn betaaldien-
staanbieder (PSP) of de acquirer). De merchant kan de 
 consument aanbevelen hem op te nemen in de lijst van 
betrouwbare begunstigden. 

De transactie moet worden gestart in de 3D Secure-modus. 
Als de uitgever deze vrijstellingsmodus ondersteunt, zal hij 
deze kunnen toepassen indien de merchant al op de lijst van 
begunstigden staat. Als dit niet het geval is, is een Sterke 
Klanten Authenticatie vereist. (Het werd gestipuleerd dat uit-
gevers registratie in de witte lijst moeten toelaten tijdens de 
Sterke Klanten Authenticatie van een betreffende transactie). 

Vrijstelling voor recurrente transacties 
De eerste transactie (het contract) moet worden gemaakt 
met Sterke Klanten Authenticatie (in 3D Secure). De volgende 
transacties kunnen worden vrijgesteld van een Sterke Klan-
ten Authenticatie zonder gebruik te maken van 3D Secure. 
In sommige gevallen kunnen bepaalde uitgevers vrijstelling 
toch weigeren. 
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Vrijstelling voor transactie met lage waarde
De beslissing om gebruik te maken van vrijstelling wordt 
gemaakt door de uitgever (afhankelijk van het bedrag 
van de transactie, de limietvoorwaarden en het beleid van 
de uitgever ten aanzien van zijn kaarthouder). 

De transactie moet worden gestart in 3D Secure-modus en 
de uitgever beslist of al dan niet een Sterke Klanten Authen-
ticatie van de kaarthouder wordt uitgevoerd. 

Vrijstelling voor risicoanalyse van transactie 
De transactie moet worden gestart in de 3D Secure-modus. 
Er moet een bijkomende indicator worden ingesteld om 
de uitgever in te lichten dat de merchant wenst gebruik te 
maken van deze vrijstelling. Als de uitgever akkoord gaat 
met het verzoek van de merchant, wordt de acquirer aan-
sprakelijk in geval van fraude wanneer er geen Sterke 
 Klanten Authenticatie van de kaarthouder wordt uitgevoerd. 

Deze vrijstelling kan ook worden toegepast door de uitgever 
van de betaalkaart zonder verzoek van de merchant. In 
dat geval wordt de uitgever aansprakelijk in geval van fraude. 
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Wallets 

In het geval van wallets van derde partijen waarbijde authen-
ticatie via overeenkomst door de uitgever wordt gemachtigd 
aan de provider (bijvoorbeeld Paylib voor Cartes Bancaires, 
mobiel Bancontact), wordt de sterke Klanten Authenticatie 
uitgevoerd door de aanbieder van deze wallet (zoals gemach-
tigd door de uitgever), met de optie vrijstellingen van de 
Sterke Klanten Authenticatie in te roepen.

In het geval van een merchant wallet (opslag van identifica-
ties op de website van de merchant) of wallets van derde 
partijen waaraan geen authenticatie-overeenkomst door de 
uitgever werd gemachtigd, is de betalingstransactie onder-
hevig aan 3D Secure Sterke Klanten Authenticatie, zoals met 
elke transactie die wordt uitgevoerd met een kaart die niet 
is opgeslagen in een merchant wallet en waar de transactie 
nog in aanmerking komt voor de vrijstellingsregels. 

Apple Pay, Samsung Pay 

Deze betaalmethoden die de kaarthouder op zijn smart-
phone heeft en die gekoppeld zijn aan een Sterke Klanten 
Authenticatie via biometrische gegevens, erkend door de 
uitgever van de betaalkaart, kunnen ook worden gebruikt in 
een transactie aan de toonbank, in contactloze modus en 
voor betalingen op afstand als ze geïntegreerd zijn in een 
e-commerce website.

Aarzel niet om deze betaalmethoden te integreren die wor-
den gebruikt als kaarttransacties (Visa, Mastercard, American 
Express, Cartes Bancaires) en die ondersteund zijn met door 
uw Acquirer Worldline. Fabrikanten van mobiele terminals 
zien hierin een grote opportuniteit en zullen dan ook de bij-
behorende communicatie campagnes lanceren. 

Voorbeelden van transacties op afstand en 
 verwerkingsaanbevelingen 

Hieronder vindt u een lijst van frequent door merchants 
 uitgevoerde transacties. Vermits nog niet alles volledig 
 gedefinieerd is, zullen betaalschema’s hun protocols verder 
blijven aanpassen om de verwerking van bepaalde types 
van transacties toe te kunnen laten. 

Hieronder worden enkele algemene regels aangegeven. 
 Vrijstellingen die merchants kunnen inroepen zijn ook van 
toepassing op deze regels. 

Gecentraliseerde betaling – enkelvoudige 
 standaardbetaling 

Voorbeeld: Ik koop een product op een website. Het product 
is onmiddellijk beschikbaar voor levering vandaag. 
De betaling wordt vandaag uitgevoerd. De betaling wordt 
gestart door de betaler. 

05 Voorbeelden van implementatie van speciale transacties

Verwerking: Sterke Klanten Authenticatie, met mogelijk een 
vrijstelling. 

Uitgestelde betaling (met een bedrag dat minder 
is dan of gelijk is aan het oorspronkelijke bedrag; 
waarvoor het bedrag nog niet gekend is) 

Voorbeeld: Ik koop verschillende producten op een website. 
De producten zijn niet onmiddellijk beschikbaar voor leve-
ring vandaag. Ik ga ermee akkoord om vandaag te betalen, 
maar de merchant zal de betaling pas verwerken wanneer 
hij de producten naar mij verzendt. Als één van de producten 
niet kan worden verzonden, zal het te debiteren bedrag 
lager zijn dan het bedrag waarvoor ik mijn toestemming gaf. 

De betaling wordt gestart door debetaler
Verwerking: Sterke Klanten Authenticatie (met mogelijk een 
vrijstelling) voor het totale bedrag (of voor het maximale 
bedrag als het bedrag niet op voorhand gekend is), verreke-
ning (met al dan niet een nieuwe autorisatie) voor het exacte 
bedrag. 

Gespreide betalingen – termijnbetalingen, 
 abonnementen zonder verlengingen door 
 stilzwijgende procedure 

Voorbeeld: Als een verkoop meer dan één levering inhoudt, 
en evolueert bij elke verzending, en de gebruiker zijn toe-
stemming heeft gegeven voor het geheel aan transacties. 
Ander voorbeeld: betaling wordt opgedeeld in 3 transacties 
die elke maand worden uitgevoerd gedurende 3 maanden. 
Ander voorbeeld: abonnement op een tijdschrift voor een 
periode van minder dan een jaar. 

De betaling wordt gestart door debetaler 
Verwerking: Sterke Klanten Authenticatie voor het totale 
bedrag tijdens de lopende sessie van de betaler. Verschillende 
aanrekeningen wanneer het product wordt geleverd (met 
referentie naar de oorspronkelijke autorisatie, al dan niet met 
een nieuwe autorisatie, afhankelijk van de regels van het 
betaalschema). In het geval van kleine bedragen kan de mer-
chant voor elke betaling een vrijstelling proberen in te roepen 
op basis van het lage bedrag. 

Series van betalingen met een vast bedrag 

Voorbeeld: “online muziek”, “video-on-demand”-abonnement.
Betaling gestart door de betaler voor de eerste transactie en 
door de merchant voor de volgende transacties. 
Verwerking: SCA voor de eerste transactie, niet voor de vol-
gende. Als een product of een dienst wordt verkocht samen 
met de eerste transactie (bv. opzetkosten), moet de Sterke 
Klanten Authenticatie het totale bedrag van de transactie 
omvatten. In het geval van kleine bedragen kan de merchant 
voor elke betaling een vrijstelling proberen in te roepen op 
basis van het lage bedrag. 
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Betalingen in één klik

Voorbeeld: Een betaling in één klik van op een toepassing 
van de merchant of een merchant wallet waarbij de consu-
ment werd geïdentificeerd door de merchant. 
Gestart door: betaler of merchant (afhankelijk van de verschei-
dene transactiegevallen die hierboven worden beschreven). 
Verwerking: de volledige identificatie van de klant door de 
merchant verandert de hierboven vermelde regels op geen 
enkele wijze en de Sterke Klanten Authenticatie wordt toe-
gepast naargelang het geval. De aankoop van een boek via 
een online boekenwinkel is een transactie die wordt gestart 
door de betaler en moet worden beschermd met een Sterke 
Klanten Authenticatie of een vrijstelling. Maar door de regis-
tratie vooraf in de wallet, kan de merchant de vrijstelling inroe-
pen op grond van betrouwbare begunstigden. 
De registratie van de klant (of verlenging) in een wallet is ook 
één van de gevallen die worden opgenomen in scope van 
de Sterke Klanten Authenticatie. 

Transacties gestart door merchants 

Men verwacht nog een verklaring van de Europese Bank-
autoriteit die het begrip “door de merchant gestarte trans-
actie” verder moet specificeren en bevestigen en die de twij-
fels in verband met de voorwaarden voor het verwerken van 
bepaalde specifieke transacties (al dan niet) zal wegnemen. 

Transacties gestart door de betaler of de merchant 

Volgens de technische reguleringsnormen (in verband met 
de PSD II-richtlijn), vallen alleen operaties die worden gestart 
door de betaler binnen deze scope: “Elke betaling of serie be- 
talingen die worden goedgekeurd door een ad hoc-toestem-
ming van de klant voor een bepaald maximaal totaalbedrag”. 

Op basis hiervan gaan bepaalde betaalschema’s ervan uit 
dat transacties die worden gestart door de merchant niet 
onderhevig zijn aan de Sterke Klanten Authenticatie, wat dan 
terug conflicterend is met eerdere stelling. 

Dit heeft onder meer te maken met de aankoop van goede-
ren en diensten waarvan het bedrag niet kan worden vastge-
legd of ingeschat door de merchant, of wanneer transacties 
die werden overeengekomen door de betaler niet kunnen 
worden geïncasseerd. De oorspronkelijke opdracht of wijzi-
gingen in verband met de betalingsvoorwaarden zijn daaren-
tegen onderhevig aan Sterke Klanten Authenticatie. 

De EBA heeft nog niet bevestigd dat betaalkaarttransacties 
die worden gestart door de merchant, zonder tussenkomst 
van de betaler, buiten het bereik vallen van de Sterke Klanten 
Authenticatie.

Een voorbeeld: betaling van facturen 

Voorbeeld: betaling van een elektriciteitsfactuur waarvan het 
bedrag afhankelijk is van het verbruik. 
Gestart door: merchant 
Verwerking: eerste transactie met Sterke Klanten Authenti-
catie, volgende transacties zonder Sterke Klanten Authenti-
catie. Sommige betaalschema’s raden merchants aan om de 
eerste Sterke Klanten Authenticatie uit te voeren voor het 
maximale bedrag dat kan worden bereikt bij de volgende 
transacties. 

Speciale gevallen 

Er is een hele waaier aan specifieke, speciale toepassings-
gevallen. 
Enkele voorbeelden: 
• gedeelde autoritten, waarbij het tarief niet op voorhand 

gekend is,
• bij hoteltransacties waar bijkomende sommen betaald 

 kunnen worden (ontbijt) na betaling voor de kamer; in het 
geval van leaseovereenkomsten, kunnen er kosten worden 
aangerekend voor schoonmaak, tanken of extra kilome-
ters,

• bij hoteltransacties of leaseovereenkomsten wanneer de 
klant geen toegang heeft tot de receptie/toonbank om 
zijn uiteindelijke factuur te betalen (bijvoorbeeld buiten de 
openingsuren),

• korf met meerdere merchants, in het geval van marktplaat-
sen of reisagentschappen, die in staat is verschillende 
transacties te activeren, rechtstreeks door de eindge bruikers,

• gevallen van prijsverhogingen (als de leveringsvoorwaar-
den zijn gewijzigd, als een product vervangen werd door 
een ander met de toestemming van de klant),

• “no-show” wanneer een klant een dienst heeft besteld 
en niet komt opdagen of niet in staat is deze dienst te 
 ontvangen. 

Worldline verschaft naadloze oplossingen die voldoen aan 
de regelgeving en die de merchants in staat stellen deze 
transacties uit te voeren: 
• door te vertrouwen op het concept van door de merchant 

gestarte transacties, als deze zijn goedgekeurd door de 
EBA,

• door een Sterke Klanten Authenticatie uit te voeren in 
 ontkoppelde modus,

• door een eerste authenticatie uit te voeren voor een 
bedrag dat duidelijk boven het maximaal toelaatbare 
bedrag ligt,

• door de consument ten stelligste aan te bevelen om de 
merchant te registreren in de lijst van betrouwbare 
 begunstigden. 
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1. Integreer 3D-Secure 1.0 op uw website vóór 14 september 2019, met uw technische accepteerdienstverlener (PSP): 
noodzakelijk om te voldoen aan de regelgeving en te garanderen dat u geen transacties mist. Zorg er ook voor dat 
u correct geregistreerd bent bij uw Acquirer, Worldline. 

2. Migreer naar 3D-Secure 2.0 in de loop van 2019 om te profiteren van vrijstellingen en verbeterde integratie met 
uw mobiele website terwijl u 3D-Secure 1.0 handhaaft voor die gevallen waar uitgevers nog niet klaar zijn voor 
 3D-Secure 2.0. 

3. Vraag uw Acquirer, Worldline, om u te te registreren in het 3D-Secure 2.0-programma (zelfs als u al over het 
 3D-Secure 1.0-programma beschikt). 

4. Als u een 3D-Secure 2.0-transactie start en de uitgever deze versie niet ondersteunt, zorg er voor dat u de 
 authenticatie in 3D-Secure 1.0 kunt implementeren. 

5. Verbeter de risicoanalyse van de uitgever om makkelijker te kunnen genieten van een vrijstelling door gegevens 
van de kaarthouder te delen (post-, facturatie- en leveringsadres, telefoonnumer, enz.) via uw betaaldienstaanbieder 
en 3D-Secure 2.0. 

6. Vergeet niet om 3D-Secure-logo’s in de verschillende betaalschema’s op uw webpagina’s op te nemen. Denk eraan 
dat Mastercard een nieuw logo heeft (Mastercard Identity Check). 

7. Heroverweeg de aankoop- en betalingservaring rekening houdend met deze nieuwe authenticatieverplichtingen, 
met name voor verkoop via mobiele apparaten. 

8. Hanteer een eenvoudige, unieke naam die u correct identificeert zodat u makkelijker door kaarthouders wordt 
 herkend in witte lijsten. 

9. Voor recurrente betalingen is een Sterke Klanten Authenticatie noodzakelijk voor de eerste betaling. Voor de 
 daaropvolgende betalingen, voert u het 3D Secure-proces uit door te verwijzen naar de eerste authenticatie, zodat 
de kaarthouder niet gevraagd wordt om zich opnieuw te authenticeren. 

10. In het geval van recurrente betalingen met variabele bedragen, in het geval waar het bedrag niet op voorhand 
gekend is, waarvoor u de kaarthouder vraagt een hoger bedrag dan de transactie(s) te authenticeren, dient u uw 
consument hierover in te lichten teneinde hem/haar gerust te stellen. 

11. Vergeet niet om een sterke authenticatie uit te voeren, zelfs voor een transactie die wordt gestart door de merchant 
op een latere datum. 

12. Het geauthenticeerde bedrag moet altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan het bedrag van de autorisatie of de som 
van de autorisaties in het geval van gespreide betalingen. 

06 Overzicht van uit te voeren handelingen
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Europese Bankautoriteit (EBA) 
Opgericht in 2010, toezichthoudende autoriteit voor het 
Europese financiële systeem. 

PSD II-richtlijn 
De Europese richtlijn (2015/2366/EU) betreffende betalings-
diensten, versie 2 

Opgedeelde betaling (gespreide betaling) 
Betalingstransactie die bestaat uit een aantal operaties 
om de consument te debiteren, door middel van opeen-
volgende leveringen van aangekochte goederen. 

Technische reguleringsnormen 
De technische reguleringsnormen werden gepubliceerd 
door de Europese Bankautoriteit en houden verband met 
de PSD II-richtlijn. 

SCA 
Sterke Klanten Authenticatie 

07 Verklarende woordenlijst


