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Top trends in
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De totale waarde van het witwassen van geld wordt geschat op 2 tot 5% van het wereldwijde 
BBP. Dat komt neer op ongeveer $ 800 tot $ 2.000 miljard per jaar. Paradoxaal genoeg 
zijn het gewone, nietsvermoedende klanten die hier de dupe van worden. Nationale en 
internationale toezichthouders leggen regels op aan banken, om witwaspraktijken aan 
banden te leggen. Deze regels leiden ertoe dat legitieme klanten herhaaldelijk worden 
beoordeeld en hun identiteit moeten blijven bewijzen of moeten uitleggen waar hun geld 
vandaan komt.

De directe kosten voor het bestrijden van fraude worden gedragen door de financiële 
sector. De afgelopen jaren hebben prominente instellingen als ING, ABN Amro, BNP Paribas, 
HSBC, Danske Bank en Société Générale mega boetes moeten betalen, omdat zij processen 
en procedures niet op orde hadden. Daarbij wordt de regeldruk alleen maar hoger. Elk 
schandaal leidt ertoe dat er meer regels worden opgelegd, wat weer leidt tot meer kosten 
en investeringen in compliance-afdelingen. Compliance vereist traditioneel nog veel 
handmatige gegevensinvoer en eentonig werk voor medewerkers, wat leidt tot onvrede 
op de werkplek en een hoog verloop, waardoor de kosten nog verder oplopen. 

De uitweg uit deze cyclus, van meer regelgeving en meer kosten, wordt gevormd 
door regtech; regulatory technology. Regtech is een verzamelnaam voor een zeer 
uitgebreide reeks technologieën, die financiële dienstverleners helpt om te voldoen aan 
relevante wet- en regelgeving. Regtech is één van de eenvoudigste manieren, waarop 
financiële organisaties de kosten van financiële criminaliteit voor hun activiteiten kunnen 
verlagen.
 
Regtechs voorzien in deze behoefte door het ontwikkelen van sterk gestandaardiseerde, 
en gemakkelijk schaalbare oplossingen, die regulatory compliance op geautomatiseerde 
manier wijze verzorgen. Hiermee doen zij in een fractie van de tijd, en voor een fractie van 
de kosten, wat financiële dienstverleners traditioneel handmatig in-house verzorgen.  

In dit rapport geven wij een overzicht van de belangrijkste trends binnen de vijf belangrijkste 
focusgebieden in het Regtech domein: transactiemonitoring, know your customer, regulatory 
reporting, cloud security en platformisering.  

De markt voor regtech groeit snel. Wereldwijd wordt de omvang van de regtech-markt 
ingeschat op ongeveer 6 miljard dollar en de verwachting is, dat dit onder druk van 
nieuwe wet- en regelgeving zal doorgroeien naar 33 miljard dollar in 2025. Een groot deel 
van die groei zal in Nederland plaatsvinden. Nederland behoort samen met het Verenigd 
Koninkrijk en Litouwen, tot de drie belangrijkste fintech hubs in Europa. Met meer dan 400 
tech-startups in het financiële domein heeft Nederland bewezen dat het een vruchtbare 
bodem biedt voor fintech ondernemingen. De bijdragen in dit rapport laten zien hoe 
Nederlandse spelers kunnen bijdragen aan het succes van deze snelgroeiende markt.
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De explosieve groei van regulatory technology
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Top 5 trends

Transactiemonitoring2.

Platformisering3.

Cloudsecurity4.

Regulatory reporting5.

Customer due diligence1.



 

Customer
due diligence

Regtech trend #1

Als poortwachters tot het financiële systeem, worden financiële instellingen verantwoordelijk 
gesteld voor het bestrijden van financiële criminaliteit. Waar het opsporen van criminelen tot 
voor kort hoofdzakelijk een overheidstaak was, hebben financiële instellingen omvangrijke 
compliance-afdelingen moeten optuigen, die in het kader van het know-your-customer principe 
transacties doorlopen, documenten op echtheid controleren en vaststellen of er geen banden 
zijn met sanctielanden.   

Wie dat niet goed op orde heeft is de pineut: grootbanken ABN Amro, ING en Rabo hebben 
mega boetes moeten betalen, omdat zij die poortwachtersrol niet naar behoren hebben 
vervuld. Als reactie daarop voelden banken zich genoodzaakt compliance-afdelingen nog 
verder uit te breiden en nog meer gegevens te verzamelen. Hierbij gold lange tijd het adagium 
dat hoe meer je over een klant weet, des te makkelijker het is om risico’s te verkleinen, maar dat 
blijkt nu een keerzijde te hebben. Door de grote hoeveelheden klantinformatie, die banken 
hebben opgeslagen, komen zij steeds vaker klem te zitten tussen de Wwft (die eist dat zij 
vergaande screenings uitvoeren) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
(die eist dat zij slechts een minimum aan gevoelige gegevens van klanten opslaan). Niet alleen 
het hebben van te weinig klantinformatie, maar ook in het hebben van teveel klantinformatie is 
ineens een probleem. Regulatory technology helpt met het vinden van de juiste balans tijdens 
dit koorddansen. Er ontstaat een beweging van Big Data naar Good Data.
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Lang bestond het idee dat data het nieuwe goud was en de sleutel 
vormde tot disruptie van bestaande bedrijfsprocessen. De 
verzameldrift die volgde heeft geleid tot de opeenhoping van 
grote hoeveelheden gevoelige klantinformatie. Zoals veel van de 
megaboetes in de afgelopen jaren laten zien, is het soms beter 
om bepaalde data simpelweg niet in bezit te hebben. 

Om het risico van non-compliance te verkleinen, en de kosten van 
regulatory change management te verlagen, zal er steeds meer 
aandacht komen voor Good Data. Good Data is informatie, 
waarin de behoeften van de driehoek klant, bedrijfsleven en 
toezichthouder, harmonieus worden samengebracht. 
Privacy-by-design vormt hierbij een kernwoord. Consumenten 
willen steeds meer de controle houden over hun eigen data. 
Daarmee dwingen zij het bedrijfsleven om consumentendata tot 
het strikt noodzakelijke te beperken. Dit betekent dat financiële 
dienstverleners niet alleen hun onboarding af moeten stellen op 
de principes van Good Data, maar ook een toekomstbestendig 
framework moeten hebben om informatie, die zij in bezit hebben, 
flexibel te managen.

Adriaan Hoogduijn,
CEO, Hyarchis
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Transactie-
monitoring

Regtech trend #2

Succes in transactiemonitoring is relatief. Een efficiëntieniveau van 100% is een nobel streven, 
maar op korte termijn niet realistisch. Dit betekent echter niet dat organisaties bij voorbaat al de 
handdoek in de ring moeten gooien. Het voegt echt iets toe om meer te doen dan toezichthouders 
verlangen. Door te laten zien hoe doeltreffend een complianceprogramma is, kunnen bedrijven 
de standaard worden voor compliance in hun sector, kunnen ze goede banden opbouwen met 
toezichthouders en invloed uitoefenen op toekomstige wet- en regelgeving. Wanneer compliance 
wordt gezien als een zakelijke stimulans, in plaats van een blok aan het been, hebben bedrijven 
een wereld gewonnen.

Eén van de eenvoudigste manieren waarop financiële 
instellingen de kosten van financiële criminaliteit kunnen 
verlagen, is door te profiteren van de beschikbare automa-
tiseringssoftware. Kunstmatige intelligentie (AI) kan een rol 
spelen bij het monitoren van transacties en bij het inschatten 
van de risico’s op witwassen. Vooral de aspecten van machine 
learning (ML) van AI, kunnen de operationele kosten verlagen 
door het proces op ongekende schaal te automatiseren. 

Met behulp van ML kunnen transactiemonitoringssystemen 
patronen herkennen waarmee ze risicolanden in de gaten 
houden, verdachte geldstromen identificeren, screenen op 
gesanctioneerde personen en plotselinge grote transactievolumes 
eruit halen. Dit maakt het proces van transactiemonitoring 
veel accurater, efficiënter en goedkoper dan een handmatig 
proces. Nog belangrijker is dat bedrijven hierdoor blijven 
voldoen aan wet- en regelgeving en minder risico lopen dat ze 
door toezichthouders op de korrel worden genomen.  



Van compliancefunctionarissen wordt doorgaans verwacht dat ze alle mogelijke compliancetaken 
beheersen; van het invoeren van gegevens tot diepgaand onderzoek. Het is een eindeloze lijst 
aan activiteiten, die bij elkaar heel veel tijd kosten en waar veel data mee gemoeid is.
  
Mensen zijn niet goed in het uitvoeren van routineklusjes. Het inkloppen van data, en het 
analyseren van enorme datasets, is gewoon niet waar mensen voor gemaakt zijn. Dit is juist 
waar computers wél goed in zijn. Computers worden nooit moe, zien nooit per ongeluk een rij 
cijfers over het hoofd en maken nooit fouten. Als je dit saaie werk kan automatiseren, ben je 
al een heel eind op weg naar het efficiënter maken van je compliance-afdeling en weet je 
zeker dat data goed wordt ingevoerd.  

Aan de andere kant zijn computers verschrikkelijk slecht in werk dat finesse en genuanceerd 
onderzoek vereist. Dit is waar mensen in uitblinken en dat is maar goed ook, want dit werk 
kan niet eenvoudig door computers worden vervangen. Maar je kan dit werk wel weer 
ondersteunen met een slim monitoringssysteem, waarmee klantinformatie makkelijk toegan-
kelijk is, zodat onderzoekers dit kunnen vergelijken met transacties en onderzoeken snel 
kunnen afronden. 

Efficiëntie en effectiviteit bij transactiemonitoring draait om het vinden van de juiste balans 
tussen het werk dat computers doen en het werk dat mensen doen. Wie die twee goed op 
elkaar afstemt, zal merken dat zijn antiwitwasbeleid zoden aan de dijk zet.

Friso Paping,
Founding Team, Sentinels
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Sentinels is opgericht in 2019 om de problemen met transactiemonitoring over de hele wereld op te lossen. Sindsdien 
is het bedrijf aanzienlijk gegroeid en bestaat het nu uit een groep toegewijde complianceprofessionals, die zich 
wereldwijd richten op het uitbannen van financiële criminaliteit. Het team is de drijvende kracht achter de 
Regtech-revolutie van AML en transactiemonitoringsoftware. 

In april 2022 werd Sentinels overgenomen door Fenergo, de toonaangevende leverancier van technologieoplossingen 
voor Customer Lifecycle Management voor financiële instellingen. Door de overname kan Sentinels snel opschalen, 
wordt het in meer landen actief en is het beter in staat grotere financiële instellingen te bedienen. 

Over Sentinels

De balans
tussen mens
en computer

“
“
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Platformisering
Regtech trend #3

Platformisering is de laatste jaren de belangrijkste 
groeistrategie geweest, die financiële dienstverleners 
hebben gebruikt om de concurrentie een stap voor te 
blijven. Met een platformmodel kunnen banken hun 
bestaande infrastructuur behouden en zijn ze tegelijkertijd 
flexibel genoeg om producten van externe dienstverleners 
te integreren. Met deze strategie kunnen banken concur-
reren met meer flexibele fintech-partijen, en houden 
consumenten toegang tot hun dagelijkse bankzaken 
zonder dat daar externe websites of applicaties van 
derden voor nodig zijn. 

De opkomst van neobanks en fintechs heeft het voor 
traditionele banken moeilijker gemaakt om klanten aan te 
trekken en te behouden. Bij die nieuwe fintechs draait het 
allemaal om het centraal stellen van de klant. Dat heeft ze 
tot dusver goodwill van klanten en een grotere loyaliteit 
opgeleverd. Bij dat customer-first model staan een 
soepele gebruikerservaring, maatwerk en de customer 
journey voorop, allemaal gedreven door veel en goede 
data.

Voor traditionele banken is platformisering niet alleen een manier om de aanval van neobanks af 
te slaan: ze kunnen platformisering zelfs gebruiken als middel om die dreiging om te zetten in een 
kans, door middel van een 'Banking as a Service' (BaaS)-model. Door hun data en infrastructuur 
ter beschikking te stellen aan anderen, kunnen traditionele instellingen nieuwe inkomstenstromen 
aanboren, bijvoorbeeld door een periodieke vergoeding te vragen in ruil voor toegang tot hun 
BaaS-platform. De belangrijkste vereisten voor het opbouwen van een succesvol BaaS-bedrijf, 
zijn onder meer het hebben van een banklicentie (uiteraard), een goed productaanbod, een 
plug-and-play-oplossing en een optimale dienstverlening aan de klant.



Om een succesvol platform te bouwen, kunnen banken kiezen uit een aantal strategieën:  
 
Banken hebben één groot voordeel ten opzichte van nieuwkomers: geld. Dit betekent dat ze 
succes kunnen kopen. De Spaanse bank BBVA koos voor deze aanpak en kocht Holvi en 
Simple, twee Finse start-ups op het gebied van digitaal bankieren. Maar een bedrijf kopen is 
meestal het makkelijke deel. Het kan lastig zijn om een bedrijf te vinden met dezelfde 
merkwaarden. Daarnaast is het integreren van culturen en processen altijd een uitdaging. 

Een andere strategie is om SaaS-technologie te integreren in bestaande systemen. Banken 
houden dan veel meer armslag om nieuwe producten te introduceren, en nieuwe markten te 
betreden, omdat ze werken met een enkele broncode die ze voortdurend verbeteren. Banken 
die voor deze route kiezen, moeten wel bereid zijn op weg naar succes een paar keer de fout 
in te gaan: alleen dan maximaliseren zij hun rendement en minimaliseren zij hun risico’s. 
Risico’s bij het vervangen van een core banking systeem zijn onder andere de tijd die ermee 
gemoeid is en de hoge, en vaak onvoorziene, kosten.  

Ten slotte kunnen organisaties ervoor kiezen om een zelfstandige dochtermaatschappij op te 
zetten, een eigen identiteit, eigen processen en een eigen banklicentie. Deze methode wordt 
veel gebruikt door technologiebedrijven en zal wellicht uitgroeien tot de dominante strategie 
in de financiële sector. Door te kiezen voor cloudtechnologie, en samen te werken met 
gespecialiseerde partners, krijgt een instelling meer flexibiliteit en controle. Een voordeel van 
deze aanpak is dat het de mogelijkheid biedt om nieuwe markten te verkennen en nieuwe 
producten te testen.

Karim Bekdache,
Principal, Advisory Services, Mambu
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Mambu is 's werelds enige echte SaaS-platform voor cloudbankieren. Mambu, gelanceerd in 2011, versnelt het 
ontwerp en de bouw van bijna elk type financieel aanbod voor banken van elke omvang, kredietverstrekkers, fintechs, 
retailers, telco's en meer. Mambu's composable-aanpak betekent dat onafhankelijke componenten, systemen en 
connectoren in elke configuratie kunnen worden geassembleerd om te voldoen aan de zakelijke behoeften en de eisen 
van de eindgebruiker. Mambu heeft 900 medewerkers  die 230 klanten in meer dan 65 landen ondersteunen. 

Over Mambu

Strategieën voor
succesvolle
platformisering

“
“
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Cloudsecurity
Regtech trend #4

Organisaties gebruiken tegenwoordig cloudservices voor 
allerlei verschillende toepassingen: van innovatieve 
go-to-market-strategieën tot efficiëntieverbetering. 
Tegelijkertijd vinden veel bedrijven het moeilijk om te 
definiëren wat goede cloudsecurity eigenlijk is. Zij vragen 
zich af of ze wel genoeg doen om hun bedrijf en hun 
klanten te beschermen. Het is te makkelijk om te zeggen 
dat wanneer cyberbeveiliging strookt met het risicobeleid 
en het resultaat een verminderd risico is, je kan rusten in 
de wetenschap dat je cyberbeveiliging op orde is. 
Goede cloudsecurity vereist drie dingen: overzicht, 
context en middelen. 

Om te beginnen heeft een bedrijf een goed overzicht 
nodig van alle systemen die het gebruikt, zodat het 
risico’s kan identificeren, voordat ze uitgroeien tot 
bedreigingen. Een bedrijf moet ook in staat zijn die risico’s 
in context te plaatsen, zodat het kan inschatten wat de 
eigenlijke dreiging precies is en controlemechanismen 
daarop kan aanpassen. Tot slot moet een bedrijf beschikken 
over betrouwbare middelen om tijdig en accuraat op een 
dreiging te kunnen reageren en de potentiële impact te 
verkleinen. 

Kortom, een organisatie die genoeg doet om cloudsecurity te waarborgen, is een organisatie 
die zorgt voor overzicht en context en beschikt over de middelen om accuraat te reageren. Die 
middelen omvatten onder andere respons, automatisering en rapportage. Deze mogelijkheden 
moeten gebaseerd zijn op vereenvoudiging, integratie en automatisering om de kosten te 
verlagen en ze moeten leiden tot operationele efficiëntiewinst en kortere responstijden.



Een organisatie kan efficiënte, consistente en samenhangende cybersecurity realiseren met 
een moderne, platform gerichte aanpak. Dat platform moet geïntegreerd zijn met andere 
bronnen, zodat een organisatie snel kan reageren op voorspelbare en onvoorspelbare 
cyberaanvallen; of die incidenten nu het gevolg zijn van verkeerde configuraties door developers, 
van misbruik door werknemers of van cybercriminelen. 

Bij iedere investering in technologie die je doet kun jij je daarom afvragen: kun je de nieuwe 
technologie integreren met bestaande beveiligingstools? Kan je  hiermee de detectie-, respons 
en rapportage activiteiten automatiseren? En ten slotte, ben je er minder tijd mee kwijt?  

Als het antwoord op die vragen ‘ja' is, heb je een solide businesscase en ben je cybercriminelen 
een stap voor die, laten we dat niet vergeten, hun tools ook automatiseren. 

Als je dan ook nog samenwerkt met een sterke cyberbeveiligingspartner, hoeven jouw 
beveiligingsexperts niet langer handmatig in elk nieuw proces te duiken, wanneer je een 
mooie kans ziet voor jouw bedrijf. 

Jesper Olsen,
Chief Security Officer, Noord-Europa,
Palo Alto Networks

Hoe kom
je tot goede
cloudsecurity?
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Palo Alto Networks is de wereldleider op het gebied van cyberbeveiliging. We innoveren om cyberdreigingen te 
overtreffen, zodat organisaties technologie met vertrouwen kunnen omarmen. We bieden de volgende generatie 
cyberbeveiliging aan duizenden klanten wereldwijd, in alle sectoren. Onze best-in-class cyberbeveiligingsplatforms 
en -services worden ondersteund door toonaangevende dreigingsinformatie en versterkt door geavanceerde 
automatisering. Of we onze producten nu inzetten om de Zero Trust Enterprise mogelijk te maken, reageren op een 
beveiligingsincident of samenwerken om betere beveiligingsresultaten te leveren via een partner-ecosysteem van 
wereldklasse; we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat elke dag veiliger is dan de vorige.

Over Palo Alto Networks

“
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Regulatory
reporting

Regtech trend #5

Financiële instellingen die worden gecontroleerd door de Europese Centrale Bank, zijn vaak 
grootschalig en hebben een aanzienlijk aantal legacy-systemen en hebben een uitgebreid 
landschap aan verschillende producten, diensten en regio’s. Dat maakt een geïntegreerde 
rapportage een enorme uitdaging. Regulatory reporting was nooit een geïntegreerd onderdeel 
van de systemen van deze instellingen. Dat betekent om te beginnen dat vaak onduidelijk is wie 
de eigenaar is van de gegevens. Naast eigenaarschap zijn calculatie en aggregatie door meerdere 
teams allemaal potentiële obstakels voor een modern, goed geolied rapportagesysteem. 

Bedrijven die hun compliance op orde hebben, kunnen aantonen of - en hoe - zij aan relevante 
wet- en regelgeving voldoen. De beste aanpak is om hier van tevoren over na te denken: het 
heeft weinig zin om regelgeving te implementeren als je vervolgens niet kunt bewijzen dat je je 
aan de regels hebt gehouden. Nadenken voordat je iets doet is cruciaal. Gelukkig integreren 
financiële systemen steeds vaker rapportages als ontwerpprincipe, net als privacy- en 
beveiligingsprincipes. Nu steeds meer Fintechs optreden als financiële instellingen, of de 
systemen en technologie leveren aan de financiële dienstverleners, wordt regulatory reporting 
steeds makkelijker. Simpelweg, omdat de gegevens in deze nieuwe systemen vaak beter 
toegankelijk zijn en de organisatie minder complex is. 

De meeste organisaties streven ernaar om de rapportage in één keer, en vanaf het begin, goed 
te doen. Daardoor ontstaat in de rapportage een versie van de waarheid. Mooi gezegd streven 
organisaties naar ‘Aligned Risk Governance’ waar gegevens en rapportages meerdere doelen 
dienen, in lijn met de verwachtingen van de belangrijkste interne en externe stakeholders.



De business, en niet de afdeling Compliance, zou 
naar onze mening owner moeten zijn van regulatory 
reporting. Te vaak zien we dat compliance-medewerkers 
in de clinch liggen met het management, die lijken te 
denken dat Compliance gewoon z’n werk moet doen 
zonder hen lastig te vallen of met salesafdelingen die 
alleen maar gefocust zijn op groei en daar niet van 
afstappen, omdat hun targets anders zijn dan die 
van Compliance. 

Compliance zou een zaak van iedereen moeten zijn. 
Dit begint bij de Raad van Bestuur en het senior 
management, helemaal tot aan de proceseigenaren, 
waarbij het belang van goed bestuur wordt benad-
rukt. Het betekent ook dat er bij afdelingen met 
klantcontact, mensen geplaatst worden met een 
achtergrond in compliance en dat die afdelingen de 
juiste incentives krijgen. Wanneer iemand bijvoorbeeld 
zijn sales targets haalt zonder dat de regulatory 
reporting op orde is of een deal sluit, zonder dat de 
KYC-procedures goed zijn doorlopen, krijgt diegene 
een lagere bonus.

Owen Strijland,
algemeen directeur, Protiviti

Compliance is een
zaak van iedereen

“
“
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Protiviti is een wereldwijd adviesbureau dat - via het netwerk van Protiviti en onafhankelijke Member Firms in 85 kantoren 
in meer dan 25 landen - diepgaande expertise, objectieve inzichten, een aanpak op maat en ongeëvenaarde samenwerking 
levert om leiders te helpen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Onze adviesoplossingen omvatten kritieke 
zakelijke problemen op het gebied van technologie, bedrijfsprocessen, financiën, transformatie, analyse, risico's, compliance, 
transacties en interne audit. 

Onze meer dan 7.000 mensen zetten zich in voor het aantrekken en ontwikkelen van een divers personeelsbestand van 
professionals, die de gemeenschappelijke waarde van samenwerking delen. Als organisatie geloven we dat we door 
samen te werken, met elkaar en met onze klanten, verder kunnen kijken dan de oppervlakte van veranderingen en problemen, 
waarmee organisaties in deze snel veranderende wereld worden geconfronteerd. Samen kunnen we kansen ontdekken 
die anderen misschien missen. We hebben 60% van Fortune 1000 en 35% van Fortune Global 500-bedrijven bediend. We 
zijn meermaals erkend door Fortune en Consulting Magazine als het beste bedrijf om voor te werken.

Over Protiviti
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Adriaan Hoogduijn
Chief Operating Officer

a.hoogduijn@hyarchis.com

Max van der Doelen
Business Developer

m.doelen@hyarchis.com

Contributing companies

Rudy van Haandel
Customer Success Manager
r.haandel@hyarchis.com

Krijn Logister
Delivery Manager

k.logister@hyarchis.com

Hyarchis biedt AI-powered softwareoplossingen voor regulatory compliance en operational 
efficiency binnen de financiële dienstverlening. Wil je meer weten over onze visie op de 
technologie van morgen? Neem dan contact met ons op!


