FINTECH

Betaalbedrijf Adyen vraagt in alle stilte bankvergunning aan
Rutger Betlem
Amsterdam
Adyen heeft in stilte een bankvergunning verworven bij De Nederlandsche Bank. Het Amsterdamse
betaalbedrijf sluit aan in een lange rij financiële nieuwkomers die
kiezen voor traditioneel toezicht.
Volgens oprichter en ceo Pieter
van der Does maakt een bankvergunning het betaalproces voor zijn
klanten soepeler. Adyen kan nu ondernemers direct uitbetalen en afrekeningen voorfinancieren als de
bank betalingen nog niet volledig
heeft verwerkt. ‘We waren afhankelijk van de snelheid van de bank,
een ongecontroleerd proces met
regelmatig vertragingen. Nu is het
account van de klanten ook direct
hun IBAN. We houden het hele betaalproces in eigen hand.’
Deze week kreeg concurrent

Klarna uit Zweden al een bankvergunning. Daarmee vallen de twee
grootste fintechbedrijven van Europa, beide met een boekwaarde
rond de € 2,3 mrd, onder zwaar toezicht. Van der Does benadrukt dat
Adyen geen bankkaarten uit wil
geven of zich op consumenten wil
richten.
Adyen kreeg de vergunning die
gisteren in de DNB-registers opgenomen is, al op 22 april. Eerder gebruikte het in Europa een psd-vergunning, een Europese richtlijn
voor betaaldienstverlening.
Adyen neemt niet voor het eerst

Het bedrijf is niet
meer afhankelijk van
snelheid van de bank
en heeft betaalproces
in eigen hand
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in zijn prille historie het lot in eigen hand. ‘We hebben een bedrijf
gebouwd door in het betaalproces
de erfenissen uit het verleden eruit te snijden.’ De onderneming
heeft licenties met alle grote creditcardmaatschappijen en praat
direct met hun systemen. ‘We willen niet vastzitten aan netwerken
die niet berekend zijn op de hoeveelheid transacties die door ons
systeem vloeien.’
De ondernemer geeft het voorbeeld van creditcardsystemen in
winkels. ‘Wij sturen op jaarbasis
€ 100 mrd door die systemen, dan
wil je een directe koppeling met het
eindsysteem.’
Zo’n zelfde oplossing bouwt
Adyen nu voor het uitbetalen van
de afnemers. ‘Nu is het zo dat de
systemen traag worden als we de
winkelier uitbetalen.’ Eigen oplossingen ontwikkelen en bouwen is

Pieter van der Does, oprichter
en ceo van Adyen.
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bekend terrein voor Adyen. ‘We
hebben daar hele goede ervaringen
mee. “Real-time settlement” van
betalingen is een volgende stap.’
Traditioneel toezicht is geen uitzondering meer in de wereld van
fintech. Een lange lijst nieuwkomers, waaronder het al genoemde
Klarna, het Amerikaanse SoFi en
het Britse Zopa, willen een banklicentie. Andere nieuwe partijen die
in Europa onder zwaar toezicht
vallen, zijn: onlinebank Monzo,
leenbedrijf CivilisedBank en bankenuitdager Redwood. Zochten
nieuwkomers eerder naar de buitenranden van het financiële systeem, nu zoeken ze stabiel toezicht.
‘Een verstandige keuze’, zegt
bankenexpert Hugo van Wijk van
Vallstein. ‘Je creëert een level playing field met traditionele aanbieders en het is een goede bescherming tegen overnames.’

‘Je ziet dat veel van die partijen de licentie heel specifiek toepassen’, zegt Van der Does. Voor
Adyen had dat veel met schaal te
maken. ‘Als je klein bent, val je
minder op. Lichter toezicht geeft
de toezichthouder de kans continu aanvullende maatregelen te
stellen, en terecht, ze moeten wel.’
Voorspelbaar ECB-toezicht geeft
rust, zegt hij. ‘Het is wel zo prettig
als we ons allebei aan dezelfde regels houden.’
Van Wijk vraagt zich af of het zo
zal blijven. ‘Ik geloof persoonlijk
niet in monoproductbedrijven als
Adyen. Om een duurzame business
te bouwen moet je een full service
financieel bedrijf zijn. Natuurlijk
zegt Adyen dat het nu geen deposito’s of kredieten aan gaat bieden, maar hoe is dat over vijf jaar?
Ze zijn geen bank, maar leggen met
een bankvergunning wel de kiem.’

