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Mobiel betalen in beweging; NU tijd voor  
strategische afwegingen

Het aantal mogelijkheden om  
mobiele betalingen te verrichten, 
neemt wereldwijd een vlucht, zowel 
voor bedrijven als voor particulieren. 
Mobiel betalen lijkt de toekomst te 
hebben. Een diversiteit aan partijen, 
waaronder banken, merchants, tele-
com operators, maar ook creditcard-
aanbieders en bedrijven zoals Google, 
storten zich op deze markt. Maar wat 
maakt mobiel betalen nu zo interes-
sant voor de consument? Waarom 
zou de merchant wederom investeren 
in een nieuwe betaalwijze? En wat 
valt er te winnen voor banken en 
voor welke strategische keuzes staan 
zij? Dit artikel gaat hier nader op in.

Wat mobiel betalen zo interes-
sant maakt voor de klant…
In opkomende markten is mobiel 
betalen booming, omdat daarmee aan 
een enorme behoefte wordt voldaan 
voor eenvoudige en veilige betaal-
middelen. Zo biedt Safaricom in 
Kenia sim-based betalingen aan via 

M-Pesa, waarvan op dit moment al 
ongeveer 14 miljoen mensen gebruik- 
maken. Het verhaal van de Masai  
geitenboer die liever op zijn mobiel 
via M-Pesa wordt betaald omdat de 
kans dat hij wordt overvallen op weg 
terug naar huis daarmee veel kleiner 
wordt1, is illustratief voor het feit dat 
dit soort diensten aan een basisbe-
hoefte voldoen. Daarnaast zijn er 
naar schatting wereldwijd meer dan 
één miljard mensen zonder toegang 
tot betaaldiensten, maar wel in het 
bezit van een mobiele telefoon.  
Het potentieel is dus enorm en het 
aantal mobiele betalingen in Afrika, 
de Filippijnen, Vietnam en India 
neemt dan ook razendsnel toe.

In meer ontwikkelde landen zijn 
consumenten echter niet vanzelf-
sprekend positief. Uit onder-
zoek blijkt dat zo’n 75 
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procent van de consumenten op 
voorhand helemaal niet zo enthousi-
ast is over mobiel betalen. Toch vindt 
ongeveer 90 procent van de personen 
die hebben deelgenomen aan een 
pilot met mobiel betalen de toepas-
sing (achteraf) erg handig2. You got  
to see it, to believe it. Voor de inno-
vators en early adaptors3 zal mobiel 
betalen interessant zijn als nieuwe 
beleving, zij willen immers het 
nieuwste van het nieuwste. De  
voordelen van mobiel betalen via  
een smartphone voor de early en late 
majority zullen vooralsnog erg af-
hangen van de wijze waarop mobiel 
betalen wordt geïmplementeerd voor 
de massa. De toegevoegde waarde zal 
voornamelijk worden afgemeten aan 
snelheid en extra functionaliteit. 
Sneller afrekenen aan de kassa biedt 
gemak en een mobiele betalingsop-
lossing biedt extra mogelijkheden 
voor aanvullende diensten en functio-
naliteiten, zoals het opvragen van 
saldi, overmaken van geld en het 
ontvangen van realtime en custom-
made informatie voor bijvoorbeeld 
loyaltyprogramma’s.

Over de veiligheid van mobiel beta-
len zijn de meningen nog verdeeld. 
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Een smartphone biedt wellicht extra 
mogelijkheden voor encryptie en 
detectie van fraude. Er wordt echter 
ook gesuggereerd dat de veiligheid 
nog te wensen over laat en dat 
mobiel betalen daarom moeizaam 
van de grond komt in Nederland, in 
tegenstelling tot landen zoals de V.S. 
waar men minder gevoelig tegenover 
kwesties zoals fraude staat en mobiel 
betalen snel toeneemt. Uit onderzoek 
blijkt dat zo’n 25 procent van de 
consumenten zich zorgen maakt  
over de veiligheid van mobiel betalen. 
Dit vormt vooralsnog een belangrijke 
barrière voor een snelle adoptie4. 

Ondanks de verdeeldheid wordt er 
wereldwijd een duidelijke toename 
geconstateerd van het aantal mobiele 
betalingen. Tussen 2009 en 2010 
steeg het volume van mobiele beta-
lingstransacties van 3,1 miljard naar 
4,6 miljard (een toename van bijna 
50 procent)5. En deze lijn zet zich 
door (zie figuur 1); naar verwachting 
zullen er in 2013 wel 15,3 miljard 
mobiele betalingen worden verricht. 
Dat betekent een jaarlijkse toename 
van ongeveer 49 procent. De gemid-
delde waarde van een mobiele trans-
actie blijft redelijk stabiel en ligt rond 
de 14. 

Ook in Nederland is een duidelijke 
toename te constateren van mobiel 
betalen en er zijn al diverse toepas-
singen in de markt gezet. De Rabo-
bank biedt haar klanten met Minitix 
een virtuele portemonnee waarmee 
via internet of mobiele telefoon 
betaald kan worden. Met een speciale 
sticker in de mobiele telefoon kunnen 
aankopen aan de kassa worden afge-
rekend middels NFC (Near Field 
Communication) technologie. Park-
line biedt klanten de mogelijkheid 
om parkeerkosten met de mobiele 
telefoon te voldoen, waardoor nooit 
meer teveel hoeft te worden betaald. 
En PayPal biedt een app voor mobiel 
betalen. Kortom, verschillende moge-
lijkheden ontplooien zich en het 
gebruik van een smartphone als 
betaalwijze neemt toe.

Figuur 1
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… Maar waarom zou een mer-
chant opnieuw investeren in een 
nieuwe betaalmethode?
Merchants (lees winkeliers, horeca, 
etc.) hebben de afgelopen jaren al 
behoorlijk wat veranderingen doorge-
maakt als het gaat om betaalmethoden. 
Nieuwe betaalstandaarden zoals de 
chipknip, het nieuwe pinnen en ook 
SEPA brachten en brengen het nodi-
ge teweeg. Met al deze wijzigingen 
gaan behoorlijke investeringen, in 
zowel hardware als software en beta-
lingsinfrastructuur, gemoeid voor de 
merchant, zonder dat er voor hen 
voordelen tegenover staan. Die voor-
delen zitten in compliance en veilig-
heid van het betaalsysteem zelf, niet 
in de bedrijfsvoering van de mer-
chant. De merchant staat dan ook 
niet te springen om wederom een 
nieuwe betaalwijze te introduceren, 
zonder dat de toegevoegde waarde 
hiervan voor de merchant overduide-
lijk is. 

Om mobiele betalingsoplossingen te 
ondersteunen, moet de juiste appara-
tuur bij de kassa staan. Er moet een 
nieuw kastje op de toonbank komen 
en in Nederland zijn deze eigendom 
van de merchants. Kernvraag is wat 
de voordelen van mobiel betalen 
voor de merchant zijn, of, anders 
gesteld: welke toegevoegde waarde 
kan het mobiele kanaal aan de mer-
chant en haar klanten bieden?

Laten we een paar mogelijkheden 
nader beschouwen. Een mobiele 
betalingsoplossing biedt, vanuit het 
perspectief van de merchant, voorna-
melijk mogelijkheden voor klanten-
binding en extra service. De betaling 
zelf is bij een snelle afhandeling aan 
de kassa efficiënter; afrekenen met 
een mobiel neemt zo’n 60 seconden 
in beslag, bijna drie keer zo snel als 
een transactie met een pinpas. Nog 
effectiever wordt het als de kassa kan 
worden overgeslagen en medewer-
kers van mobiele betaalterminals 
worden voorzien, zoals de Apple 
Stores dat wereldwijd doen. Apple 
heeft iedere winkelmedewerker met 
een iPhone uitgerust waarop een 

klant eenvoudig met zijn of haar 
Apple user ID creditcard-betalingen 
kan verrichten. Dit betekent gemid-
deld ruim 100 ‘wandelende’ kassa’s 
per winkel, wat er mede voor zorgt 
dat de Apple Stores tot de meest effi-
ciënte (productieve) winkelruimte 
per vierkante meter ter wereld be-
horen. Een mobiele betaaloplossing 
zou ook in zijn geheel de kassamede-
werker kunnen vervangen. Een tank-
station kan er voor kiezen om in de 
avond en nachturen alleen nog maar 
de optie aan te bieden om met een 
mobiel af te rekenen. Een enorme 
potentiële besparing op personeels-
kosten.

Naast het ondersteunen van de beta-
ling zelf, biedt een mobiele telefoon 
de functionaliteit om allerlei andere 
vormen van interactie met de klant  
te onderhouden. Te denken valt aan 
het raadplegen van je saldo of budget 
voordat je die dure televisie koopt,  
of de keuze om de betaling te ver-
richten uit een combinatie van loyal-
ty/spaarpunten, contant geld of een 
(vooraf goedgekeurd) krediet. Als je 
in de winkel staat en je past een pak 
of een jurk, kun je met je mobiel een 
foto maken en snel aan je vrienden 
vragen wat ze er van vinden. De  
winkelier kan suggesties doen voor 
aankopen die in de aanbieding zijn 
of ter plekke een korting geven. 
Sterker nog, je hoeft niet eens in de 
winkel te zijn om iets met je mobiel 
te kunnen kopen. Boodschappen bij-
voorbeeld kunnen worden besteld, 
betaald en later worden opgehaald 
op een afgesproken plek via een 
soort van ‘click en go’-principe.
 
Hunkemöller lanceerde onlangs een 
app waarmee punten kunnen worden 
gespaard in winkels. Dergelijke initia-
tieven verhogen de klantloyaliteit en 
zorgen voor klantenbinding. Ook 
wordt het mogelijk om de klant te 
identificeren en direct te benaderen 
met aanbiedingen en acties op een 
‘device’ die zij altijd en overal bij zich 
dragen. De mogelijkheden zijn vrij-
wel eindeloos, en het zijn dan ook 
vooral deze aanvullende functionali-
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teiten in combinatie met de mogelijk-
heid om de klant direct te kunnen 
laten afrekenen met diezelfde mobie-
le telefoon die mobiel betalen interes-
sant maken voor merchants.

In de V.S. zijn merchants al volledig 
overtuigd van de potentie van mobiel 
betalen. Een groep Amerikaanse mer-
chants, waaronder Walmart en Target, 
werken aan een eigen systeem om de 
klant te kunnen laten betalen met de 
mobiele telefoon. Dit gebeurt ook in 
Frankrijk bij een aantal grote super-
marktketens. Daarnaast zijn er tal van 
‘wallet-oplossingen’ op de markt, van 
Google wallet tot PayPal-oplossingen. 
Deze virtuele portemonnees pretende-
ren je echte portemonnee op termijn 
te kunnen vervangen. Creditcard, 
betaalrekening, PayPal-account en  
loyaltykaarten kunnen aan de wallet 
worden gekoppeld, waarmee fysieke 
pasjes overbodig worden. Hiermee 
groeit het aantal mogelijke toepassin-
gen om het winkelend publiek met 
allerlei nieuwe diensten te kunnen 
voorzien exponentieel.

Al deze ontwikkelingen zorgen 
ervoor dat banken te maken krijgen 
met nieuwe concurrentie en de 
marktdynamiek volledig verandert. 
De vraag voor banken is, hoe zij  
relevant kunnen blijven in de wereld 
van (mobiel) betalen?

Wat maakt mobiel betalen  
interessant voor banken?
De merchant kan klanten beter aan 
zich binden, omzet verhogen en pro-
cessen efficiënter inrichten. De eind-
consument ervaart diverse voordelen 
en wil graag gebruikmaken van 
mobiel betalen. Een telecombedrijf 
levert datadiensten en functionaliteit 
op SIM cards aan. Is het voor banken 
ook interessant om mobiele beta-
lingsoplossingen aan haar klanten 
aan te bieden?

Om deze vraag te beantwoorden, 
moet het winstpotentieel van mobiele 
betalingsoplossingen worden bepaald. 
Daartoe dienen de mogelijkheden 
voor kostenreductie en omzetver-

hoging te worden geanalyseerd. Het 
laatste kan bereikt worden wanneer 
een bank in staat is meer transacties 
af te handelen of een hogere prijs per 
transactie te rekenen als gevolg van 
de introductie van mobiele betalings-
producten. Om met de eerste te 
beginnen. Uit onderzoek blijkt dat 
het totale volume van betalingstrans-
acties de komende jaren in 
Nederland met ongeveer 10% zal 
stijgen (van 10 miljard transacties  
in 2010 naar 11 miljard in 2015). 
Voornamelijk het aandeel mobiele 
transacties hiervan zal naar verwach-
ting een flinke stijging laten zien. 
Deze voorspelling wordt ondersteund 
door de toename van het gebruik  
van smartphones (de penetratie van 
smartphones in Nederland was in 
augustus 2011 42 procent; een ver-
dubbeling t.o.v. begin 2010) en de 
vervijfvoudiging van het aantal aan-
kopen via smartphones en tablets in 
2011 t.o.v. 2010 (in 2011 kochten  
1 miljoen Nederlanders iets met een 
mobiele telefoon of tablet). Bedrijven 
als Paypal constateren dan ook een 
toename van het aantal mobiele beta-
lingen in Nederland. Het is vooral de 
groei van het aantal mobiele betalin-
gen die in potentie interessant is voor 
banken. Het totale volume van trans-
acties zal niet zozeer toenemen als 
gevolg van de ontwikkeling van 
mobiele betalingsoplossingen. Echter, 
banken lopen wel het risico om volu-
me te verliezen, indien zij klanten 
niet in staat stellen betalingen te ver-
richten met een mobiele telefoon. 
Een bank zonder propositie voor 
mobiel betalen zal namelijk strijden 
om een steeds kleiner wordend deel 
van de taart, het aandeel niet-mobiele 
betalingen neemt immers af.

Hoe zit dat met de prijs? Kunnen 
banken in potentie een hogere prijs 
vragen voor een mobiele transactie, 
ten opzichte van een traditionele pin-
pas-transactie? Vermoedelijk zal dit 
niet het geval zijn. Buiten de moge-
lijkheid om een jaarlijkse fee, van  
bijvoorbeeld een paar euro’s, door te 
berekenen aan de klant voor het 
gebruik van een mobiele betalings-
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oplossing, is een prijsverhoging per 
transactie niet aannemelijk. De erva-
ring leert dat de Nederlandse consu-
ment niet bereid zal zijn een hogere 
prijs te betalen. Vanuit dit perspectief 
zal mobiel betalen de winstgevend-
heid van een bank dus niet verhogen.

Tot slot de mogelijkheid om kosten 
te reduceren. Zijn de kosten van een 
mobiele transactie voor een bank 
lager dan die van een traditionele 
betaling? Normaal gesproken zijn de 
kosten van een nieuw kanaal aan het 
begin van de levenscyclus relatief 
hoog. Omdat mobiele betalingsoplos-
singen zich nog aan het begin van de 
levenscyclus bevinden, is het moeilijk 
te voorspellen of de kosten van deze 
transacties lager zullen uitvallen dan 
de traditionele kanalen. Toch is de 
verwachting dat dit niet het geval zal 
zijn, alhoewel dit natuurlijk sterk zal 
samenhangen met de gekozen infra-
structuur en het volume. Naar ver-
wachting zal er echter nauwelijks iets 
te winnen zijn voor banken als het 
gaat om kostenreductie.

Eén en ander tegen elkaar afgewogen, 
kan geconcludeerd worden dat er 
niet zozeer iets te winnen valt voor 
banken met het aanbieden van 
mobiele betalingsoplossingen, maar 
dat er wel degelijk iets te verliezen is.

Door geen mobiele betalingsoplos-
sing aan te bieden, zal een bank om 
een steeds kleiner deel van de taart 
strijden en niet kunnen profiteren 
van het toenemende aantal mobiele 
transacties. 

Er kan dus beter worden gesproken 
van een noodzaak, en niet zozeer van 
een deugd, voor banken om mee te 
gaan in de ontwikkeling van mobiel 
betalen. Het aanbieden van mobiele 
betalingsoplossingen biedt wel dege-
lijk extra kansen voor de bankensec-
tor. Mobiel betalingsverkeer creëert 
mogelijkheden voor cross-selling. Er 
zou bijvoorbeeld direct een krediet 
verkocht kunnen worden bij een 
mobiele aankoop. Tevens biedt een 
mobiele betalingsoplossing, en daar-

bij horende apps en aanvullende 
diensten, kansen om de service te 
verbeteren, klantenbinding en klant-
tevredenheid te verhogen en het 
imago op te schroeven. Kortom, er is 
genoeg te winnen voor banken met 
het lanceren van een mobiele betaal-
propositie.

Vier strategische scenario’s 
voor banken
Er is nog veel onzekerheid in de 
markt voor mobiel betalen. Deze 
onzekerheid ligt voor een belangrijk 
deel in de nog onbesliste strijd voor 
het ‘dominant design’. Er worden op 
dit moment allerlei beconcurrerende 
oplossingen geïntroduceerd, waar-
door de mobiele markt versnippert 
en schaalgrootte moeilijk realiseer-
baar is. Daarmee komt de winstge-
vendheid van deze initiatieven in het 
geding. Het is de vraag wat het win-
nende concept wordt en volgens 
welke standaarden mobiel betalen de 
massa in Nederland gaat veroveren. 
Vanwege deze onzekerheden zullen 
banken hun strategie voor mobiel 
betalen dienen te formuleren aan de 
hand van strategische scenarioplan-
ning. Dit biedt de mogelijkheid om 
snel op ontwikkelingen in te kunnen 
springen.

Capgemini Consulting onderscheidt 
vier scenario’s voor de ontwikkeling 
van Mobile Payments, welke gerela-
teerd zijn aan de mate van samen-
werking tussen partijen in de indu-
strie en de mate waarin organisaties 
open staan voor technologische ont-
wikkelingen (zie figuur 2).

Wanneer beide assen in figuur 2 als 
laag geclassificeerd worden, kan er 
worden gesproken van een ‘industry 
deadlock’. In dit scenario worden er 
allerlei ‘standalone’ initiatieven opge-
start door individuele partijen, waar-
bij de waardeproposities voor  
de klant onduidelijk zijn en er een 
diversiteit aan operating models 
wordt ontwikkeld.

Wanneer de mate van openheid voor 
technologische ontwikkelingen toe-
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neemt, wordt het scenario van ‘the 
mobile-melee’ waarschijnlijker. In dit 
scenario werken partijen nog steeds 
nauwelijks samen, waardoor ook in 
dit scenario voornamelijk op zichzelf 
staande oplossingen in de markt 
worden gezet. Er is weinig communi-
catie, informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen partijen. De 
klant zal worden verward door de 
diversiteit aan oplossingen, waardoor 
de adoptie van mobiel betalen traag 
verloopt. In dit scenario ontstaat er 
een markt waarin nieuwe partijen de 
kans krijgen mee te delen in de taart.
Wanneer de openheid voor techno-
logische ontwikkelingen laag blijft, 
maar de mate van samenwerking toe-
neemt, kan er een scenario worden 
geschetst onder de noemer ‘Mobile 
with the brakes on’. In dit scenario  
is er sprake van een duplicatie van 
inspanningen en concurrerende tech-
nologieën. De beschikbare services 
zullen zeer beperkt blijven en daar-
mee zal mobiel betalen zich traag 
ontwikkelen.

In het ‘brave new world’-scenario is 
er sprake van een hoge mate van 
samenwerking tussen spelers in de 
industrie en bestaat er een hoge mate 
van openheid voor technologische 
ontwikkelingen. In dit scenario, 
waarin concurrerende banken 

samenwerken aan een M-Payments 
propositie, zullen winstmarges wor-
den verdeeld, wordt innovatie gesti-
muleerd en zal het onderscheid tus-
sen merken en labels vervagen.

Wanneer banken in staat zijn om de 
vier scenario’s te verkennen en te 
bepalen welke strategische initiatieven 
zij dienen uit te werken om snel te 
kunnen acteren wanneer een situatie 
zich voor doet, dan betekent dit een 
potentieel concurrentievoordeel in de 
markt voor mobiel betalen. Hierbij 
spelen allerlei strategische keuzes een 
rol, welke onder andere kunnen wor-
den gerelateerd aan samenwerkings-
modellen met andere partijen in het 
eco-systeem, de strategische fit met 
de visie en doelstellingen van de 
organisatie en met de klantenkring, 
het optimale business model en de 
keuze tussen een land-specifieke of 
globale aanpak. Kortom, er is genoeg 
te doen en de noodzaak voor banken 
om te handelen, staat vast.

De vraag omdraaien
Maar de vraag of banken wat kunnen 
verdienen aan het aanbieden van 
mobiel betalen moet eigenlijk worden 
omgedraaid. Uit bovenstaande blijkt 
dat banken eigenlijk gedwongen wor-
den om (al dan niet defensief) mee te 
doen in de nieuwe wereld van mobie-

Figuur 2
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le diensten. Echter, wat banken zich-
zelf te weinig afvragen is hoe zij waar-
de kunnen toevoegen aan het koop-
proces van klanten. Banken maken 
zich maar al te vaak schuldig aan een 
soort myopie: er wordt te veel 
gedacht vanuit de infrastructuur van 
het betalingsverkeer. Het probleem 
hierbij is dat de betaling zelf, de 
transactie, eigenlijk alleen een hygië-
ne factor is. Het moet goed gaan,  
veilig zijn, en niet te veel moeite of 
geld kosten. Verder maakt het de 
eindklant eigenlijk niet zo heel veel 
uit op welke wijze er wordt betaald. 
Toch is er een scala aan voorbeelden 
van diensten die de klant ondersteu-
nen tijdens het aankoopproces, in dit 
artikel geschetst. En het zullen die 
banken zijn die hun klanten dit soort 
diensten weten aan te bieden, die uit-
eindelijk het gevecht om relevant te 
blijven in de ogen van de consument 
zullen winnen.

Visie van Capgemini Consulting
Capgemini Consulting voorziet een 
wereld waarin mobiel betalen, vroeg 
of laat, een belangrijke rol gaat inne-
men in het betalingsverkeer. De jon-
gere generatie groeit op met een iPad 
en de consument wil profiteren van 
het potentiële gemak van het afreke-
nen met een mobiele telefoon. 
Ondanks dat het aanbieden van een 
mobiele betalingsoplossing meer een 
noodzaak dan een deugd lijkt te zijn 
voor banken, biedt mobiel betalen 
ook wel degelijk niet te onderschatten 
kansen voor de bancaire sector. 
Daarom zullen banken, maar ook 
merchants en telco’s, zich, juist nu er 
nog zoveel onzekerheid rondom 
mobiel betalen heerst, bewust moeten 
zijn van de mogelijke scenario’s. Het 
onderkennen en ontwikkelen van 
snel uit te voeren alternatieve scena-
rio’s voor een strategie voor mobiel 
betalen dient nu hoog op de manage-
mentagenda te staan om concurre-
rende ontwikkelingen snel te kunnen 
waarderen en pareren. Capgemini 
Consulting heeft veel expertise in 
huis als het gaat om mobiele beta-
lingsoplossingen, van strategie tot 
implementatie.
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3 Innovatietheorie van Rogers, 1995
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5 World Payments Report, 2011, Capgemini analysis, 2011
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en  
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent  
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl

Over Capgemini®®


