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Hoe beter inzicht leidt tot nieuwe 
businesskansen 

Bij mooi weer besluit u, als leasebedrijf - na een grondige 
kredietbeoordeling - krediet, een auto of een ander product 
op lening te verstrekken aan uw klant. Immers: er is toch 
geen vuiltje aan de lucht? 

De coronapandemie heeft ons echter geleerd dat het weer snel 
om kan slaan. De pandemie tast niet alleen het algehele welzijn 
aan, maar ook de financiële gezondheid van veel bedrijven. 
Van de ene op de andere dag ziet de financiële situatie van 
bedrijven er compleet anders uit. Dankzij de overheidssteun 
kunnen bedrijven nu de broek nog omhoog houden. Maar vanaf 
de kust is de faillissementsgolf – of beter nog: tsunami – al 
waarneembaar, die aan land zal komen zodra de steun stopt.
 
Kennis over de financiële gezondheid van klanten was ook voor 
de coronacrisis een belangrijk onderwerp voor leasepartijen en 
haar kredietmanagers. De onzekerheid van de huidige situatie 
benadrukt echter de wens en vooral noodzaak om te allen tijde 
inzicht te hebben in de financiën van toeleveranciers (kunnen 
zij nog steeds leveren volgens de gemaakte afspraak?) en 
bestaande klanten (zijn zij in staat om aan de bedragen en 
deadlines in de leaseovereenkomst te blijven voldoen?). 

Ook nieuwe klanten verdienen een eerlijke kans. Uit onderzoek 
van DLL, provider van financieringsoplossingen, blijkt dat maar 
liefst een kwart van de respondenten denkt dat door corona 
de vraag naar lease alleen maar verder zal toenemen. Naast 
risico’s brengt de crisis dus ook kansen met zich mee.

PSD2, de herziene Payment Services Directive (PSD), is een 
relatief nieuwe Europese wet die het delen van bankgegevens 
met derde partijen mogelijk maakt. PSD2 is een volgende 
stap in ‘open banking’ en vormt dé toekomst van financieel 
zakendoen. Het stelt u in staat om, met toestemming van 
de klant, inzicht te krijgen in zijn of haar banktransacties en 
rekeninginformatie. Hierdoor kunnen kredietmanagers de 
risico’s beter inschatten en misschien nog belangrijker: zien 
waar kansen liggen om de business verder te ontwikkelen.

In de volgende hoofdstukken leggen we uit hoe PSD2 uw 
proces rondom de kredietcontrole aanzienlijk kan verbeteren, 
wat de grootste uitdagingen van deze aanpak zijn en hoe u hier 
direct mee aan de slag kunt. 

01. Kansen: het acceptatieproces versnellen en verbeteren
02. Barrières: het acceptatieproces hervormen 
03.  PSD2-pilot: de eerste in zijn soort
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https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/05/vandenbroel/
https://www.dllgroup.com/nl/nl-nl/press/latest/impact-van-corona-maatregelen-op-de-vraag-naar-lease
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Kansen: het acceptatieproces  
versnellen en verbeteren

Big data is booming. Ook binnen de leasesector is de 
opmars in volle gang. Met de grote hoeveelheden data die 
tegenwoordig beschikbaar zijn, kunt u het gedrag van klanten 
volgen, hen (op maat) informeren en adviseren, fraude 
voorkomen en nieuwe potentiële klanten bereiken. 

PSD2 levert een nieuwe informatiebron. Dankzij deze wetgeving 
kunnen klanten, met toestemming van de rekeninghouder, hun 
bankgegevens delen met niet-bancaire financiële instellingen. 
Heeft u toestemming? Dan kunt u over de laatste achttien 
maanden inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven en het 
saldo van uw klant of prospect. Dit betekent een kleine revolutie 
voor kredietmanagers. Niet langer baseren zij kredietchecks 
op basis van afgeleiden van de inkomsten, maar op de 
eigenlijke bron: de bankrekening. Deze nieuwe aanpak kent 
twee duidelijke voordelen: inzicht vergroten en processen 
optimaliseren. 

Inzicht vergroten
Direct inzicht 
Normaal gesproken stelt een kredietbeoordelaar een krediet-
rapport op om te bepalen of een klant in aanmerking komt 
voor bijvoorbeeld een leaseauto. Om die overweging te kunnen 
maken, hebben zij informatie nodig, zoals jaarcijfers en 
betaalervaringen. Op basis daarvan stellen zij een risicoprofiel 
op en geven zij een overkoepelende kredietscore aan de nieuwe 
klant die bepaalt: we gaan wel of juist niet met u in zee. Deze 
kredietscore geeft de doorslag in de besluitvorming, maar is 
eigenlijk gebaseerd op afgeleiden van wat u eigenlijk wilt weten. 
Met PSD2 is deze gewenste informatie wél direct in te zien.

Actuele bedrijfsinformatie
Kredietmanagers moeten momenteel op basis van beschikbare 
informatie een keuze maken of zij wel of niet krediet zullen 
verstrekken. Bij midden- kleinbedrijven loopt u dan al gauw 
tegen het eerste probleem aan: zij deponeren geen jaarcijfers 
bij de KvK. Dan heeft de kredietmanager niet veel informatie tot 
zijn beschikking om een geïnformeerde keuze mee te maken. 
Met PSD2 heeft u een actueel inzicht in de bankgegevens van 
de laatste achttien maanden. 

Onderscheid maken 
Kredietbeoordelaars hebben dus, vooral bij midden-en 
kleinbedrijven, beperkte informatie beschikbaar. Daardoor 
kan het voorkomen dat de kredietscore van de ene schilder 
bijna identiek is aan de andere schilder, terwijl zich achter 
de schermen een heel ander beeld ontvouwt. Deze kleine 
bedrijven vormen voor leasemaatschappijen juist het grootste 
risico. Via PSD2 kunt u een kijkje achter de schermen nemen. 
Het is nogal een verschil of de schilder de afgelopen achttien 
maanden een stabiele operatie voerde met inkomsten van 
rond de €10.000 en uitgaven rond de €7.000, of dat hij de ene 

maand €15.000 verdiende en de andere maand €4.000. Inzicht 
in de bankgegevens geeft u dus een gevoel bij de organisatie in 
kwestie.

Processen optimaliseren
Acceptatieproces versnellen via automatisering
Met PSD2 kan de kredietmanager slimmer en efficiënter 
werken, met informatie direct afkomstig uit de bron. Als klanten 
hun bankgegevens inzichtelijk maken, krijgen zij toegang tot 
meer, snellere en op maat gemaakte kredietmogelijkheden. 
PSD2, en de automatisering van omringende processen, maakt 
het mogelijk om sneller leasecontracten af te sluiten, wat 
uiteindelijk leidt tot lagere kosten en een betere service. Dat 
geldt voor zowel klanten met een groot als een klein bedrijf, 
maar vooral ook voor private lease. Voor deze laatste groep 
moet de kredietmanager veel gegevens verzamelen om te 
toetsen of de consument aan de verplichte draagkrachtnorm 
voldoet. Hiervoor moet de kredietmanager verschillende 
databronnen combineren en dat verloopt grotendeels 
handmatig. PSD2 kan u bij deze werkzaamheden al gauw veel 
tijd – en dus geld – besparen. 

Fraude voorkomen 
Binnen het huidige kredietproces maken partijen al gebruik van 
inzichten in de bankgegevens, bijvoorbeeld door het opvragen 
van bankafschriften. Dit heeft twee nadelen: de klant kan een 
te rooskleurig overzicht geven door voor een specifieke periode 
te kiezen óf hij kan zelf de informatie aanpassen door de print-
screen of download aan te passen. Met PSD2 is dit onmogelijk, 
omdat de informatie direct uit de bron komt: de bank. Daardoor 
is de informatie betrouwbaar en behoren eventuele extra 
checks of slecht presterende leningen tot het verleden.

Incasso timing verbeteren
Is het effectiever om een incasso te versturen als de 
klantrekening goed doorspekt is, of als de klant zijn laatste 
euro net heeft omgedraaid? Juist, het eerste scenario klinkt 
kansrijker. Veel telecombedrijven en creditcardmaatschappijen 
weten dit ook en hebben meerdere medewerkers die zich 
speciaal richten op het vinden van het juiste moment voor 
het versturen van de incasso’s. Als een incasso namelijk 
‘bouncet’, kost dit per klant extra tijd en geld. Als u bijvoorbeeld 
een brandstofkaartenabonnement wilt incasseren, staan de 
kosten voor een gebouncete incasso niet in verhouding met de 
inkomsten. 

Het KYC-proces koppelen 
Als iemand toegang heeft tot een bankrekening, kunt u ervan 
uitgaan dat het ook de eigenaar van of gemachtigde op de 
rekening is. Daardoor kunt u de gegevens verkregen via PSD2 
gebruiken in uw Know Your Customer-proces, waardoor u de 
identiteit van uw klant makkelijker kunt verifiëren.



Barrières: het acceptatieproces 
hervormen 
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Vernieuwen gaat nooit zonder slag of stoot. Early adopters 
zullen altijd stuiten op weerzin tegen verandering, zowel van 
medewerkers als van klanten. Of is dat niet nodig? Want wat 
zijn nou echt de grootste barrières van het werken met PSD2?

Het scoremodel herinrichten 
De kans is groot dat de kredietmanager al een solide proces 
heeft staan om tot een kredietbeoordelingen te komen. Het 
acceptatieproces loopt nu eenmaal al sinds het begin der tijden 
op basis van kredietscores. Als dit proces opeens op basis 
van bankgegevens verloopt, zullen er nieuwe benchmarks 
moet komen. Want wat betekent het als een klant maandelijks 
€4.000 overhoudt? Betekent dat wel dat hij een auto van €1.000 
per maand kan leasen? 

Vervolgens moet er een aangepast beleid komen dat op deze 
nieuwe benchmarks aansluit. Het voordeel van PSD2 is dat het 
aanvullend op het huidige beleid kan bestaan. Het scoremodel 
hoeft dus niet radicaal omgegooid te worden, maar vergt 
slechts uitbreiding. Dit maakt het scoremodel nóg completer, 
waardoor u de risico’s, maar vooral ook de kansen, beter in 
kaart kunt brengen. 

Uw klanten overtuigen
PSD2 klinkt voor u als bedrijf waarschijnlijk al snel aanlokkelijk, 
maar geldt dat ook voor uw klanten? Zij zullen namelijk ook 
overtuigd moeten zijn van de voordelen voordat zij u zomaar 

inzicht in hun bankgegevens geven. Graydon herkent dit en 
ontwikkelde om die reden een oplossing in samenwerking met 
het Nederlandse Yolt Technology Services waarbij er geen 
sprake is van ‘zomaar’ en ‘vrijelijk’. 

Via een link kan uw klant een derde partij toestemming geven 
om de bankgegevens te bekijken. Zij stellen vervolgens een 
overzichtelijk rapport voor uw leasebedrijf op waarin vier dingen 
staan: hoeveel er het afgelopen anderhalf jaar maandelijks 
binnen is gekomen, hoeveel er is uitgegeven, wat het hoogste 
saldo was en wat het laagste. De klant krijgt dit overzicht 
binnen enkele seconden op zijn of haar scherm en kan op dat 
moment alsnog besluiten de informatie niet te delen. 

Wanneer deze klanten besluiten om hun gegevens wél te 
delen, kunnen ze er met een gerust hart van uitgaan dat de 
bankgegevens ook direct weer worden verwijderd. Het is in 
onze oplossing dus niet zo dat, zodra een klant toestemming 
verleent, een derde partij vervolgens bijvoorbeeld kan opzoeken 
bij welke winkels de klant pint. De PSD2-regulering is juist 
mede aangenomen om het betaallandschap in Europa veiliger 
te maken en de controle over diens bankgegevens bij de klant 
te laten. 



Hullenbergweg 250
1101 BV Amsterdam 

verkoop@graydon.nl
www.graydon.nl

U hóéft dit allemaal niet alleen te doen!

Graydon en Yolt Technology Services (YTS)

Graydon zet data om in actiegerichte economische, financiële en commerciële 
inzichten die bedrijven in staat stellen om betere zakelijke beslissingen te nemen. 
Yolt Technology Services (YTS) is een dochter van ING en is gespecialiseerd in 
open banking. Graydon en Yolt Technology Services (YTS) besloten hun krachten te 
bundelen omdat zij beide de toegevoegde waarde zien van bankgegevens als bron 
voor financieringsbeslissingen. Uit deze gezamenlijke visie is de online tool ‘Cashflow 
Analyser’ ontstaan. Graydon vanuit haar expertise en ervaring in het beoordelen 
van de financiële gezondheid van bedrijven. Yolt Technology Services (YTS) als 
vergunninghouder en als leverancier van de technologie en data-analyse.

Wij helpen u op weg, naar een risicobestendige toekomst. Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Laat dan hier uw gegevens achter, dan komen we zo snel mogelijk 
bij u terug.

PSD2-pilot:  
de eerste in zijn soort 

Als u uw klanten ervan wilt overtuigen dat de impact van 
PSD2 voor hen minimaal zal zijn en vooral positief, moet u 
daar natuurlijk eerst zelf van overtuigd zijn. Past deze nieuwe 
manier van werken wel bij ons bedrijf? Hoe gaan we nieuwe 
benchmarks bepalen en zullen die ons ook wel écht helpen 
om een beter en sneller acceptatieproces op te zetten? Dat 
PSD2 deze beloftes waar kan maken, is eigenlijk heel logisch. 
Immers: dichter bij de bron kunt u niet komen voor een 
kredietbeoordeling. Toch gelooft u het pas wanneer u in de 
praktijk ervaart hoe makkelijk het is. Daarom is Graydon een 
pilot gestart.

Bij Graydon beloven we niet dat PSD2 gouden bergen zal 
opleveren. Wat we wél beloven, is dat u lease-aanvragen sneller, 
efficiënter en makkelijker kunt beoordelen. Daardoor kunt u 
sneller leasecontracten afsluiten en blijft u de concurrentie 
een stap voor. Omdat we daarin geloven, zijn we samen 
met Yolt Technology Services, PSD2-vergunninghouder en 
dochteronderneming van ING, de allereerste PSD2-pilot voor de 
leasemarkt begonnen. 

De deelnemers aan de pilot kunnen twee maanden kosteloos 
PSD2 inzetten, naast het huidige kredietbeoordelingsproces. 
Zij krijgen toegang tot een portaal van waaruit zij hun klanten 
via e-mail kunnen uitnodigen om hun data te delen en de 
kredietindicatoren te generen. Deelnemers aan de pilot 
zullen zien dat het delen van banktransacties en andere 
rekeninginformatie het inzicht in de financiële gezondheid van 
klanten vergroot. Verder onderzoeken we in hoeverre dit het 
uitgeven van leasecontracten vergemakkelijkt, hoeveel tijd en 
geld deze werkwijze bespaart en hoe klanten PSD2 ervaren. 
Het uiteindelijke doel is dat u kansen herkent en omarmt op het 
moment dat deze zich voordoen én dat u geen klanten meer 
hoeft af te wijzen bij gebrek aan juiste of actuele informatie. 

Zou u deel willen nemen aan de pilot? Of wilt u eerst meer 
informatie over wat PSD2 voor uw business kan betekenen? 
Of wilt u de oplossing eerst in werking zien door middel van 
een demo? Neem dan contact met ons op. We gaan graag 
het gesprek met u aan.

Hoogoorddreef 60 
1102 CT Amsterdam

yts@yolt.com 
yts.yolt.com
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