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Brussel, 11 maart 2019  

 

API’s nu beschikbaar in KBC Developer 
Portal als onderdeel van PSD2-vereisten  
 
Vandaag lanceert KBC1 een speciaal portaal waar derden de vereiste Application 
Programming Interfaces (API's) kunnen vinden om zichtrekeningen van klanten te 
koppelen. API's zijn stukjes softwarecode die het mogelijk maken om applicaties van 
verschillende partijen aan elkaar te koppelen. 
 
Een van de vereisten van PSD2 (de tweede Europese Richtlijn op de Betalingsdiensten die 
betalingen tussen gemachtigde derden en de klant regelt) is dat alle documentatie over 
API's publiek beschikbaar is. Aan die eis moest uiterlijk op 14 maart 2019 voldaan zijn.  
 
KBC heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de implementatie van PSD2 en was in maart 
2018 de eerste bank in België die multibancaire diensten introduceerde in haar 
mobilebankingapp.  
 
Het KBC Developer Portal geeft externe ontwikkelaars toegang tot de API's, die ze kunnen 
gebruiken om te linken naar de rekening van de KBC-klant of om een betaling te initiëren.  
 
KBC biedt de nieuwe technologie aan met alle respect voor de privacy van zijn klanten en 
streeft naar een maximale bescherming van de informatie die zij toevertrouwen.  
 
De derde partijen die de API's gebruiken, zullen zo een nieuwe klantbeleving kunnen 
creëren en optimaliseren.  
 
Vanaf nu kunnen derden via het KBC Developer Portal de API's raadplegen en er toegang toe krijgen. 
Onder derden wordt verstaan:  

• aanbieders van betalingsinitiatiediensten;  
• aanbieders van rekeninginformatiediensten;  
• aanbieders van betalingsdiensten die betaalkaarten uitgeven.  

 

                                                           
1 Onder KBC wordt ook CBC en KBC Brussels verstaan. 

Persbericht 

https://developer.kbc-group.com/content/developer/kbc-be/en.html
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De toegang tot het KBC Developer Portal en het gebruik van de API's zijn gratis op eenvoudig verzoek 
van de derde partij.  
 
Hoe ziet het Developer Portal eruit?  

   

  
  
   

 
Eerdere berichten van KBC over zijn initiatieven rond PSD2 vindt u op www.kbc.com/Newsroom. 

• Op 5 maart 2018 kondigde KBC de multibankingapp aan en publiceerde het de resultaten van de 
inzichten in de houding van de Belgen ten opzichte van de mogelijkheden van PSD2. 

• 23 maart 2018, multibanking in KBC Mobile is een feit. 
 
 

Klik hier voor toegang tot het Developer Portal 
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Ga de echtheid van dit document hier na  

 
 
KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com   
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group  
 
Blijf op de hoogte van alle innovatieve 
oplossingen via 
https://www.kbc.com/nl/innovatie-2019 
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