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Trends in payments

De opkomst van alternatieve betalingsmogelijkheden

In de financiële sector is niets zo aan 
verandering onderhevig als de wereld 
van betalingen. Nieuwe technologie-
en brengen de wereld van het beta-
lingsverkeer behoorlijk in beweging. 
Capgemini voorziet een omwenteling 
in betalingsverkeer door de opkomst 
van partijen die deze nieuwe techno-
logieën inzetten en daarmee de posi-
tie van banken zullen ondergraven. 
In deze point of view gaan we hier 
verder op in. Wat zijn de triggers 
voor de veranderingen op het gebied 
van betalingsverkeer en biedt deze 
ontwikkeling nu nieuwe mogelijkhe-
den of vormt het juist een bedreiging 
voor financiële instellingen?

Het kader: payments
Payments, ofwel betalingsverkeer, is 
kort gezegd de overdracht van waar-
de. Daarnaast is het ook ‘instructie 
geven tot’ en vervolgens het ‘ontvan-
gen van’ waarde op de eindbestem-
ming. Het doen van betalingen kent 
verschillende vormen. In de meest 
simpele variant is het een fysieke 
overdracht van geld, maar ook inter-
netbankieren en PayPal zijn bekende 
middelen om waarde te trans-

porteren. Een andere vorm, anders 
dan het overmaken van geld, is dat 
de ene partij de andere machtigt om 
een bedrag van haar rekening te 
incasseren. Met name bedrijven 
maken hiervan gebruik. Deze laatste 
vorm is echter wel een stuk com-
plexer, vanwege wettelijke eisen en 
elektronische vastlegging. Dit wordt 
versterkt door de komst van de 
Single European Payments Area 
(SEPA), wat heeft geleid tot aanscher-
ping van de huidige wet- en regelge-
ving.

Focus op de binnenlandse 
markt
Als we focusen op de operaties rond-
om het betalingsverkeer van grote 
financiële instellingen, dan zien we 
dat veel banken de afgelopen jaren 
naar hun interne systemen hebben 
gekeken en hebben kunnen conclu-
deren dat deze sterk verouderd 
waren en aan vernieuwing toe zijn. 
Oude systemen, in de meeste geval-

len nog met maatwerk aan elkaar 
gekoppeld, betekenen zowel hoge 
kosten als hoge risico’s. Hierdoor is 
er een beweging richting standaardi-
satie en pakketten op gang gekomen, 
waarbij banken vooral op het gebied 
van high value payments -dat veelal 
buitenlands betalingsverkeer betreft- 
stappen hebben gemaakt. Dit wordt 
geïllustreerd door grote investeringen 
in de onderliggende infrastructuur en 
nieuwe paymentshubs, met als doel 
straight-through processing. Wanneer 
dit nog niet is ondernomen dan staat 
het zeker op de agenda.
 
Echter, op het gebied van binnen-
lands betalingsverkeer zijn qua kos-
tenreductie en standaardisatie nog 
veel stappen te maken, waarbij op-
gemerkt dient te worden dat ‘bin-
nenlands’ met de komst van 
SEPA steeds meer 
Europees beta-
lingsver-



keer betekent. En hoewel de situatie 
sterk verschilt van land tot land, is 
het juist op dit gebied -en met name 
op het vlak van retailbetalingen- dat 
er in de nabije toekomst grote veran-
deringen zijn te verwachten.

Substituten van het huidige 
betalingsverkeer
Als betalingsverkeer wordt gezien als 
een industrie, dan zijn er verschillen-
de krachten die daar op inspelen. De 
toenemende kracht van overheidsbe-
moeienis bijvoorbeeld, of de kracht 
van onderlinge concurrentie. Wat nu 
met name speelt is de kracht van 
substitutie, van nieuwe vormen van 
betalingsverkeer. Met enige notie van 
hoe banken zijn ontstaan en hoe cen-
traal de rol van betalingsverkeer is 
ten aanzien van klantbinding, is het 
in sommige landen denkbaar dat een 
bank op een dag wakker wordt en 
zich realiseert dat het qua betalings-
verkeer overbodig is geworden. Dat 
is waar in de komende drie tot vijf 
jaar een grote omschakeling gaat 
plaatsvinden.

Ontwikkelings- versus ontwik-
kelde landen
Wanneer we kijken naar de substitu-
ten in betalingsverkeer dan kunnen 
we twee verschillende snelheden in 
de wereld onderscheiden. In de ont-
wikkelingslanden ziet het betalings-
verkeer er wezenlijk anders uit. Hier 
maken telecombedrijven het mogelijk 
om betalingen te doen via de sim-
kaart van een mobiele telefoon. Dit 
betreft dus een andere vorm van 
mobiel betalingsverkeer dan hoe wij 
het kennen. Deze zogenaamde ‘mo-
bile remittance’ ontwikkeling neemt 
een enorme vlucht -het groeit drie 
keer sneller dan mobiel bankieren via 
een smartphone (waarvoor toegang 
tot het internet nodig is)- terwijl 
maar weinig banken er in zijn 
gestapt. Wel gaan banken steeds 
meer samenwerken met de telecom-
aanbieders. Zo biedt Safaricom in 
Kenia sim-based betalingen aan via 
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M-Pesa -waar op dit moment onge-
veer 14 miljoen mensen gebruik van 
maken- en is een Zuid-Afrikaanse 
bank inmiddels gaan samenwerken 
met M-Pesa om deze mensen ook een 
spaarrekening aan te bieden. Hiermee 
vergroot de bank de interactie met de 
klant. De wet van de grote getallen is 
hier zeker van toepassing. M-Pesa’s 
succes in Afrika is slechts een voor-
beeld. Ruwe schattingen laten zien 
dat er wereldwijd ongeveer 5,3 mil-
jard mobiele gebruikers zijn, dat is 
77% van de totale wereldbevolking, 
terwijl slechts een klein deel daarvan 
toegang heeft tot banken en financië-
le producten. Vooral in landen als 
India en China, maar ook in Afrika 
en Zuidoost-Azië, is dit een enorme 
groeimarkt. Gezien de corebusiness 
van banken is het een interessant 
gegeven dat juist zij deze ontwikke-
ling niet hebben zien aankomen.

Van oudsher is een bank een krediet-
verschaffer aan de ene kant en een 
faciliteerder van betalingen aan de 
andere. Met betrekking tot het beta-
lingsverkeer, zouden banken eigen-
lijk alleen de voorkant van de beta-
lingen willen behouden, want de 
achterkant -het uitvoeren van beta-
lingen- is een groot hoofdpijndossier 
dat enorme investeringen vergt van-
wege de aanzienlijke veroudering en 
complexiteit van de systemen. Grote 
payments services providers zoals 
Equens, die wel brood zien in lage 
marges en hoge volumes, nemen dit 
graag over. Het ‘gevecht’ om de klant 
gaat dus om het behoud van die 
voorkant: het kunnen behouden en 
beheersen van de relatie en interactie 
met de klant, want 50-80% van de 
interactie tussen een bank en een 
klant is betalingsgerelateerd. 
Wanneer dit deel van de interactie 
wegvalt worden de mogelijkheden 
voor cross-selling aanzienlijk ver-
kleind. Maar in ontwikkelingslanden, 
waar miljarden mensen überhaupt 
geen bankrekening hebben maar wel 

behoefte hebben aan betalingen, krij-
gen telecombedrijven een remittance 
services licentie -een vergunning om 
transacties tussen partijen te mogen 
faciliteren- waarmee banken die 
voorkant niet beheersen en de facto 
qua betalingsverkeer overbodig wor-
den.

Near Field Communications 
(NFC)
In de ontwikkelde wereld zijn er op 
het gebied van mobiel betalen gezien 
drie soorten technologieën waar men 
met betrekking tot het betalingska-
naal, of de voorkant, op wedt. Ten 
eerste op de NFC-technologie. Deze 
maakt betalingen met een chip op 
korte afstand mogelijk, waarbij er 
slechts at random een pincode hoeft 
te worden opgevoerd. Deze chip kan 
overigens overal in worden gezet; in 
je sleutelhanger, jas of credit card,  
of, zoals veel telecomaanbieders het 
graag willen zien, in je mobiele tele-
foon. Cardscheme bedrijven zoals 
Mastercard en Visa zetten zwaar in 
op deze technologie. Logisch gezien 
het feit dat zij hun hele bestaan heb-
ben verbonden aan een stukje plastic, 
waarvoor deze trend wel degelijk een 
bedreiging vormt. Het succes zal per 
land afhankelijk zijn. Een fundamen-
teel probleem hierbij is of het wel 
iets oplost ten aanzien van wat er al 
is. Is het daadwerkelijk sneller dan 
chippen of pinnen? Daarnaast is er 
een speciale terminal nodig op het 
verkooppunt. Het is daarom twijfel-
achtig of vanuit de winkelier gezien 
de baten opwegen tegen de lasten, 
die moet namelijk extra apparatuur 
ko-pen of huren om dit soort betalin-
gen mogelijk te maken.  

Apps
Hier betreft het niet de sim-based 
betalingen waar eerder over werd 
gesproken, maar smartphone betalin-
gen via een zogenaamde app of ‘wal-
let’. Google Wallet en PayPal zijn hier 
voorbeelden van. Deze betalingen 

“Betalingsverkeer is de overdracht 
van waarde en kent vele vormen.

”

“Banken hebben meer geïnvesteerd 
op het gebied van high value 
payments

”

“Het is niet ondenkbaar dat een bank 
op een dag wakker wordt en beseft 
dat hij overbodig is geworden.

”
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gaan via een smartphone met toegang 
tot het internet. Een telefoon kent 
immers een identificatienummer dat 
gebruikt kan worden voor betalingen 
en gekoppeld kan worden aan een 
account of ‘wallet’ waar of al geld op 
staat geparkeerd, of een kredietfacili-
teit aan is gekoppeld. Tot deze groep 
behoren ook aanbieders zoals Square; 
een tool waardoor betalingen op de 
smartphone kunnen worden gedaan 
met een kaart. Soms worden deze 
diensten gecombineerd met een NFR 
technologische chip. Het voordeel 
van dit soort apps is dat het een ter-
minal bij de winkelier overbodig 
maakt. Hierdoor is het eenvoudiger 
te implementeren en dit bevordert de 
acceptatiesnelheid van winkeliers.

Een andere trend die hiermee is ver-
bonden is het inbouwen van apps in 
apparaten zelf, waardoor er geen tus-
senkomst van een persoon nodig is. 
Programmeer bijvoorbeeld je ijskast 
om zelf melk bij te bestellen als er 
minder dan één liter in voorraad is. 
De betaling wordt dan via een wallet 
geregeld.

Biometrische betalingen
Veel experts denken dat er helemaal 
geen app, mobiel of NFR-chip nodig 
is voor een betaling; je kunt immers 
een biometrische betaling doen door 
bijvoorbeeld je vingerafdruk of iris te 
scannen. Het succes van een derge-
lijk betalingssysteem hangt echter af 
van acceptatie door consumenten en 
vergt ook weer een aparte terminal  
of apparaat op de toonbank om het 
mogelijk te maken.

De toekomst van betalings- 
verkeer
Tot dusver wordt enkel gesproken 
over de manier van betalen, maar 
hier ligt te allen tijde een betalings-
platform aan ten grondslag. Ook op 
dit gebied spelen substitutiekrachten. 
Tot nu toe wanen banken zich veilig, 
want uiteindelijk blijft de betaalreke-
ning bestaan en moet de betaling wel 

op een rekeningnummer terecht 
komen. In een land zoals Nederland 
draait eigenlijk alles om het storten 
van salaris; de betaalrekening waar 
salaris op wordt gestort is de belang-
rijkste pijler in het behouden en 
beheersen van de relatie met de 
klant, zowel op gebied van betalings-
verkeer als op gebied van veel kre-
dieten. Maar wat als je salaris op een 
PayPal of creditcardrekening wordt 
gestort?

Visa en andere creditcardmaatschap-
pijen hebben de betaling van kaart 
tot kaart al mogelijk gemaakt. Als je 
salaris op een van deze rekeningen 
gestort wordt, dan bestaat er nog 
steeds een rekening, maar op de plat-
form van een andere partij zoals Visa 
of PayPal. Wanneer ook het consu-
meren via biometrische methoden of 
apps mogelijk wordt, dan kan het 
geld daar blijven. Hiermee wordt de 
bank dus overbodig in het betaalcir-
cuit. 

Hoewel het lastig is om voorspellin-
gen te doen, is het gezien de snelheid 
van technologische veranderingen 
waarschijnlijk dat het gebruik van 
een chip of mobiele telefoon een 
opstap vormt naar biometrisch beta-
lingsverkeer. Betalingen via een duim 
of iris zijn uiteindelijk eenvoudiger 
en bovendien veiliger. Betekent dit 
dat chartaal zal verdwijnen? Hoewel 
de meningen hierover verdeeld zijn  
is onze aanname dat dit niet het 
geval zal zijn, al is het enkel voor 
gebruik in de informele economie 
-waar geen transactieregistratie 
plaatsvindt- of omdat pinautomaten 
(of andere biometrische automaten) 
zo nu en dan nog storingen kennen 
waardoor de behoefte aan chartaal 
geld blijft.

De consument kiest het kanaal
De klant wil vooral snel en eenvou-
dig kunnen betalen. De manier waar-
op een betaling geregeld wordt is 
voor hem dan ook niet interessant. 
Wanneer een consument iets bestelt 
op Facebook dan loopt de betaling 
via PayPal. Met andere woorden, het 
kanaal bepaalt welke partij de achter-
kant van de betaling mag faciliteren. 
De opkomst van onder andere smart-
phones en sociale media hebben deze 
ontwikkeling versneld en zullen dit 
blijven doen. In de toekomst is het 
dan ook denkbaar dat steeds meer 
betalingen via een app worden 
gedaan. Niet alleen via de telefoon 
zoals we dat nu kennen, maar bij-
voorbeeld ook op de koelkast of win-
kelwagen om zowel betalingen als 
rechtstreeks onlinebestellingen te 
kunnen doen. Waarom zou je benzi-
ne afrekenen in het tankstation als je 
een app in je auto hebt? Voor banken 
zou het goed zijn zich te realiseren 
dat dit de zaken zijn die daadwerke-
lijk op ons afkomen. Zaken die ertoe 
leiden dat de functie van de bank 
wat betreft betalingsverkeer drastisch 
gaat veranderen.

De bank aan zet
Richten we ons op Nederland, dan 
zien we dat banken zich wel degelijk 
bezig houden met de bedreiging aan 
de voorkant om de relatie te behou-
den. Investeringen in bijvoorbeeld 
iDeal of Equens onderstrepen dit. 
Feit is dat banken in beweging moe-
ten komen en ook de samenwerking 
op zullen moeten zoeken met de 
kanalen om de interactie met de 
klant te behouden en wellicht zelfs 
uit te breiden.

Tot slot willen we benadrukken dat 
bij deze ontwikkelingen een duidelijk 
beheersingsvraagstuk speelt. Het is 
voor banken logischerwijs van belang 
om bij elke beslissing of samenwer-
king de risico’s ervan in kaart te 
brengen.“Met card-to-card betalingen wordt 

een andere partij eigenaar van de 
rekening.

”

“50-80% van de interactie met de 
klant is betalingsgerelateerd.

”

“Benzine reken je af door middel van 
een app in je auto

”
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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. 
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