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Alex van Scherpenzeel - ANBO

• Alex van Scherpenzeel

• Coördinator Collectieve 
belangenbehartiging

• Aandachtsgebied: geld



Hebben wij straks nog contant geld (nodig)?

• Om met de deur in huis te vallen: zeker!

• Voor veel mensen nog steeds een nuttig betaalmiddel

• Budgetbeheer, overzicht in je uitgaven

• Project Geldmaat                    



Project Geldmaat

• Geldmaat zorgt voor betere verspreiding en beschikbaarheid van 
contant geld

• Overgang is eind dit jaar afgerond

• Extra dienstverlening in servicepunten



Wat is het probleem dan?

• Beschikbaarheid is goed, maar gebruik neemt (snel) af

• Al dan niet contant betalen was tot voor kort vooral keuze van de 
klant

• Een klein deel van de winkeliers accepteert geen contant geld 
meer



Dus internetbankieren is niet nodig

• We kunnen niet alles regelen met de traditionele middelen

• Ook ‘papier’ bankieren staat ook onder druk 

• internetbankieren geeft meer mogelijkheden

• via computer

• of smartphone   



Voordelen internetbankieren

• Online bankieren is goedkoper

• Online bankieren is sneller: geen wachtrijen aan de kassa

• Online uw geld beheren kan overal online, ook al is het veiliger 
om alleen thuis te internet bankieren

• 24/7 online geld overmaken en rekeningen inzien

• Transacties zijn meteen te zien



Internetbankieren

• Banken helpen u bij de overstap

• ANBO kan u helpen

• Linksom of rechtsom, de toekomst ligt 
bij het digitale betalingsverkeer
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Just Hasselaar - Thuiswinkel.org

• Just Hasselaar

• Policy adviser Digital Transactions

• Chair e-Payments Working
Committee @ eCommerce Europe

• justhasselaar@thuiswinkel.org

• In/just-hasselaar



Contant geld steeds minder populair



De basis: iDEAL

• Als je met iDEAL betaalt, reken je af via de 
internetbankieromgeving of de mobiel bankieren app van je eigen 
bank

• Klanten van nagenoeg alle Nederlandse banken kunnen betalen 
met iDEAL



De basis: iDEAL

• iDEAL werkt via een betaalverzoek. De webwinkel vraagt jou om 
een vooraf ingevulde betaling te voldoen 

• Je ziet altijd het bedrag en de naam van ontvanger in je scherm

• Niemand anders kan een iDEAL betaling zonder toestemming 
voldoen 



De basis: credit card

• Moet je aanvragen

• Werkt goed in het buitenland

• Niet in elke winkel te gebruiken

• In de meeste webwinkels te gebruiken

• Aankoopverzekering

• Geld terug bij fraude

• Niet gratis. Soms kost de kaart geld en krediet is nooit gratis



Keuzevrijheid

Nieuwe betaalmethodes:

• Apple Pay

• Paypal

• Payconiq



Keuzevrijheid

Achteraf betalen:

• Klarna

• Afterpay

• Billinq



Keuzevrijheid

Overig:

• Acceptgiro

• Machtiging



DANK U WEL

Heeft u nog vragen?


