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Inleiding 

 

Fintech-bedrijven rijzen overal als paddenstoelen uit de grond en staan klaar om het bankieren volledig om 

te gooien in de komende jaren. Geen enkel segment van de sector lijkt nog veilig voor hun financiële 

technologie. Of het nu betalen, sparen, beleggen of lenen is. Om over de zakelijke toepassingen of de 

achterkant van de bankenmachinerie nog te zwijgen. Fintech is er al jaren, maar nu pas schieten de bedrijfjes 

als paddenstoelen uit de grond. Veel spelers zijn nog klein, maar een rapport van Citi telt ook twintig 

unicorns, bedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. 

Het comfort bij het gebruik van nieuwe diensten, hoofdzakelijk in de vorm van apps, neemt toe. Die evolutie 

is niet enkel een zaak van fintechs, want onder druk van de meestal kleine en flexibele spelers zijn ook de 

banken zich volop aan het aanpassen. Fintechs richten zich vooral tot consumenten, door de opmars van 

de smartphone en de groeiende digitalisering van bankzaken vormen zij immers een interessant segment 

dat bovendien goed is voor het grootste deel van de winst van de traditionele banken. 

Deze studie probeert een overzicht te geven van de fintechscene in Frankrijk. Het land telt ongeveer een 150-

tal fintech-bedrijven. Belangrijk is ook om te weten hoe de Franse consumenten aankijken tegen fintechs 

want Frankrijk houdt er een aantal specifieke betaalinstrumenten en -gewoontes op na. Hebben de Franse 

consumenten voldoende kennis van fintechproducten en hebben ze er vertrouwen in? 

Ook is het belangrijk om weten hoe de Franse overheid omgaat met deze nieuwe spelers. Is er een beleid 

om deze sector te stimuleren? Met de recente oprichting van een op start-ups gericht loket in de financiële 

sector heeft Frankrijk alvast een signaal gegeven dat het een rol van betekenis wenst te spelen in deze 

snelgroeiende sector. 

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken zonder wiens hulp deze studie niet tot stand had kunnen komen: 

Dhr. Laurent Linkens (VDP Capital Partners), Dhr. Dominique Adriansens (Twikey), Dhr. Stéphane Latouche 

(Directeur Banque de France Lille), Dhr. Didier Warzee en Dhr. Pierre Bienvenu (Pôle Fintech Innovation - 

ACPR Parijs). 

 

 

Christian Vermersch 

FIT Rijsel 

December 2016 
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1 Drijfveren van Fintech: gewijzigde regelgeving & technologische evoluties 

 

De Europese financiële sector gaat, in de nasleep van de financiële crisis, door een enorme herstructurering. 

De druk op financiële instellingen om te voldoen aan strengere kapitaalvereisten, de kost- en inkomensratio 

te verbeteren en zich aan te passen aan strengere regelgeving inzake risicobeheer, wordt steeds verder 

opgevoerd. 

Met het oog op het verbeteren van de rentabiliteit en de efficiëntie, herzien veel Europese banken en 

verzekeringsmaatschappijen hun businessmodellen. De trend naar verregaande specialisatie lijkt hier ingezet 

waardoor een aantal geselecteerde strategische activiteiten verder worden uitgebouwd en niet-

kernactiviteiten worden afgestoten. 

De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat grote financiële instellingen activiteiten die niet als hun 

corebusiness beschouwd worden, zijn beginnen afstoten. Dit gebeurde voornamelijk in de periode 2008-

2010, maar sindsdien zijn veel financiële instellingen hun activiteiten nog verder gaan stroomlijnen. Deze 

transformatie zal zich vermoedelijk tijdens de komende 10 jaar verderzetten. 

Veranderingen in regelgeving zorgen voor grote uitdagingen bij banken en verzekeringsmaatschappijen 

maar creëren tegelijkertijd grote opportuniteiten voor nieuwe spelers. Sinds 2008 werden tal van nieuwe 

Europese regels en wetgeving van kracht in de financiële sector, denken we maar aan de PSD1, MiF, MiFID, 

SEPA, Basel III en PSD2 die alle tot doel hebben om de transparantie en openheid voor de consumenten te 

vergroten. Deze regels zorgen ook voor meer onderlinge concurrentie in de sector, wat positief is voor de 

consumenten. 

Als gevolg daarvan zullen banken genoodzaakt zijn hun businessmodellen aan te passen wat de verkoop 

van risicovolle activiteiten en het outsourcen van niet-kernactiviteiten met zich zal meebrengen. Ook bij de 

verzekeringsmaatschappijen zal de Europese Solvency II Directive zorgen voor het afstoten van bepaalde 

activa. 

Omgekeerd heeft de nieuwe regelgeving ervoor gezorgd dat andere dan de traditionele bancaire spelers 

toegang kregen tot deze markt. De invoering van SEPA heeft ervoor gezorgd dat het elektronisch 

betaalverkeer is toegenomen waardoor heel wat mogelijkheden gecreëerd worden voor alternatieve 

operatoren die nieuwe betaalsystemen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn de online en mobiele 

toepassingen. Ook de MiFiD Directive zorgde ervoor dat nieuwe spelers toegang kregen tot de markt zoals 

alternatieve tradingplatformen, beveiligingsspecialisten, backofficeverwerkers, … 

Tenslotte is er een algemene trend in de regelgeving die zorgt voor meer transparantie en bescherming voor 

de consument. Dit, in combinatie met nieuwe technologieën die consumenten toelaten om de 

dienstverlening en de prijzen van de verschillende spelers gemakkelijk met elkaar te vergelijken, maakt dat 

consumenten gemakkelijk en snel kunnen switchen tussen aangeboden financiële producten (bv. 

verzekeringen). Dit gewijzigde gedrag van de consumenten zorgt voor de nodige opportuniteiten voor 

nieuwe spelers. 

Een goed voorbeeld van dergelijke regelgeving in Frankrijk is de “wet Hamon” die in februari 2014 door het 

Franse parlement werd goedgekeurd. 

Halverwege de jaren ’90, onder invloed van de opkomst van het internet, onderging de financiële sector een 

eerste digitale revolutie, voornamelijk in de tradingactiviteit. Deze revolutie kan bestempeld worden als 

eerder technisch van aard. Echt fundamentele veranderingen in de processen of de waardeketen bleven 

immers uit. De grootste verdienste van deze evolutie is dat daardoor een aantal realtimediensten door de 

grootbanken werd aangeboden. 

De laatste 2 jaar kunnen we spreken over een nieuwe digitale revolutie met een groot aantal nieuwe spelers 

gegroepeerd onder de noemer “Fintech”. Deze innovatieve start-ups richten zich tot alle aspecten van de 
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bank- en financiële wereld: kredieten, betalingen, beleggingen, verzekeringen, enz… De vraag is of deze 

tweede digitale revolutie meer impact zal hebben dan de revolutie uit de jaren ’90. 

Het is overduidelijk dat de huidige revolutie niets meer te maken heeft met de vorige van 20 jaar geleden. 

Enkele argumenten zijn overtuigend genoeg om deze stelling te staven: 

• De digitale mogelijkheden van vandaag zijn onvergelijkbaar met het internet van 20 jaar geleden. In 

2000 waren minder dan 300.000 Franse gezinnen verbonden met wat toen ‘breedband’ werd 

genoemd. Vandaag beschikt meer dan 8 op 10 gezinnen over internet, de meerderheid in breedband 

waarvan bijna 60% mobiele gebruikers zijn. 

• Digitale technologie is niet langer een middel maar het is een versterkende tool voor de gebruiker 

/consument, 24/24 beschikbaar. 

Deze digitale revolutie in combinatie met de hierboven beschreven gewijzigde regelgeving in de financiële 

sector laat ons toe te besluiten dat we deze keer met een echte omwenteling in de financiële sector te maken 

hebben. Toch zullen de vele “Fintechs“, ondanks het feit dat ze snel en flexibel zijn, over aanzienlijke middelen 

moeten beschikken om te evolueren en het vertrouwen te winnen van de consumenten. Om winst te 

genereren in de financiële sector zijn investeringen, volumes en de nodige tijd vereist. 
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2 Opportuniteiten in de financiële sector 

 

Fintech heeft de laatste tijd de wind in de zeilen, getuige daarvan is de sterke toename van 

risicokapitaaldeals in de sector. In 2015 haalden 125 Europese fintechbedrijven samen zo’n 1.4 mld euro aan 

vers kapitaal op. De reden en het momentum van dit succes zijn de drijfveren zoals hierboven beschreven. 

De “fintechrevolutie” beïnvloedt de volledige waardeketen van de financiële industrie, namelijk distributie, 

risicomanagement, enz… en dit in een sterk gereglementeerde omgeving. 

Bepaalde segmenten uit de keten worden “verstoord” door nieuwe fintech-spelers (bvb robo-adviseurs in 

plaats van de relatiebeheerder). In andere segmenten werken fintech-bedrijven samen met de traditionele 

financiële instellingen. 
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Consolidatie – opportuniteiten 

Doordat traditionele banken zich terugtrekken uit bepaalde sub-sectoren, worden opportuniteiten 

gecreëerd. Dit is bv. het geval in het domein van het vermogensbeheer waar toenemende concurrentie en 

een nood aan een gestructureerde verkooporganisatie de voornaamste drijfveren zijn voor het creëren van 

opportuniteiten. 

 

De markt voor vermogensbeheer in Europa is bijzonder gefragmenteerd en bestaat uit zo’n 3.200 

geregistreerde vermogensbeheerders. 

Vooral Frankrijk vormt een interessante markt met het oog op consolidatiemogelijkheden. Er zijn meer dan 

600 vermogensbeheerders actief in Frankrijk, meer dan in om het even welk ander Europees land. In Europa 

is de activiteit van vermogensbeheer vooral in handen van de (traditionele) bankgroepen; Frankrijk vormt 

hierop een uitzondering want 70% van de vermogensbeheerder zijn onafhankelijke spelers. Bovendien is de 

top 5 van de vermogensbeheerders ook een stuk minder dominant in vergelijking met andere Europese 

landen wat wijst op de gefragmenteerde en concurrentiële aard van de markt. 
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Waardeopportuniteiten 

De noodzaak naar meer transparant beheer en om robuustere processen te implementeren dwingt 

financiële instellingen, zowel banken als verzekeraars, tot kostenbesparende strategieën. Daarenboven 

hebben financiële instellingen nood aan nieuwe technologie. Om die redenen worden niet-kernactiviteiten 

meer en meer uitbesteed aan derden, de zgn. Business Process Outsourcing (BPO). Financiële instellingen 

kunnen op die manier hun kosten beperken, zich beter aanpassen aan de regelgeving, operationele risico’s 

beter beheersen en zich focussen op hun kernactiviteiten. Financiële instellingen zijn niet enkel aan het 

evolueren van generalisten naar specialisten maar staan bovendien meer en meer open voor samenwerking 

met nieuwe fintech-spelers. De BPO-sector kende een sterke groei de laatste jaren en verwacht wordt dat 

deze groei zich zal verderzetten in de komende jaren. 



Fintech Frankrijk | december 2016   9 

  

De belangrijkste processen die door banken worden uitbesteed aan derden zijn beveiliging en betalingen, 

niet toevallig 2 domeinen die gekenmerkt worden door belangrijke technologische innovaties de laatste 

jaren. De markt voor beveiliging (die lange tijd werd gedomineerd door grote banken) werd op die manier 

toegankelijk voor niet-financiële spelers. Dit is ook het geval binnen het domein van het elektronisch betalen 

waar nieuwe technologie (online, mobiel) ervoor zorgde dat nieuwe spelers zich aandienden. 

 

Innovatie 

Technologische evoluties in de IT-sector, met name het gebruik van elektronische en digitale kanalen, hebben 

ervoor gezorgd dat consumenten op een andere manier interageren met financiële instellingen. Meer een 

meer consumenten zijn “digital native” en verwachten een multi-kanaaltoegang tot hun bankproducten en 

-diensten. De grootste zorg van financiële instellingen op dit ogenblik is om te kunnen voldoen aan de 

digitale verwachtingen van hun cliënten om op die manier de afstand met de fintechs, die 

gebruiksvriendelijke oplossingen aanbieden, niet te groot te laten worden. 
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3 Fintech in Frankrijk 

 

Algemeen 

De Fintech-scene in Frankrijk heeft zich later ontwikkeld dan in het VK of Duitsland. Dit heeft o.m. te maken 

met de Franse bankensector die bestaat uit een aantal sterke spelers die een universeel model aanbieden 

waardoor het moeilijk is voor nieuwe spelers om toe te treden tot de markt. Sinds het referendum in Groot-

Brittannië in juni 2016 en het feit dat “leave” het gehaald heeft, doen alle financiële centra van Europa hard 

hun best om fintech-bedrijven die vanuit Londen opereren, aan te trekken. Door de Brexit zouden Britse 

fintechs het recht kunnen verliezen om hun banklicentie te gebruiken in andere lidstaten van de EU; daar is 

echter op dit ogenblik nog geen beslissing over genomen. Dit “paspoort” is voor fintech-bedrijven die vanuit 

Londen opereren kostbaar omdat het hen toegang verschaft tot een markt van 500 miljoen consumenten 

zonder in ieder land afzonderlijk een toelating te moeten aanvragen. Ook voor Amerikaanse of Aziatische 

fintechs weegt deze onzekerheid op hun investeringsbeslissingen; daar waar voor het referendum Londen 

de uitverkoren plaats in Europa voor hen was, is dit nu niet meer zo vanzelfsprekend en worden andere 

opties overwogen. Als gevolg van het referendum in het VK hebben verschillende financiële centra in Europa 

(Dublin, Luxemburg, Berlijn en Parijs) een promocampagne gelanceerd waarmee ze Britse fintechs 

gespecialiseerd in betalingen, rekeningbeheer, geldtransfers, enz… proberen aan te trekken. Volgens France 

Fintech, de Franse vereniging van fintech-bedrijven, is dit een historische opportuniteit om Britse fintechs 

aan te trekken en toekomstige fintechs te overtuigen zich in Frankrijk te vestigen. 

 

Het moet echter gezegd dat in vergelijking met 

bovenvermelde financiële centra, Parijs niet het meest 

aantrekkelijke centrum is voor Fintech. De Franse 

regulatoren zijn immers vooral bezig met de bescherming 

van de consument daar waar de regulatoren in het VK en 

Luxemburg vooral de sector verder wensen te doen 

ontwikkelen. Maar ook andere factoren spelen een rol: 

fiscaliteit, de grootte van de markt, de beschikbaarheid van 

geschikte mensen (de reputatie van Frankrijk inzake 

engineering en programmering is een troef) en de 

aanwezigheid van belangrijke spelers uit de financiële 

wereld. Parijs wil vooral op de laatste 2 elementen het 

verschil kunnen maken met de andere financiële centra. 
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Wettelijk kader 

Recent werden in Frankrijk een aantal nieuwe wetten van kracht die een wettelijk kader scheppen voor 

financiële dienstverlening in het algemeen en fintech in het bijzonder. Hieronder een overzicht van enkele 

wettelijke initiatieven: 

- Met de wet n° 2013-100 van 28/01/2013 werden een aantal Europese economische en financiële 

regels in de Franse wetgeving opgenomen: 

o Nieuwe definitie van elektronische betaalmiddelen: “de digitale equivalent van cashgeld, 

opgeslagen op een elektronische drager of een server“ 

o Einde van het bankenmonopolie voor elektronische betaalmiddelen; “les établissements 

de monnaie électronique“ (EME) kunnen elektronische betaalmiddelen uitgeven en 

beheren en betaaldiensten aanbieden. 

- De Franse richtlijn met betrekking tot crowdfunding, aangenomen in mei 2014, schept een kader 

voor de deelnemers en zorgt voor juridische erkenning van crowdfundingplatformen. 

- De DSP2-richtlijn regelt de voorwaarden waarbinnen een financiële dienstverlener toegang 

krijgt tot de financiële gegevens van een klant. 

 

Fintech-scene in Frankrijk 

In Frankrijk geniet Fintech meer en meer aandacht en zitten de investeringen in deze sector duidelijk in 

stijgende lijn. Waar de investeringen in 2014 in Franse fintech-bedrijven ± 21 miljoen $ bedroegen, zijn die in 

2015 reeds opgelopen tot meer dan 87 miljoen $. De belangrijkste investeringen waren Slimpay (15 miljoen 

euro opgehaald in 2015) dat oplossingen aanbiedt voor terugkerende betalingen en Prêt d’Union (31 miljoen 

euro opgehaald in 2015), een platform voor kredieten aan particulieren. 

Franse ondernemers uit de fintechsector hebben zich verenigd in de in juni 2015 opgerichte 

belangenvereniging “France Fintech” (www.francefintech.org). France Fintech wordt bestuurd door Alain Clot 

en aangestuurd door een directiecomité samengesteld uit 7 leden. De belangrijkste opdrachten van de 

vereniging bestaan uit het promoten van de Franse Fintech in het buitenland en het vertegenwoordigen van 

de sector bij de overheid en investeerders.  

France Fintech telt op vandaag 70 leden, opgesplitst in een 6-tal domeinen uit de Fintech sector. 
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Uit een recente enquête afgenomen door Deloitte bij 2000 respondenten in Frankrijk is gebleken dat Fransen 

op dit ogenblik weinig gebruik maken van fintechoplossingen. Dit is voornamelijk te wijten aan 

onwetendheid; slechts 1 op de 4 Fransen is vertrouwd met innovatieve financiële diensten. De meest 

gebruikte toepassing is het raadplegen van een centraal overzicht van zijn volledige financiële situatie (over 

verschillende banken heen) wat slechts door 9% van de ondervraagden werd gebruikt. Diensten verbonden 

aan sparen en beleggen (zoals financiële planning of advies) en andere producten zoals verzekeringen en 

geldtransfers worden op vandaag slechts door 2% van de ondervraagden gebruikt.  

Eens deze diensten uitgelegd aan de Fransen, toont een groot deel zich geïnteresseerd om in de toekomst 

van deze diensten gebruik te maken. Dit illustreert dat er grote opportuniteiten liggen in Frankrijk. 



Fintech Frankrijk | december 2016   13 

 

 

Franse Fintechs 

Franse fintechs vinden we terug in alle domeinen van de fintechmarkt: betalingen, crowdfunding, 

verzekeringen, enz. Er komen dagelijks nieuwe spelers bij op de markt, vandaar dat het quasi onmogelijk is 

om een overzicht te geven van alle spelers op de markt. Hieronder alvast een oplijsting van enkele van de 

belangrijkste fintechs die de laatste jaren in Frankrijk werden opgericht.  
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4. Betalen in Frankrijk: instrumenten en gewoontes 

Algemene vaststellingen 

De markt van het betaalverkeer is momenteel wereldwijd aan een aantal evoluties en veranderingen 

onderhevig. De groei van de betaalmarkt is regionaal sterk verschillend maar algemeen kan men vaststellen 

dat wereldwijd het onlinebetaalverkeer gemiddeld 10% sneller stijgt dan andere betaalmiddelen. 

 

De onlinebetaalmarkt bestaat uit een mix van betaalinstrumenten die sterk verschillen van land tot land al 

naargelang de betaalgewoontes. Op onderstaande grafiek stellen we vast dat in Frankrijk vooral het gebruik 

van de bankkaart erg populair is. 
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In Frankrijk 

De situatie in Frankrijk op het vlak van betaalinstrumenten wordt, in vergelijking met de andere Europese 

landen, gekenmerkt door 3 specifieke eigenschappen: 

• Weinig transacties in cash 

• Veelvuldig gebruik van betaalkaarten 

• Gebruik van cheques 
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De Fransen zijn de grootste gebruikers van cheques in Europa. Sinds 2000 werd de cheque echter met  

mondjesmaat vervangen door andere betaalinstrumenten zoals de domiciliëring en de betaalkaart. Het 

gebruik van de cheque neemt de laatste jaren met +/- 6% per jaar af, een evolutie die zich naar verwachting 

de komende jaren zal doorzetten o.m. door het nieuwe systeem van “derde betalende” bij een doktersbezoek. 

Bovendien wil de Franse overheid het gebruik van de cheque, een betaalinstrument dat zich leent voor 

fraude en dat bovendien duur is in verwerking voor de banken, ontmoedigen. Zo wordt vanaf 1 juli 2017 de 

geldigheidsduur van de cheque door het Franse ministerie van Economische Zaken teruggeschroefd van 1 

jaar tot 6 maanden en bieden banken volop nieuwe alternatieven aan ter vervanging van de cheque. Aan de 

wetgeving die bepaalt dat het gebruik van cheques kosteloos moet zijn, werd door het ministerie van 

Financiën evenwel niet geraakt; zowel het uitschrijven als het innen van cheques in Frankrijk blijven gratis. 

De verwachtingen van gebruikers van betaalmiddelen (zijnde: consumenten, handelaars, overheid, enz) zijn 

soms tegenstrijdig. Gebruiksgemak blijkt een essentieel punt te zijn naast veiligheid; 2 elementen die niet 

altijd gemakkelijk te combineren zijn en die bovendien een kostprijs hebben. Geldautomaten kosten Franse 

banken 2.6 miljard euro, het gratis ter beschikking stellen van cheques en de verwerking ervan kosten 2.5 

miljard euro per jaar. 

De laatste jaren worden gekenmerkt door een steile opgang van mobile banking. De traditionele Franse 

grootbanken volgen hiermee het voorbeeld van hun Angelsaksische collega’s en bieden hun klanten mobiele, 

gebruiksvriendelijke apps aan hoofdzakelijk voor toepassingen die gebruikt kunnen worden voor het 

algemeen beheer van de rekening. 

Voor de traditionele banken komt het er vooral op aan om weerwerk te bieden aan de vele start-ups die, 

door vooral in te zetten op gebruiksgemak, een concurrent zijn van de banken. Complexe technische 

drempels om deze apps aan te bieden waren er niet of nauwelijks, de Franse banken hebben gewoon het 

momentum afgewacht waarop het gebruik van apps algemeen goed ingeburgerd was. Uit een studie van 

het Franse ministerie van Economische Zaken bleek dat de boom van de smartphones en tablets zich in 

Frankrijk verderzet. 35% van de bevolking beschikt over een tablet en 50% beschikt over een smartphone.  

Deze mobiele toepassingen zijn voor de banken niet alleen een middel om zich te onderscheiden van hun 

concurrenten, ze zorgen bovendien voor het beheersen van de operationele kosten. 
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Dat Franse consumenten openstaan voor nieuwe betaaltechnieken en van plan zijn om deze in de nabije 

toekomst ook actief te gaan gebruiken, blijkt uit onderstaande tabel. 
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Enkele voorbeelden van apps die door Franse banken worden aangeboden. 

Crédit Mutuel biedt zijn klanten de mogelijkheid aan een functie te activeren die verhindert dat bij e-

commercetransacties betalingen gebeuren met een kredietkaart zonder dat de eigenaar aan de oorsprong 

ligt van de transactie. Alvorens een e-commercetransactie te doen, kan de gebruiker deze functie op een 

snelle manier deactiveren. Dit blijkt geen overbodige luxe als we weten dat e-commercebetalingen, die amper 

11% van het totale betaalverkeer uitmaken, goed zijn voor 66% van de fraude in het betaalverkeer. Voor 2014 

was dit 153 miljoen euro volgens gegevens van Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. 

 

Crédit agricole biedt een app aan waarmee klanten in real time de limieten op hun bankkaart kunnen 

aanpassen. 

 

De klanten van Banque Populaire kunnen met een app “Rapid Epargne“ in 1 beweging een bedrag van de 

zicht- naar de spaarrekening overmaken. 
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Regulator 

De fintechsector wordt wereldwijd onderworpen aan controles van bevoegde instanties. In maart 2016 

kondigde de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) van de G20 aan (dit is het orgaan binnen de G20 belast 

met het opsporen van elementen die de financiële stabiliteit kunnen bedreigen) informatie te verzamelen 

over innovatie in de financiële technologie. 

De financiële technologie, die tot doel heeft financiële diensten gebruiksvriendelijker en goedkoper te maken 

voor de eindgebruiker, schudt de financiële sector, nochtans een sector die traditioneel goed beschermd 

was door zowel de gebruikte technologie, de infrastructuur en de reglementering, door elkaar en zorgt 

ervoor dat de sector bijzonder snel evolueert. Ter illustratie, Frankrijk telde in 2010 slechts 3 aanbieders van 

betaaldiensten; in 2016 zijn er dit reeds 20. 

Deze snelle evolutie zorgt ervoor dat de autoriteiten zich interesseren voor de fintech. Dit is ook het geval 

in Frankrijk waar de Autorité des Marchés Financiers (AMF) en de Autorité de Controle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR) recent instanties in het leven hebben geroepen, de “Pôle Fintech Innovation” en het 

“Forum Fintech” die zich allebei richten tot de start-ups in de financiële sector. Controle-instanties als AMF 

en ACPR staan ook in voor de financiële gezondheid van het land. Fintech is per definitie een sector die heel 

sterk bezig is met innovatie, wat onvermijdelijk ook risico's met zich meebrengt. 

1. Forum Fintech 

Is een orgaan dat werd opgericht met als doel om met de professionelen uit de fintechscene in dialoog te 

gaan om op die manier een beter inzicht te krijgen in de noden en behoeften op het vlak van regelgeving 

en controle. Bedoeling is om regelgeving te maken die ruimte laat voor innovatie in de financiële sector met 

respect voor de financiële stabiliteit en risicobeheersing. Dit overlegorgaan bestaat uit 34 leden (fintechs, 

belangenverenigingen, overheid, experten, enz...)  en is de eerste maal bijeengekomen op 18 juli 2016. Dit 

loket kan ook aanzien worden als een signaal van Frankrijk om dankzij een aangepaste regelgeving 

(buitenlandse) fintechs aan te trekken zodat Parijs op die manier een rol van betekenis kan spelen in deze 

snelgroeiende sector en kan wegen op de Europese besluitvorming en regelgeving ter zake. 

2. Pôle Fintech Innovation 

De belangrijkste doelstelling van dit loket is informatieverstrekking. Vandaag bestaan er in Frankrijk 2 

controleorganen; een orgaan voor betalingen en kredieten bij de ACPR en een orgaan voor de financiële 

markten bij de AMF. De rol van het nieuwe loket bestaat erin fintechs die zich willen vestigen in Frankrijk bij 

te staan op het vlak van reglementering. Concreet wordt er bepaald in functie van de activiteit welke 

reglementering er van toepassing zal zijn. Dit loket bestaat uit 3 medewerkers en behandelde sinds de 

oprichting een 60-tal dossiers. De activiteiten van Europese fintechs die de Franse markt willen betreden, 

vallen meestal onder de regels van het Europese paspoort maar voor een aantal activiteiten kunnen 

verschillen optreden naargelang het land. Dit is bv. het geval bij crowdfunding en kredietverlening. Bedrijven 

kunnen contact opnemen met Dhr. Didier Warzee of Dhr. Pierre Bienvenu van de Pôle Fintech in Parijs 

waarvan de coördinaten onder hoofdstuk 5 zijn vermeld.  

 

5. Nuttige adressen FINTECH FRANKRIJK 

Belangenverenigingen 

FRANCE FINTECH 

Vereniging van Franse fintech-bedrijven opgericht in 2015. De vereniging telt momenteel een 70-tal leden. 

Coördinaten van alle partners en leden kan men op de website terugvinden. 

France Fintech 

45 rue Sedaine 
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75011 Paris Cedex 

Directeur: Alain CLOT, Directeur Stratégie à la Société Générale 

Site web: www.francefintech.org 

E-mail: contact@francefintech.org 

 

ACSEL (Association pour le Commerce et les Services en Ligne)  

Vereniging van +/- 150 bedrijven die werken rond digitale transformatie in verschillende domeinen. De 

vereniging telt 6 thematische commissies; één daarvan is fintech & betalingen. 

ACSEL 

6 Place du Colonel Bourgoin 

75012 Paris 

Tel: +33 (0)1 70 37 76 17 

Site web: www.acsel.asso.fr 

E-mail: info@acsel.asso.fr 

Contact: Laurent Nizry 

 

FINANCE INNOVATION 

Pôle de compétitivité  (cluster) die werkt rond onderzoek en innovatie in de financiële sector. De cluster telt 

200 leden afkomstig uit verschillende domeinen uit de financiële sector. De coördinaten van deze leden zijn 

terug te vinden op de website. 

France Innovation 

28 Place de la Bourse 

75002 Paris 

Tel: 01 73 01 93 86 

Site web: www.finance-innovation.org 

E-mail: info@finance-innovation.org 

Président: Jean-Hervé LORENZI 

 

AFEPAME (Association française des Etablissements de Paiement et de Monnaie Electronique). Vereniging 

opgericht in 2010 die 19 van de 22 erkende Franse betalingsinstellingen groepeert. 

www.afepame.fr 

 

AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise) 

3 rue d’Edimbourg 

75008 Paris 

Tel: +33 (0) 1 42 81 53 98 

Site web: www.afte.com 

E-mail: adhesion@afte.com 

Président: Hervé Postic 

 

Financement participatif France 

Vereniging die werd opgericht in 2012 en die de belangen verdedigt van de verschillende actoren die werken 

rond crowdfunding in Frankrijk. Een overzicht (geografisch en sectoraal) van de leden kan geraadpleegd 

worden op de website. 

Financement participatif France 

mailto:contact@francefintech.org
http://www.acsel.asso.fr/
mailto:info@acsel.asso.fr
http://www.finance-innovation.org/
mailto:info@finance-innovation.org
http://www.afepame.fr/
http://www.afte.com/
mailto:adhesion@afte.com
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14 Impasse Carnot Malakoff 

92240 Malakoff 

Site web: http://financeparticipative.org 

Président: Nicolas Lesur 

 

Officiële controleorganen 

Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

17, place de la Bourse 

75082 Paris Cedex 02 

Tel: + 33 (0)1 53 45 60 00 

Site web : www.amf-france.org 

 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 

61 Rue Taitbout, 75009 Paris 

Tel: +33 (0)1 49 95 40 00 

Website: https://acpr.banque-france.fr 

 

Pôle Fintech Innovation 

61, rue Taitbout, 75009 Paris 

Contact: Didier Warzee - Tel: +33 (0)1 49 95 48 48 - Mail: didier.warzee@acpr.banque-france.fr 

  Pierre Bienvenu – Tel: +33 (0)1 49 95 42 42 – Mail: pierre.bienvenu@acpr.banque-france.fr 

 

Vakpers 

Publi-news / Point Banque 

Onafhankelijke uitgever gespecialiseerd in informatieverstrekking over de financiële en bancaire sector. Dit 

gebeurt op verschillende manieren: website, nieuwsbrief, maandelijks magazine "Point Banque". 

23 bis rue Barthelemy Danjou 

CS 40116 

92517 Boulogne-Billancourt CEDEX – France 

Site web: www.publi-news.fr 

Email: newcontact@pointbanque.fr 

Tel: +33 (0)1 75 60 28 40 

Fax: +33 (0)1 47 57 37 25 

 

Revue-banque.fr 

18, rue La Fayette 

75009 Paris 

Tel: +33 (0)1 48 00 54 00 

Fax: +33 (0)1 48 24 12 97 

Site web: www.revue-banque.fr 

 

Evenementen 

PATRIMONIA in Lyon 

Convention annuelle des professionnels du conseil et de la gestion du partrimoine 

http://financeparticipative.org/
http://www.amf-france.org/
https://acpr.banque-france.fr/
mailto:didier.warzee@acpr.banque-france.fr
mailto:pierre.bienvenu@acpr.banque-france.fr
http://www.publi-news.fr/
mailto:newcontact@pointbanque.fr
http://www.revue-banque.fr/
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28 - 29 septembre 2017 

Organisatie: 

Infopro Digital 

Immeuble Parc II 

10 place du Général de Gaulle 

92160 Antony 

Tel: +33 (0)1 77 92 92 92 

Fax: +33 (0)1 77 92 98 20 

 

REAVIE in Cannes 

Salon international des assureurs et reassureurs vie et de personnes 

oktober 2017 (nog geen precieze data gekend) 

Organisatie: 

L’Argus de L’Assurance 

Antony Parc 2 

10 place du Général de Gaulle 

La Croix de Berny - BP 20156 

92 186 Antony Cedex 

Site web: http://evenements.infopro-digital.com 

 

ACTIONARIA in Parijs 

Le salon pour investir en entreprise 

18 - 19 november 2016 (voor 2017 nog geen precieze data gekend) 

http://www.actionaria.com 

Organisatie: 

E.T.A.I. 

Antony Parc 2 10 place du Général de Gaulle La croix de Berny 

92186 ANTONY 

Tél: +33 (0)1 46 62 11 69 

Fax: +33 (0)1 46 62 11 69 

E-mail : bfischer@infopro.fr 

 

PARIS FINTECH FORUM in Parijs 

25-26 januari 2017 

http://www.parisfintechforum.com 

E-mail: contact@parisfintechforum.com 

Organisatie: 

Altéir 

37 rue des Marurins 

75008 Paris 

www.alteir-consulting.com 

http://evenements.infopro-digital.com/
http://www.actionaria.com/
mailto:bfischer@infopro.fr
http://www.parisfintechforum.com/
mailto:contact@parisfintechforum.com
http://www.alteir-consulting.com/


Fintech Frankrijk | december 2016   23 

Gebruikte bronnen 

Les Echos 

L’Agéfi 

BPI: Disrupter la banque pour la sauver, juli 2016 

Deloitte: La Fintech à la française, maart 2016 

Blackfin Capital Partners 

Altéir Fintech Selection 2016, januari 2016 

Banque de France 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ( ACPR ) - Pôle Fintech Innovation 

BusinessFrance : le marché des services financiers et de la Fintech, 2016 

BCG: Key European payment trends and opportunities in payment processing, maart 2015 


