
FinTechs: een 
bedreiging of  
een kans voor  
de traditionele 
banken?



FinTech bedrijven spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de klantbeleving 
van de financiële consument. FinTechs hebben bewezen creatiever, innovatiever en 
meer wendbaar te zijn dan de traditionele grootbanken. Traditionele banken hebben 
moeite om FinTech bedrijven op dit vlak bij te houden. Moeten de banken de opkomst 
van FinTech zien als een directe bedreiging of juist als een kans om samen te werken 
en daarmee hun innovatiekracht een boost geven?
 
Uit onderzoek van Kantar TNS, in opdracht van Capgemini, blijkt dat financiële 
consumenten banken ruimschoots prefereren boven FinTech bedrijven. Banken 
scoren hierbij vooral goed op gebruiksgemak: de meeste consumenten waarderen 
dit het meest aan hun bank (zie Figuur 1). Voor FinTech lijkt in de huidige markt nog 
weinig ruimte. Van de consumenten in het onderzoek geeft slechts 1% aan bereid te 
zijn om een overstap te maken naar een FinTech bedrijf voor het regelen van zijn of 
haar bankzaken (zie Figuur 2). Dit is opmerkelijk laag. Maar eerder onderzoek van 
Capgemini en LinkedIn waarin consumenten over de hele wereld zijn bevraagd over 
hun voorkeuren voor financiële dienstverlening, bevestigt dit beeld. Nederlandse 
consumenten lijken veel minder bereidwillig om zaken te doen met FinTechs dan 
consumenten in bijvoorbeeld Azië. In China zegt 84,4% gebruik te maken van 
FinTech diensten, in India 76,9%. Nederland loopt ook achter op andere landen in 
Europa1. In Nederland vormen FinTechs dus nog geen directe bedreiging voor de 
banken.

Figuur 1: Wat waardeert u het meest aan uw bank?

Figuur 2: Overweegt u om over te stappen naar een andere financiële dienst-
verlener?

Tibert van der Loop, 
Consultant Finance, Risk & 
Compliance, Capgemini Consulting
tibert.vander.loop@capgemini.com

Wat waardeert u het meest  aan uw bank?

3%

7%

19%

20%

20%

32%

42%

52%

57%

Innovatie

Prijs

Aanbod van producten en diensten

Communicatie en service

Snelheid

Veiligheid

Online/mobiele dienstverlening

Betrouwbaarheid

Gebruiksgemak

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee Naar andere bank Naar FinTech

92%

7%

1%

Door het afronden van de percentages is het totaal van deze figuur geen 100%.



Daarnaast zou het depositogarantiestelsel voor banken met 
een bankvergunning hierin ook een rol kunnen spelen. Mocht 
een bank failliet gaan, dan worden tegoeden tot maximaal  
€ 100.000 gegarandeerd. bunq is de eerste nieuwe partij die 
sinds de oprichting en het latere debacle van DSB Bank, een 
bankvergunning heeft weten te bemachtigen. DNB en de AFM 
zoeken naar mogelijkheden om het gemakkelijker te maken 
voor FinTechs om een bankvergunning te verkrijgen2. Beide 
partijen willen naar Brits voorbeeld ‘regulatory sandboxes’ 
gaan opzetten waarbij het eenvoudiger wordt voor kleinere 
spelers om een bankvergunning te krijgen. Deze partijen 
krijgen in de opstartfase dan iets minder streng toezicht dan 
de grote banken. 

FinTech nog onbekend
De lage populariteit van FinTech, afgemeten aan banken, is 
ook te wijten aan de relatieve onbekendheid van de bedrijven 
zelf. 33% van de respondenten in het onderzoek die aangeeft 
geen gebruik te maken van FinTech, zegt zelfs helemaal niet 
bekend te zijn met FinTech (zie Figuur 4). Respondenten geven 
hierbij aan “geen idee te hebben hoe een FinTech werkt en of 
het betrouwbaar is” en “er weinig vanaf te weten”. Op het 
gebied van marketing en het opbouwen van naamsbekend-
heid is hier dus nog een schone taak weggelegd.

De populariteit van banken boven FinTech kan goed worden 
verklaard. Je zou kunnen zeggen dat de financiële dienstver-
lening voor particulieren een rigide markt is. 92% van de 
consumenten in het onderzoek geeft aan bij dezelfde bank te 
willen blijven en slechts 7% overweegt een overstap naar een 
andere bank (Figuur 1). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
de financiële producten vaak verweven zijn in de alledaagse 
handelingen van een consument. Dit creëert een aantal prak-
tische barrières voor een overstap, zoals het laten aan- 
passen van een rekeningnummer bij alle betrokken partij- 
en zodra van bank wordt veranderd. Denk hierbij aan de werk-
gever, energiemaatschappij, internetprovider, etc. Je kunt je 
afvragen waarom de bank eigenlijk eigenaar is van je reke- 
ningnummer en niet de consument zelf. Was dit het geval, dan 
was de overstap naar een andere bank of zelfs FinTech partij 
eenvoudiger. In de telecomsector is dit wel de norm. Daar 
heeft iedereen een eigen telefoonnummer dat eenvoudig kan 
worden meegenomen naar een nieuwe provider. Ondanks dat 
De Nederlandsche Bank voorstander is van nummerportabiliteit 
voor bankrekeningen, is dit door de invoering van SEPA nog 
lang geen realiteit. Bij de invoering van SEPA is gekozen om 
identificatie van de bank te gebruiken in het rekeningnummer 
zodat het gemakkelijker is om binnen Europa te betalen. 

Een tweede barrière voor een overstap naar een andere 
financiële dienstverlener is dat consumenten hierbij ook 
moeten veranderen van mobiele applicatie. Consumenten  
zijn vertrouwd geraakt met de mobiele apps die bij hun bank 
horen en een overstap betekent automatisch een overstap 
naar een nieuwe digitale bankieromgeving en andere login- 
gegevens. De verwachting is overigens dat deze barrière 
wordt weggenomen door de introductie van de Payment 
Service Directive 2 (PSD2). Dankzij deze wetgeving wordt  
het namelijk mogelijk voor derde partijen om betalingsapps  
te ontwikkelen, waarmee consumenten transacties van hun 
bank(en) kunnen inzien en overboekingen kunnen doen. Als 
een consument wil overstappen naar een andere financiële 
dienstverlener hoeft deze niet per se van app te wisselen. 

Genieten banken meer vertrouwen van 
de consument?
Mochten eerder genoemde barrières in de (nabije) toekomst 
worden weggenomen, dan blijkt uit Figuur 2 dat de meeste 
consumenten eerder naar een andere bank zouden overstap-
pen dan naar een FinTech partij. De belangrijkste motivatie 
voor deze keuze, zeggen de ondervraagden in het onderzoek, 
is dat zij meer vertrouwen hebben in banken dan in FinTech 
bedrijven (zie Figuur 3). Dit is een pluim voor banken, die de 
imagoschade die zij tijdens de kredietcrisis opliepen kennelijk 
hebben hersteld. 

Figuur 3: Wat is de belangrijkste motivatie voor uw 
voorkeur voor banken boven FinTech?
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Samenwerking tussen FinTech en banken
Ondanks de voorsprong van banken op het gebied van wet- 
en regelgeving hebben zij de afgelopen jaren sterk moeten 
inzetten op innovatie. Dit is noodzaak, want als zij zich willen 
onderscheiden van hun concurrenten, dan zullen zij moeten 
blijven innoveren om bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks-
gemak te voldoen aan de verwachtingen van hun klanten. 
Banken realiseren zich inmiddels dat FinTech hierbij een be- 
langrijke rol spelen. De drie grootste Nederlandse banken 
investeren bijvoorbeeld allemaal in FinTech door middel van 
een accelerator programma: ING (Innovation Studio), ABN 
AMRO (Econic) en Rabobank (partnership met de FinTech 
bootcamp). 

Zo zijn banken in de huidige situatie enerzijds afhankelijk 
geworden van FinTech voor innovatie, maar zijn FinTech 
evengoed afhankelijk van banken om het vertrouwen van 
klanten te winnen en toegang te krijgen tot hun grote klantbe- 
stand. Hieruit is een precaire balans ontstaan in de Nederland-
se financiële markt die de komende jaren naar verwachting uit 
evenwicht zal worden gebracht: de eerder genoemde PSD2 
wetgeving en mogelijke invoer van regulatory sandboxing 
kunnen het speelveld ingrijpend veranderen.  

Het lage percentage van consumenten dat gebruik maakt  
van FinTech laat zien dat FinTechs nog geen directe bedreiging 
vormen voor de banken. Daarentegen stelt een goede samen- 
werking met FinTech banken in staat om hun services in een 
sneltreinvaart te ontwikkelen. Door veranderende regelgeving 
is de verwachting dat het klimaat voor FinTech steeds 
aantrekkelijker wordt. 

Consumenten maken gebruik van FinTech 
zonder dat ze het weten
Ten slotte, veel FinTech bedrijven richten zich vaak op speci-
fieke services en niet op het totale pakket dat banken leveren. 
Dit betekent niet dat consumenten geen gebruik maken van 
FinTech. Veel consumenten zullen zich in sommige gevallen 
niet eens bewust zijn van het feit dat ze gebruik maken van 
FinTech. Neem bijvoorbeeld de betalingen die worden 
uitgevoerd via de populaire payments provider Adyen; die 
verrichtte in 2015 50 miljard transacties. 

Figuur 4: Wat is de voornaamste reden dat u momenteel nog 
geen gebruik maakt van de diensten van een FinTech?

1World FinTech Report, Capgemini en LinkedIn. In dit onderzoek is 

 niet alleen het gebruik van FinTech meegenomen, maar ook BigTech 

 bedrijven. Dit zijn grote technologiebedrijven die ook financiële 

 producten aanbieden of de potentie hebben om dit in de toekomst te 

 doen (bijvoorbeeld Apple, Google, Facebook, Amazon).
2Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector, AFM en DNB, 

 2016. 
3The pulse of FinTech, CB Insights 2016ng. 
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