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NL PSD2 SCA – Veelgestelde vragen (FAQ) 
Programmabeheerders 
 
ALGEMEEN 
 
1. Waarom verandert het proces voor online aankopen, contactloze 

betalingen en accounttoegang? 
 
Vanaf 14 september 2019 treedt een belangrijk onderdeel van de EU Revised Payment 
Service Directive (PSD2) in werking. Een belangrijk element van PSD2 is de introductie 
van aanvullende beveiligingsauthenticaties voor online transacties, ook wel Strong 
Customer Authentication (SCA) genoemd. Dit betekent dat alle kaartverstrekkers vaker 
de identiteit van een kaarthouder moeten verifiëren bij online aankopen, bij contactloos 
betalen in de winkel en bij het inloggen op zijn/haar online account. 

Voor online kaartbetalingen zijn deze vereisten van toepassing op alle American Express 
kaarten die zijn uitgegeven in EU-landen en de Europese Economische Ruimte (EER) en 
bij gebruik bij een verkoper binnen de EER. 

De EU-landen zijn: 
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 
het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 

De Europese Economische Ruimte (EER): 
De EER omvat EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 
 
2. Op wie heeft PSD2 invloed? 
 
PSD2 heeft gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het kopen en verkopen van 
goederen en diensten in de EU. Consumenten, financiële instellingen en de 
betalingssector, inclusief aggregators en dienstverleners van accountinformatie, worden 
allemaal geraakt door PSD2. 
 
3. Wat is tweefactorauthenticatie/SCA?  
 
PSD2 vereist het gebruik van een sterke en solide klantverificatie met behulp van een 
combinatie van minimaal twee factoren uit drie verschillende categorieën (beter bekend 
als 'tweefactorauthenticatie'): 
 

• iets dat alleen u weet (bijv. pincode) 
• iets dat alleen u heeft (bijv. kaart/telefoon) 
• iets unieks dat u kenmerkt (bijv. vingerafdruk) 

 
SCA is van toepassing op "klant-geïnitieerde" online betalingen binnen de EER. 
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4. Hoe zal het inloggen op accounts veranderen? 
 
Kaarthouders ontvangen een verificatieverzoek wanneer zij inloggen op online accounts. 
Wanneer ze inloggen op een online American Express account, hebben ze zoals 
gewoonlijk een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. American Express kan hen een 
extra verificatieverzoek sturen per SMS of e-mail wanneer ze proberen toegang te 
krijgen tot bepaalde delen van het online account, zoals het bekijken van de pincode. 
 
Bovendien zullen kaarthouders van de Business Card, Corporate Card, Corporate 
Meeting Card en Corporate Purchasing Card, die inloggen op een online account, en 
gebruikers van vPayment en Buyer Initiated Payment portals, ook meer 
verificatieverzoeken ontvangen. 
 
5. Is er een periode van inactiviteit waarmee rekening moet worden 

gehouden bij toegang tot online accounts? 
 
De wet- en regelgeving bepaalt ‘...een maximale tijd zonder activiteit door de betaler na 
authenticatie voor toegang tot zijn online betaalrekening mag niet langer zijn dan vijf 
minuten...’ 
 
Dit is van toepassing op alle betrokken online portals (zoals vPayment, Buyer Initiated 
Payments en FXIP-portals), inclusief het American Express online account van een 
kaarthouder. Wanneer de vijf minuten inactiviteit overschreden wordt, zal een nieuw 
verificatieverzoek worden verstuurd aan de kaarthouder of accountgebruiker. 
 
6. Op welke producten hebben de veranderingen invloed? 
 
Op dit moment worden alle American Express kaarten, inclusief Corporate Cards en 
Corporate Meeting Cards, uitgegeven in de Europese Economische Ruimte (EER) 
beïnvloed door veranderingen in online transacties. 
 
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
7. Hoe zullen online betalingen veranderen?   
 
Kaarthouders zullen vaker SafeKey® zien. 
 
Vanaf 14 september 2019 zien kaarthouders SafeKey vaker verschijnen tijdens het 
afrekenen. SafeKey helpt bij het beschermen tegen fraude tijdens het online winkelen 
door te bevestigen dat het echt de kaarthouder is die de aankoop doet. Kaarthouders 
ontvangen ook vaker verificatieverzoeken per SMS of e-mail, wanneer ze een online 
betalingen willen afronden. 
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8. Hoe zullen contactloze betalingen veranderen? 
 
Kaarthouders zullen vaker worden gevraagd de pincode in te voeren bij contactloze 
betalingen. Meestal kunnen zij een “contactloze” kaart zoals gewoonlijk gebruiken. Ze 
kunnen echter vaker worden gevraagd om de pincode in te voeren. De terminal zal de 
kaarthouder vragen om zijn/haar kaart in de kaartlezer te plaatsen en de pincode in te 
voeren.  
 
Als kaarthouders de pincode zijn vergeten, kunnen ze deze zien in hun online account. 
 
9. Corporate vrijstellingen op Strong Customer Authentication (SCA) 
 
American Express is op de hoogte van de branchgerelateerde uitdagingen en werkt aan 
het minimaliseren van de impact op betalingen betreffende zakelijke reizen. Wij kijken 
continu naar oplossingen om te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten van de PSD2 
Strong Customer Authentication (SCA). Volgens American Express voldoen lodged* of 
virtuele corporate producten aan de criteria voor corporate vrijstelling. Wij volgen de 
corporate vrijstellingen voor SCA zoals gespecificeerd door de European Banking 
Authority. 
 
* Een ‘lodged Card’ wordt bijvoorbeeld gebruikt om zakelijke reizen te betalen met de Business 
Travel Account (BTA) bij een zakenreisbureau. 
 
10. Vrijstellingen 
 
Niet alle transacties vereisen additionele verificatie; bepaalde type transacties komen 
niet in aanmerking of zijn vrijgesteld. Denk hierbij aan aankopen per e-mail of telefoon 
(Mail Order/Telephone Order) of transacties via vertrouwde kaartaccepterende 
bedrijven (Express List – zie vraag 19).  
 
American Express is ervoor verantwoordelijk op de juiste manier verificaties toe te 
passen en deze verificaties moeten transparant zijn voor de kaarthouder. 
 
11. Is SCA van toepassing op periodieke betalingen?  
 
SCA is alleen vereist bij de eerste transactie geïnitieerd door de kaarthouder.  
 
Daaropvolgende transacties geïnitieerd door het kaartaccepterend bedrijf (Merchant 
Initiated Transactions) zijn vrijgesteld. Deze transacties zijn geïnitieerd zonder enige 
tussenkomst van de kaarthouder. 
 
Er is geen invloed op bestaande periodieke betalingen. 
 
Een periodieke betaling (recurring payment) is een Card on File (COF) transactie. Een 
reeks periodieke betalingen bestaat uit meerdere transacties die aan een kaarthouder in 
rekening worden gebracht met vaste, regelmatige tussenpozen van maximaal één jaar 
tussen transacties.  
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De reeks periodieke betalingen is het resultaat van een overeenkomst tussen het 
kaartaccepterend bedrijf en de kaarthouder, waarbij de kaarthouder toestemming heeft 
gegeven aan het kaartaccepterend bedrijf voor het leveren van bepaalde producten of 
diensten. U kunt hierbij denken aan softwarelicenties, online advertentiekosten, mobiele 
telefoonrekeningen of andere abonnementen.  
 
De eerste transactie in een serie vereist doorgaans SCA. De daaropvolgende transacties 
worden gekwalificeerd als Merchant Initiated Transactions en zijn doorgaans vrijgesteld. 
Indien de kaarthouder een wijziging doorvoert in de periodieke betaling, moet SCA 
opnieuw worden toegepast. 
 
12. Hoe werkt SCA wanneer een kaart wordt gebruikt door een 

zakenreisbureau (TMC) of een Travel Booking-tool? 
 
De Financial Conduct Authority (UK) heeft in haar PSD2 richtlijnen erkend dat lodged of 
virtuele Corporate Cards, zoals die worden gebruikt in corporate travel management of 
corporate inkoopsystemen, binnen de Corporate vrijstelling zullen vallen, mits aan 
bepaalde criteria wordt voldaan. We verwachten dat andere toezichthouders een 
soortgelijk standpunt zullen innemen. Op dit moment hebben de Nederlandsche Bank en 
Banco de España hierover nog geen uitspraak gedaan. American Express heeft de 
intentie om gebruik te maken van de Corporate vrijstelling voor transacties via 
bovengenoemde producten en werkt samen met toezichthouders in de EER om deze 
positie te valideren. Onze primaire overweging is om ervoor te zorgen dat de service aan 
onze kaartaccepterende bedrijven en kaarthouders gelijk blijft. Elke wijziging van deze 
positie zal worden gedeeld met onze zakelijke klanten. 
 
13. Vanaf welk transactiebedrag is SCA van toepassing? 
 
SCA is van toepassing op alle transacties ongeacht de hoogte van het bedrag, 
vrijstellingen kunnen van toepassing zijn. Kaarttransacties onder de €30 worden als 
“laag risico” beschouwd en zijn over het algemeen vrijgesteld van verificatie. 
 
14. Waarom moeten accountgebruikers en kaarthouders hun 

contactgegevens bijwerken?  
 
Vanaf 14 september 2019 is tweefactorverificatie vereist voor alle accountgebruikers, 
Corporate Card en Corporate Meeting Card kaarthouders die online transacties 
verrichten. De regeling is specifiek voor de persoon op wiens naam de kaart is 
geregistreerd en die de aankoop doet. Als niet aan de vereisten wordt voldaan, is de 
kaartverstrekker genoodzaakt de transacties te weigeren. Het is daarom belangrijk dat 
we up-to-date e-mailadressen en mobiele nummers van kaarthouders hebben om een 
eenmalige verificatiecode naar de kaarthouders te kunnen sturen. 
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15. Hoe kunnen kaarthouders en accountgebruikers hun contactgegevens 
updaten? 

 
Kaarthouders kunnen hun contactgegevens (e-mailadres en mobiele nummer) updaten 
in het online profiel bij Concur en/of reisbureau en in het American Express online 
account. Als alternatief kunnen ze contact opnemen met de Ledenservice van American 
Express via het nummer op de achterkant van de kaart. 
 
vPayment gebruikers kunnen hun contactgegevens bijwerken door de Admin te vragen 
of door contact op te nemen met het Servicing team. Een Admin kan naar de vPayment 
OnDemand-portal gaan in het deel “Administration/Manage users” en het 
gebruikersprofiel bijwerken. Een gebruiker kan het Servicing team rechtstreeks bellen 
om zijn/haar wachtwoord of contactgegevens te wijzigen. 

BIP gebruikers kunnen hun eigen contactgegevens in de BIP-portal zelf wijzigen zodra ze 
zijn ingelogd 
 
16. Hoe worden contactgegevens gebruikt en opgeslagen? 
 
American Express neemt privacy serieus en we zullen geen contactgegevens gebruiken 
voor marketingdoeleinden zonder toestemming van de kaart- en accountgebruikers. 
Contactgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met ons privacybeleid dat 
kan worden geraadpleegd via americanexpress.nl/privacy-statement 
 
17. Als iemand anders de boeking namens een kaarthouder doet, kan de 

kaarthouder zijn/haar gegevens delen? 
 
Bij een online boeking, is de kaarthouder de enige persoon die de kaart mag gebruiken 
en is verantwoordelijk voor de autorisatie van een transactie als de kaart op naam van de 
kaarthouder staat. De verificatiecode wordt verzonden naar de geregistreerde 
contactgegevens van de kaarthouder. 
 
Als iemand anders een boeking maakt via een corporate travel management systeem of 
corporate inkoopsysteem namens de kaarthouder, kan het scenario uit vraag 8 van 
toepassing zijn. 
 
18. Wat is een (eenmalige) verificatiecode? 
 
Het is een (eenmalige) 6-cijferige code die via SMS en/of e-mail wordt verstuurd en die 
een kaarthouder nodig heeft om in te voeren in het SafeKey-scherm of tijdens het 
inloggen op een online account om te verifiëren dat het de kaarthouder zelf is. Deze 
extra beveiliging laat ons weten dat het de kaarthouder zelf is die de aankoop doet, 
omdat wij de verificatiecode naar de geregistreerde contactgegevens versturen. 
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19. Wat is Express List? 
 
Express List (Express-lijst) is een service die alleen aan American Express kaarthouders 
wordt aangeboden, waardoor kaarthouders de mogelijkheid hebben een lijst samen te 
stellen van vertrouwde kaartaccepterende bedrijven waar ze vaker online aankopen 
doen. Wanneer ze bepaalde webshops toevoegen aan de vertrouwde Express List, 
krijgen ze minder verificatiecodes toegestuurd bij het doen van aankopen en de 
transactie sneller afronden, terwijl ze nog steeds dezelfde bescherming krijgen die 
American Express altijd biedt. 
 
“Mijn Express-lijst” is een standaardfunctie binnen SafeKey. 
 
20. Hoe kunnen kaarthouders de Express List samenstellen? 
 
Kaarthouders kunnen de Express List samenstellen als onderdeel van SafeKey. Hiermee 
selecteren ze individuele webshops of alle webshops, waar zij regelmatig online 
aankopen doen (tot maximaal 100 webshops). 
 
21. Kunnen kaarthouders de Express List zelf beheren? 
 
Kaarthouders die een American Express online account hebben, kunnen (binnenkort) de 
Express List zelf beheren. Zodra deze functionaliteit voor Nederland beschikbaar is, 
zullen wij de kaarthouders hierover informeren. 
 
Deze functionaliteit is reeds/komt beschikbaar voor de volgende landen: België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en Zweden. 
 
22. Hoe registreren kaarthouders zich voor een American Express online 

account? 
 
Kaarthouders kunnen een online account aanmaken via americanexpress.nl/registreren 
 
23. Moeten kaarthouders zich registreren voor American Express SafeKey? 
 
Kaarthouders worden automatisch aangemeld voor American Express SafeKey. Er is 
geen extra stap die de kaarthouder moet nemen voor bestaande of nieuwe kaarten, 
maar zij moeten ervoor zorgen dat het mobiele nummer en/of e-mailadres up-to-date is 
voor zijn/haar American Express Card(s). 
 
  



 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
American Express Europe S.A. gevestigd en kantoorhoudende te Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanje, geregistreerd in het handelsregister van Spanje 
onder fiscaal identificatienummer A-82628041, valt onder toezicht van de Spaanse toezichthouder Banco de España, C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Spain. Op de 
activiteiten van American Express Europe S.A. in Nederland, gebouw Amerika, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, geregistreerd in het register van De 
Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en ingeschreven bij de KvK onder nummer 71660275, is Nederlandse regelgeving van toepassing waarvan de naleving onder 
toezicht staat van De Nederlandsche Bank (DNB), Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam. 
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24. De transactie van een kaarthouder is niet gelukt. Wat moet hij/zij doen? 
 
Verschillende redenen kunnen ervoor zorgen dat een transactie niet afgerond kan 
worden, bijvoorbeeld als de eenmalige verificatiecode onjuist is ingevoerd of als 
sommige beveiligingsvragen niet correct zijn beantwoord. In dat geval kan de toegang 
tot SafeKey worden geblokkeerd. Als de verificatiecode na drie pogingen niet correct is 
ingevoerd, verloopt de transactie. Technische problemen in de betalingsservice van de 
webshop kunnen de transactie ook onderbreken. Als de transactie niet afgerond kan 
worden, ontvangt de kaarthouder een melding op het scherm. Als de kaarthouder hulp 
nodig heeft, kan hij/zij de Ledenservice bellen via het nummer op de achterkant van de 
kaart. 
 
25. Hoe snel ontvangen kaarthouders een verificatiecode? 
 
Kaarthouders ontvangen onmiddellijk een verificatiecode op het e-mailadres en/of 
mobiele telefoonnummer dat American Express heeft geregistreerd (als we die 
gegevens hebben). Een verificatiecode is slechts tien minuten geldig vanaf het moment 
dat een kaarthouder de kaartgegevens bij de leverancier indient. Als een kaarthouder de 
transactie niet binnen de tien minuten voltooit, moet de transactie opnieuw worden 
gestart. 
 
26. Heeft SCA invloed op de manier waarop kaarthouders rekeningen 

betalen? 
 
Nee, er is geen verandering in de manier waarop rekeningen worden betaald. 
 
27. Is SCA ook van toepassing op vervangende kaarten? 
 
SCA is van toepassing op alle American Express kaarten die in de EER zijn uitgegeven.  
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