Strong Customer Authentication

1

Inhoudsopgave
03 Inleiding
03 Wat is sterke cliëntauthenticatie (SCA)?
03 Wanneer wordt dit toegepast?
03 Waarom is dit voor jou van belang?
03 Wat moet je doen?
04 Tijd voor actie
05 Wat is sterke cliëntauthenticatie?
06 Achtergrond		
07 Wat vereist SCA?
07 Wat is EMV3DSecure?
08 Wat moet ik als bedrijf met een online aanwezigheid doen?
10 Voor wie is dit van toepassing?
11 3DS2.x is vereist om bedrijfsklaar te zijn
		12 Tabel 1: SCA E-commerce Compliance
		13 Tabel 2: Mandaten 3DS-schema VISA en Mastercard
14 Contacteer ons

2

Strong Customer Authentication

Inleiding
Wat is sterke cliëntauthenticatie(SCA:
Strong Customer Authentication)?
Het gaat om een nieuwe set regels die de manier waarop consumenten hun
identiteit bevestigen tijdens online aankopen zal veranderen.

Wanneer wordt dit toegepast?
In de EU zullen de regels op 31 december 2020 volledig van kracht worden voor
betalingen met de kaart. Deze deadline zal niet veranderen Uitgevers van kaarten
zullen deze nieuwe regels al beginnen op te leggen vanaf september 2020.

Waarom is dit voor jou van belang?
Als je geen actie onderneemt, zullen elektronische betaaltransacties met een
kaart die niet conform zijn uiteindelijk geweigerd worden. Het zou kunnen dat
je betaalprocedure getest moet worden en dat je specifieke aanpassingen moet
doorvoeren voor de implementatie van deze nieuwe regels. Daarom raden we je aan
om onmiddellijk actie te ondernemen, zodat je niet het risico loopt dat transacties
geweigerd worden, wat een impact zou kunnen hebben op je omzet.

Wat moet je doen?
Bedrijven met een online aanwezigheid moeten dringend actie ondernemen. Je
werkt best samen met CCV om ervoor te zorgen dat je implementatie tijdig in
overeenstemming is met de nieuwe regels.
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Tijd voor actie
Deze whitepaper omvat belangrijke informatie voor bedrijven van elke omvang die
willen voorkomen dat hun klanten te maken krijgen met geweigerde elektronische
transacties na het verstrijken van de handhavingstermijn voor de sterke
cliëntauthenticatie op 31 december 2020.
Na deze termijn zullen uitgevers van kaarten beginnen met het weigeren van nietconforme transacties. Vanaf september zullen Nederlandse uitgevers starten met
het weigeren van transacties die niet in overeenstemming zijn met deze regels. Als
jouw bedrijf een online aanwezigheid heeft, dan raden we je ten stelligste aan om
deze whitepaper te lezen en contact op te nemen met CCV. Dit is dringend gezien de
implementatietermijnen en de vereiste testperiode.
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Wat is sterke
cliëntauthenticatie?
Sterke cliëntauthenticatie (SCA) is een nieuwe
set regels die de manier waarop consumenten en
klanten hun identiteit bevestigen tijdens online
aankopen zal veranderen, en dit om hen nog
beter te beschermen tegen fraude.
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Na de implementatie zullen consumenten die online winkelen of bankieren vaak
een extra stap moeten doorlopen om hun identiteit te bevestigen. De uitgever
of aanbieder van de kaart (dit kan een bank zijn) kan bijvoorbeeld een van de
verschillende manieren gebruiken om een aankoop of login te verifiëren.
Dit kan een wachtwoord via sms zijn, een telefoontje naar de vaste lijn van de
consument, het gebruik van een kaartlezer of een app op de smartphone. Volgens
de nieuwe regels moeten alle partijen de nodige aanpassingen doorvoeren
zodat consumenten hun acties kunnen authenticeren op een manier die in
overeenstemming is met de onderliggende regelgeving.

Achtergrond
Vanaf 14 september 2019 werden veranderingen ingevoerd voor online betalingen
om klanten beter te kunnen beschermen. Krachtens de Payment Service Directive 2
(PSD2) is een sterke cliëntauthenticatie (SCA) vereist wanneer een gebruiker van een
betaaldienst (klant) een elektronische betaaltransactie opstart.
De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft toestemming gegeven voor flexibele
handhaving1 van de regelgeving tot 31 december 2020. Het was de bedoeling dat
alle partijen op een georganiseerde manier zouden evolueren naar een volledige
conformiteit om zo de negatieve impact voor zowel consumenten als handelaars te
vermijden.
Nu wordt 31 december 2020 de nieuwe datum waarop de afdwingbaarheid van
kracht wordt voor de hele EU. Alle handelaars, verwervers, portalen en uitgevende
banken of aanbieders van betaaldiensten moeten klaar zijn om SCA vanaf die datum
te ondersteunen, en dit om te voorkomen dat klanten te maken zouden krijgen
met geweigerde elektronische transacties en dat webshopeigenaars omzet zouden
verliezen. CCV moedigt alle partijen aan om actie te ondernemen. Deze whitepaper
beschrijft wat er nodig is en tegen wanneer, zodat je je op deze verandering kunt
voorbereiden.

1
Het EBA-advies van oktober 2019 voorzag in de start van de handhaving van de nieuwe regels vanaf 31 december
2020. De meeste lidstaten volgen deze deadline.
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Wat vereist SCA?
SCA wordt noodzakelijk voor alle online betalingen met een kaart (via een website
of app), tenzij een van de beperkte uitzonderingen of vrijstellingen2 van toepassing
is. Voor betalingen met een kaart betekent dit dat elektronische transacties die
niet geauthenticeerd kunnen worden of transacties zonder vrijstellingen geweigerd
zullen worden na 31 december 2020.
Handelaars zullen dus met CCV moet werken om hun betaalprocedure te upgraden.
Zo ondersteunen ze de zogenaamde EMV 3DSecure-technologie om aan de nieuwe
vereisten te kunnen voldoen. Vaak is een testperiode nodig, dus je begint er best zo
snel mogelijk aan om vertraging te voorkomen.

Wat is EMV3DSecure?
EMV 3DSecure (EMV 3DS) is een technologie die gecreëerd werd door de
belangrijkste kaartschema’s en die gebruikt kan worden om de sterke
cliëntauthenticatie voor online kaartbetalingen te vergemakkelijken. Met deze
nieuwe versie van 3DS kunnen je klanten een betaling uitvoeren zonder bijkomende
authenticatie
Meer details vind je in Bijlage Tabel 1 – SCA E-commerce Compliance. Hier vind je de
definitie van SCA-conforme transacties versus niet-conforme transacties.

Raadpleeg de technische reguleringsnormen voor
sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke
en veilige open communicatiestandaarden voor
meer informatie over SCA-uitzonderingen en
vrijstellingen.

2
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Wat moet ik als bedrijf met een
online aanwezigheid doen?
Ben je klant van CCV? Neem contact met ons op via onlinepayments@ccv.eu of voor
technische vragen over onze API via psp-support@ccvlab.eu.
Als je een nieuwe klant van CCV bent, kun je contact opnemen met een van onze
lokale kantoren.
Neem contact op met een van onze collega’s om er zeker van te zijn dat je
betaaloplossing correct geconfigureerd is om in overeenstemming te zijn met
deze regelgeving. We informeren je over en helpen je met de acties die je moet
ondernemen om je voor te bereiden en om de overeengekomen planning te
respecteren.
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Wij begeleiden je bij de volgende stappen:
1. Welke versie van 3DSecure je best gebruikt (de technologie die SCA laat
functioneren) en wat de nieuwe versie van 3DS betekent voor jouw bedrijf;
2. Welke vrijstellingen je misschien kunt toepassen om een betere klantervaring te
bevorderen en hoe je deze moet gebruiken;
3. Welke veranderingen voor jou zullen gelden voor de interface om het
betaalproces te starten. Merk op dat deze interface misschien meer parameters
nodig heeft dan je huidige interface;
4. Datums en termijnen om je betaalprocedure/website te testen;
5. Datum waarop het operationeel wordt.
We moedigen je als handelaar aan om zo snel mogelijk plannen te maken,
aangezien het zou kunnen dat er heel wat veranderingen nodig zijn.

Welke vrijstellingen &
wijzigingen gelden voor u
om de beste klantervaring te
hebben

Welke 3DSecure te gebruiken?

Test de kassa
proces / website

Datum voor vertrek!
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Voor wie is dit
van toepassing?
De belangrijkste doelstelling bestaat erin de impact
voor de klant tot een minimum te beperken door
een implementatie op het laatste moment bij het
naderen van de handhavingstermijn te vermijden.
Dit betekent dat alle partijen in het ecosysteem
ervoor moeten zorgen dat alle noodzakelijke
voorbereidingen getroffen worden tijdens het
tweede kwartaal van 2020, of zelfs eerder.
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Voor handelaars die 3DS al ondersteunen, zullen de wijzigingen nieuwe
informatievelden toevoegen aan de initiatie van de transactie. Deze velden worden
gespecificeerd in de door CCV verstrekte interfacedocumentatie. Door deze velden
toe te voegen vergroten we ook de mogelijkheid voor klanten om vlot af te rekenen,
en dus zonder dat een authenticatie door de kaarthouder vereist zou zijn.
Voor handelaars die 3DS nog niet ondersteunen, zal dit een impact hebben op
hun omzet. Deze transacties zullen immers geweigerd worden indien er geen actie
ondernomen wordt. CCV zal actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze voor het
verstrijken van de termijn bedrijfsklaar zijn.

3DS2.x is vereist
om bedrijfsklaar te zijn
Voor kaartbetalingen is de gangbare praktijk binnen de industrie voor een
eenvoudige sterke cliëntauthenticatie iets wat 3DSecure (3DS3) genoemd
wordt. Deze technologie is ook vereist om het gebruik van SCA-vrijstellingen te
vergemakkelijken en om SCA te activeren wanneer nodig. Momenteel zijn er drie
hoofdversies van 3DSecure op de markt. Versies 2.1 en 2.2 worden hieronder
samengevat.
»

3DSecure versie 1.0

»

EMV 3DSecure versie 2.14

»

EMV 3DSecure versie 2.24

EMV Three-Domain Secure (3DS) is een berichtenprotocol dat door EMVCo ontwikkeld werd zodat consumenten
zich kunnen authenticeren bij hun kaartuitgever wanneer ze ‘card-not-present’ (CNP) elektronische aankopen
doen. De bijkomende veiligheidslaag helpt om niet-toegestane CNP-transacties te voorkomen en beschermt de
handelaar tegen CNP-blootstelling aan fraude. De drie domeinen zijn het domein van de handelaar/verwerver, het
domein van de uitgever en het domein van de interoperabiliteit (bv. betaalsystemen).
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Mastercard heeft 3DS-berichtenuitbreidingen ontwikkeld die van toepassing zijn op 3DS2.1 (3DS2.1 met
handelaarsuitbreidingen) en 3DS2.2 (3DS2.2 met handelaarsuitbreidingen). Deze berichtuitbreidingen zullen het
gebruik van SCA-vrijstellingen via 3DS2.1 gemakkelijker maken. Gelieve Bijlage – Tabel 3 te raadplegen voor meer
informatie

4

Strong Customer Authentication 11

Appendix

Tabel 1: SCA E-commerce
Compliance
Van toepassing vanaf 31 december 2021
»

Omvat uitsluitend betalingstransacties op basis van betaalkaarten binnen het
toepassingsgebied en definieert de uitsluiting van transacties voor bestellingen
via post en telefoon uit, van ‘one-leg-out’-transacties en van transacties
geïnitieerd door een handelaar (MIT: merchant-initiated transactions).

»

Hoewel MIT buiten het toepassingsgebied vallen, vereist de eerste transactie
(instelling terugkerende betaling) de overschakeling naar een sterke
cliëntauthenticatie. Daarom staan in onderstaande tabel verwijzingen naar MIT.

Onmiddellijk naar
Autorisatie

Via 3D Secure
Conforme
transacties

»

Transacties die gevlagd worden
als betreffende een verwerver
met vrijstelling (TRA Verwerver)

»

Transacties die verzonden
worden zodat uitgevers actie
kunnen ondernemen (SCA) of
gebruik kunnen maken van
een uitgeversvrijstelling (TRA,
lage waarde of gevlagd als
betrouwbare begunstigde)

»

Niet-conforme
transacties
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»

Transacties die gevlagd worden
als betreffende een verwerver
met vrijstelling (TRA Verwerver,
lage waarde)

»

MIT-transacties met de
relevante authenticatiecode of
transactie-ID die gegenereerd
worden tijdens de instelling
van terugkerende betalingen
(eerste transactie)

De instelling van terugkerende
betalingen (eerste transactie)
vereist een actie van de
uitgever (SCA moet toegepast
worden)

Opmerking:
Alle transacties binnen het
toepassingsgebied moeten
verzonden worden via 3DS, tenzij
ze onmiddellijk voor autorisatie
doorgestuurd worden en gevlagd
zijn als betreffende een verwerver
met vrijstelling

*Door dit proces worden
MIT herkend als buiten het
toepassingsgebied vallend

»

Transacties die rechtstreeks
voor autorisatie doorgestuurd
worden maar niet gevlagd zijn
als betreffende een verwerver
met vrijstelling

»

MIT-transacties zonder
authenticatiecode of
transactie-ID

Tabel 2: Mandaten 3DS-schema
VISA en Mastercard
Uitgeversmandaat

Verwerversmandaat

3DS2.1

Maart
2020

April
2019

Oktober
2019

Optioneel

April
2019

Oktober
2019

3DS2.1 met berichtuitbreidingen

Wordt
vervolgd

Juli
2020

n.v.t.
Niet
ondersteund

Wordt
vervolgd

Juli
2020

n.v.t.
Niet
ondersteund

3DS2.2

September
2020

Geen
mandaat

Oktober
2019

Oktober
2020

Geen
mandaat

Oktober
2020

3DS2.2 met berichtuitbreidingen

September
2020

Juli
2020

n.v.t.
Niet
ondersteund

Oktober
2020

Juli
2020

n.v.t.
Niet
ondersteund
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Let’s make
payment happen
Wil je er meer over weten?
Neem dan contact met ons op
+31 (0) 88 228 9911
onlinepayments@ccv.eu
www.ccv.eu
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