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“  Door meer in te 
zetten op nieuwe 
manieren van 
betalen is er 
meer contact 
met de klant. ”

Meer elektronische 
betalingen: veiliger 
voor klant én 
personeel

Buurtwinkel SPAR Glons besloot na 
enkele overvallen om de hoeveelheid 
cash in de winkel terug te dringen. Onder 
andere door elektronische betalingen te 
stimuleren. “Zowel de medewerkers als de 
klanten voelen zich veiliger”, vertelt Manu 
Suffeleers, commercieel directeur bij SPAR 
Lambrechts, de distributiecentrale achter 
de SPAR-buurtwinkels.

TEKST
BARBARA GOFFAERTS

FOTOGRAFIE
DRIES LUYTEN

SPAR Glons heeft twee kassa’s. De ene volledig 
cashloos, de andere is een cashautomaat die 
ook elektronische betalingen aanvaardt. Grote 
drijfveer: cash minder 
zichtbaar maken in 
de winkel. “Hoe meer 
klanten digitaal betalen 
en hoe meer wij het cash 
geld kunnen beveiligen, 
hoe hoger de veiligheid”, 
aldus Suffeleers.
 
Meer sociaal contact
Ook al omdat het 
personeel nu meer aanwezig is in de winkel. 
“Door meer in te zetten op nieuwe manieren 
van betalen is er meer contact met de klant. 
Het personeel heeft tijd om eens met 
de mensen te praten.” Iets wat volgens 
Suffeleers vruchten afwerpt. “Sociaal 
contact is voor buurtwinkels één van de 
redenen waarom klanten terugkeren.”
 
Klanten voelen zich veiliger
Hoe kijken de klanten naar deze 
omschakeling? “We introduceerden 
de nieuwe systemen samen 
met een volledige winkelreno
vatie. De overstap was dus iets 
makkelijker op die manier. Maar 
we hebben vooral heel goed 
gecommuniceerd. En klanten 
zien ook dat er minder geld in 
de winkel is, het is niet meer 
zichtbaar in de lades of in de 
handen van het personeel. Ze 
voelen zich daarom ook veiliger.” 

Amper cash bij banken 
= amper overvallen
Het voorbeeld van SPAR Glons 
is geen alleenstaand geval. 
Ook in de bankensector is er 
een gelijkaardige evolutie, met 
veiligheid als drijfveer. Volgens 
Febelfin zet de sector actief in op 
meer elektronische transacties. 
Met resultaat, want volgens de 
federatie van Belgische banken 
nam het aantal overvallen op 
bankkantoren op tien jaar af met 
98%: van 116 in 2008 naar amper 
2 in 2018. De afwezigheid van 
cash maakt de kantoren volgens 
Febelfin geen aantrekkelijk 
doelwit meer voor overvallen.

Zelf je bankkaart verloren? 
Bel Cardstop (070 344 344) 
om alles in orde te brengen.

* Bron : https://www.febelfin.be/fr/journalistes/article/moins-de-
cash-signifie-plus-de-securite-dans-les-agences-bancaires9 4
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Tussen 
koffie

kaart

Een wasje draaien en tegelijkertijd 
genieten van een goeie koffie of een 
fijne babbel. Het kan bij Wasbar. Wat er 
ook makkelijk kan? Elektronisch betalen. 
In het hart van Gent vertellen enkele 
bezoekers tussen een lading bonte was 
en een schuimige cappuccino waarom 
ze deze manier van betalen verkiezen.

“

Ik kom uit Mexico, waar mensen 
nog heel vaak cash betalen. Toen 
ik een tijd geleden naar Nederland 
verhuisde, was het een verademing 
dat ik overal met mijn kaart kon 
afrekenen. Ook nu ik in België woon, 
betaal ik altijd elektronisch. Het geeft 
mij ook meer vertrouwen in de 
veiligheid van de betaling.

“

”

”

&

In 2018 waren er in België 183 
kaartbetalingen per persoon. 
Daarmee deden we het slechter 
dan Nederland, waar het om 197 
betalingen per persoon gaat*. In 
Pablo’s thuisland Mexico gebeurt 95% 
van alle betalingen nog met cash**.

Hoewel betaalkaarten meer en meer 
worden gebruikt voor kleine bedragen, 
is de gemiddelde waarde van een 
elektronische transactie in België nog 
vrij hoog met 46,30 euro***.

Ik vind het handig om te weten 
dat er genoeg geld op mijn kaart 
staat. Als een aankoop eens wat 
duurder uitvalt, sta je niet voor verve
lende situaties. Elektronisch betalen 
helpt me bovendien om zicht te 
hebben op mijn uitgaven.

Mobiel en contactloos betalen zijn aan 
een opmars bezig. In 2018 werden 
2 miljard elektronische transacties 
geregistreerd in België. 34 miljoen 
daarvan waren mobiel, 31 miljoen 
contactloos. Het aantal contactloze 
betalingen verzeven voudigde 
in 2018 t.o.v. 2017. Consumenten 
kiezen vooral bij kleine bedragen 
voor contactloze transacties****.

Wist je dat...

... 11,4% van de Belgen al eens 
een winkel verliet omdat ze 
niet digitaal konden betalen? 
Dat cijfer loopt op tot 19,4% 
bij Belgen jonger dan 34*****. 
Het loont dus om als winkelier 
in te zetten op elektronische 
betalingen. Niet alleen bespaar 
je zelf zo heel wat tijd en geld, je 
biedt klanten ook een snelle en 
eenvoudige service. Winwin.

Pablo (26): 

Jorick (23): 

Ik vind elektronisch betalen 
vooral handig omdat het mij een 
overzicht geeft van mijn uitgaven. Met 
de kaart afrekenen gaat ook sneller. 
Zo heb je meer tijd om bijvoorbeeld je 
boodschappen in te pakken.

“

”

Floor (21): 

“

”

Manon (23): 

Ik heb bijna nooit cash bij. 
Zelfs het geld dat ik verdien bij het 
babysitten, ontvang ik op mijn zicht
rekening. Sinds ik contactloos kan 
betalen, vind ik het nog handiger om 
met de kaart af te rekenen.

TEKST
EVA CARDINAEL

FOTOGRAFIE
DRIES LUYTEN

* European Central Bank 2017, The use of cash by households in the euro 
area, Occasional Paper Series, No 201 November 2017. Via: https://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf ** Hernandez A, (22 
maart 2019). ‘Mexico aims to limit cash payments and boost digital 

transactions’. El Universal. *** FOD Economie, K.M.O Middenstand en Energie 2019, Analyse van de prijzen (“Prijzenobservatorium”): eerste 
kwartaalverslag 2019 van het instituut voor de nationale rekeningen **** Het Grote Bancontact Payconiq Company Betaalonderzoek 2019, 
in samenwerking met IVOX ***** Febelfin, online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Febelfin in april 2019. 
Via: https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/febelfin-lanceert-samen-met-handelsfederaties-eerste-digital-payment-day
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Toen iedereen nog met 
briefjes betaalde
Filip Bultynck: “Toen ik in 2001 startte bij 
Live Nation, betaalde iedereen drank en 
eetbonnen met cash. Vroeger zag je 
vooral lange rijen wachtenden aan de 
kassa’s en aan de terminals om cash af 
te halen. De afgehaalde briefjes werden 
meteen weer ingeruild aan de kassa’s. 
Absurd eigenlijk. In 2003-2004 kwamen 
er voor het eerst kassa’s bij waar je 
elektronisch kon betalen, maar dat bleek 
geen groot succes. Elektronisch betalen 
was toen nog verre van ingeburgerd.”

Prijsverschil gaf de doorslag
Filip: “Wij wilden als organisatie al snel 
omschakelen naar meer elektronisch 
betalen. Voor ons is dat een pak veiliger 
en veel minder arbeidsintensief. We 
zochten dus naar manieren om ons 
publiek warm te maken voor deze 
makkelijke én veilige manier van betalen. 
In 2011 lanceerden we de aankoop van 
bonnen in voorverkoop. We voerden 

tegelijk een prijsverschil in op de bonnen 
op het terrein: in cash was het 3 euro 
per bon, met de kaart betaalde je 2,75 
euro. Dat bleek de incentive die de 
festivalganger nodig had. Sindsdien gaat 
het aantal elektronische betalingen in 
stijgende lijn: 85 % tegenover 15 % cash.” 

Betere klantbeleving
Intussen kiest de festivalganger duidelijk 
voor elektronisch betalen, waarbij het 
prijsverschil minder een rol speelt. 
“Elektronische transacties verlopen vlot 
en efficiënt, de ellenlange wachtrijen 

Op festivals zijn al lang niet meer 
enkel de beats elektronisch, je kunt 
er ook meer en meer – op allerlei 
manieren – elektronisch betalen. Filip 
Bultynck van Live Nation is financieel 
verantwoordelijke voor de festivals in 
Werchter. Hij ziet veel voordelen aan 
elektronisch betalen, zowel voor de 
organisatie als de festivalganger.

TEKST
ANNELEEN  

DE LEYN

FOTOGRAFIE
BEN HOUDIJK 

&  JOKKO 

Meer muziek,  
minder aanschuiven:  

85% van 
festivalgangers wil 

elektronisch betalen

“  Je hoeft geen 
optreden meer 
te missen omdat 
je nog staat aan 
te schuiven voor 
bonnetjes. Elektro-
nische transacties 
verlopen vlot, 
de ellenlange 
wachtrijen zijn fel 
afgenomen. ”
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aan de 
kassa’s zijn fel 

afgenomen. Zo 
hoef je geen optreden 

meer te missen omdat je 
nog staat aan te schuiven 
voor bonnetjes. De klant
beleving is er een pak op 
vooruitgegaan.” Bijkomend 

voordeel is dat je geen cash 
meer op zak moet hebben. Zo 

kan je geen geld meer kwijtraken 
of bestolen worden. En een kaart 

weegt niets in je broekzak.

Betrouwbaar betaalsysteem
KBC is hoofdsponsor van 
Rock Werchter en verzorgt de finan
ciële dienstverlening op het festival. 
Sara Reviers, Eventmanager bij KBC: 
“KBC levert meer dan 100 betaalter
minals aan voor Rock Werchter en 

rapporteert de organisatie elke dag 
over de transacties. We zorgen ook 
dat er altijd Worldlinetechnici op het 
festival zijn. Bij het minste probleem of 
defect kunnen ze meteen ingrijpen.”

(Nog) geen slimme polsbandjes 
op Rock Werchter
Een trend die op veel festivals 
doorbreekt, zijn de ‘slimme’ 
polsbandjes. Je laadt een bedrag op en 
rekent ermee af aan de bar. Erg handig 
voor de festivalganger: aanschuiven 
voor bonnen is voltooid verleden tijd. 
Toch springt Rock Werchter nog niet 
op die kar. Filip: “We weten ook wel 
dat het bonnensysteem gedateerd is. 
Toch blijven we er nog mee werken 
omdat het voor ons tot op vandaag de 
meest efficiënte methode is. Een festival 
als Rock Werchter heeft veel piek  
momenten aan de bar na een optreden. 
Iedereen wil dan om een pint, en op die 
momenten draaien wij onze grootste 
omzet. Dan moet het erg efficiënt en 
snel gaan aan de toog. Bonnen zijn 
hierbij nog steeds de snelste manier. 
Een paar seconden volstaan om ze in te 
ruilen voor drankjes.” 

* FOD Economie, K.M.O Middenstand en Energie 2019, Analyse van de prijzen (“Prijzenobservatorium”):  
eerste kwartaalverslag 2019 van het instituut voor de nationale rekeningen
** Het Grote Bancontact Payconiq Company Betaalonderzoek 2019, in samenwerking met IVOX

2019

Van de 85 % die elektronisch 
betaalt, betaalt 97 % nog steeds 

met de kaart.

2013-2019

Toenemend aantal elektronische 
betalers. Intussen betaalt 85 % 
elektronisch en 15 % cash. De 

kaart wordt het standaard 
betaalmiddel.

Begin 2000

0 % betaalt met de 
kaart, 100 % betaalt 

cash.

2000-2010

20 à 30 % betaalt met 
de kaart, 70 à 80 % 

betaalt cash.

Keerpunt
2011-2012

Goedkopere bonnen 
bij elektronisch betalen 
en een stabiel betaal
systeem zorgen voor 
een omschakeling bij 

de festivalganger.

Eerste stapjes naar 
contactloos betalen
Sinds 2019 kan je ook contactloos 
betalen op de wei. Toch blijven Belgen 
nog wat voorzichtig met deze manier 
van betalen. Volgens een studie van het 
Prijzenobservatorium* gebeurt in ons 
land nog maar 4% van de elektronische 
transacties contactloos, tegenover 
47% in de rest van Europa. Volgens 
marktonderzoek** zouden 
vooral jongeren contactloos 
betalen: bijna de helft (46 %) 
van de Belgische jongeren 
heeft al eens elektronisch 
betaald. Het overgrote 
deel van de bezoekers dat 
elektronisch betaalt, doet 
dat nog steeds met een 
betaalkaart. 

Op naar cashloze 
festivals?
Nu 85 % van de festival
gangers elektronisch 
betaalt, wordt het dan geen 
tijd om voor 100 % elektro
nische transacties te gaan? “Het 
is wel de volgende stap denk ik. 

In Scandinavië is het al zo goed als 
cashloos. Dat zit er hier ook aan te 
komen. Maar het is nog te vroeg om alle 
cash nu al te 
weren.” 

Ook Pukkelpop 
wil zich continu 

vernieuwen. 
mypayment-

solution.be/nl/
pukkelpop

Meer weten 
over slimme 
polsbandjes? 
mypayment-
solution.be/
slimme-
polsbandjes
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geld gestort wordt op de rekening 
van de gemeente. Terwijl er bij 
elektronisch betalen maar een 
kleine commissie afgaat en het 
geld de volgende dag al op onze 
rekening staat.”

Modern imago
Net als elk ander modern bedrijf 
bieden steden en gemeenten 
nieuwe technologieën aan, die 
een voordeel opleveren voor 
hun ‘klanten’ en die inspelen 
op actuele trends. Wie elektro
nisch betaalt via sms of via een 
betaalapp, bepaalt zelf het bedrag 
en de duur van de parkeerplaats. 
Op de automaten zie je hoe dit 
systeem werkt. Pourtois: “Aan 
beide kanten van de parkeer
meter zijn stickers bevestigd die 
uitleggen hoe je kan starten en 
stoppen met elektronisch betalen.”

Veelbelovende ontwikkelingen
Pourtois wijst op nog een ander 
voordeel van elektronisch 
betalen: “Met deze techno
logie kunnen we statistieken 
opstellen over de rotatiesnelheid 
en de bezettingsgraad van de 
parkeerplaatsen. Zo kunnen we 
prioriteit geven aan bepaalde 
parkeergebieden, of kunnen we 
bijvoorbeeld 30 minuten gratis 
parkeren invoeren voor kleine 
aankopen. Goed voor de koper 
maar ook voor de handelaar. We 
werken verder aan een app die 
vrije parkeerplaatsen aangeeft. 
Dat bespaart de autobestuurder 
tijd en het vermindert de 
verkeersdrukte in de stad.” 

Reglementering
De meeste parkeerauto
maten worden vandaag 
omwille van de vele 
voordelen uitgerust om 
elektronisch te betalen. 
Automaten met een kaart
lezer moeten contactloze 
betalingen aanbieden en 
dienen te voldoen aan de 
PCI regelgeving, aan de 
SEPAvoorschriften (Single 
Euro Payments Area) en 
aan de regelgeving van 
VISA en Mastercard. 

Cashloos betalen aan de 
parkeermeter: voordelig 

voor steden én bezoekers

Meer en meer Belgische steden 
en gemeenten plaatsen parkeer-
meters waar je alleen nog 
elektronisch kan betalen. Wat 
zijn de voordelen hiervan voor 
de burger en voor de gemeente? 
Maxime Pourtois, schepen 
van de stad Bergen, en Walter 
Willaerts, Business Unit Manager 
bij Rauwers, vertellen er ons 
meer over.

Gedaan met vandalisme
Rauwers is marktleider in België op het vlak van parkeer
beheer en biedt parkeerservice aan in steden en 
gemeenten. De gemeenten kiezen voor een volledige 
service of voor service op maat van het lokale parkeer
beleid. Walter Willaerts van Rauwers merkt op dat 
gemeenten steeds minder kiezen voor contante parkeer
betalingen. Dat is ook zo voor de stad Bergen. Schepen 
van Parkeerbeleid Maxime Pourtois: “In 2016 en 2017 
vernielden vandalen regelmatig parkeermeters om het 
geld eruit te halen.” Willaerts bevestigt: “Hoewel de meeste 

parkeer automaten beschermd zijn tegen 
inbraak en je onmogelijk de inhoud van 
de kluis kan zien, boren bendes gaten in 
de meters om aan de munten te komen.” 
Schepen Pourtois vult aan: “Met als gevolg 
dat we te weinig parkeer inkomsten inden op 
30% van ons grondgebied, met negatieve 
gevolgen voor de economische ontwik
keling van het stadscentrum. Daarom 
beslisten we in 2018 om in de binnenstad 
140 parkeerautomaten te plaatsen waar 
je enkel elektronisch kan betalen.”

Minder kosten
Een tweede reden om te kiezen voor minder contant 
geld, is de verwerkingskost van de munten. Willaerts: 
“Een automaat legen kost tussen de 20 en de 25 euro. Je 
hebt kosten om een automaat in alle veiligheid te laten 
leegmaken, transport en verzekeringskosten en de kosten 
voor het sorteercentrum. Dan moet je nog wachten tot het 

TEKST
MICHEL DE SCHAUWERS

“  We werken 
verder aan 
een app die 
vrije parkeer-
plaatsen 
aangeeft. ”
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“Sinds april dit jaar kan je bij ons met Apple Pay betalen, 
maar er zijn geen duizenden klanten per dag die ermee 
betalen. Het belangrijkste is dat als klanten met een app 
willen betalen, ze dat kunnen bij ons”, aldus Jonathan. 
Achter die keuze schuilt een hele strategie. “Ons aanbod 
van betaalmogelijkheden is een manier om irritatie bij de 
klant te vermijden. We willen de drempel zo laag mogelijk 
houden want het comfort van de klant staat centraal. Het 
is aan ons om de nieuwste betalingstechnologieën in te 
voeren zodat wij klaar staan op het moment dat de klant 
de stap zet.” 

Snelle afhandeling
Moet dat veel kosten? “Helemaal niet”, lacht Jonathan, “die 
betaalapps werken meestal op basis van NFCtechnologie, 
die vandaag in de meeste betaalterminals aanwezig is. Het 
grote voordeel van de NFCtechnologie is de snelle afhan
deling van transacties, waardoor je meer transacties kan 
doen. Goed voor je business, dus.” 

Jonathan: “Als er een nieuwe app wordt gelanceerd, 
checken we meteen of onze toestellen compatibel zijn. Als 
dat zo is, dan passen we onze terminals zo snel mogelijk 
aan. Vervolgens informeren we onze klanten over deze 
nieuwe manier van betalen met kaartjes aan de betaal
terminals, we geven het mee in de folder en zetten het in 
de kijker op onze website bij de betaalmogelijkheden.” 

Actief promoten
“Er spelen nog andere argumenten mee om in te zetten op 
digitale betalingen. Zo wil de klant ook zelf meer elektro
nisch betalen. Een keuze die we actief promoten. Onze 
verkopers vragen bijvoorbeeld standaard: ‘Betaalt u met de 
kaart?’. Gemiddeld daalt het aantal cash betalingen met één 
procent per jaar. Wie weet halen we ooit nul procent (lacht). 
Vandaag gebeurt zo’n 11 procent van de betalingen met 
cash. We gaan nooit cash betalingen weigeren, ook alweer 
om een feilloze klantenbeleving aan te bieden.” 

Stimuleer 
elektronisch 
betalen met 

deze vier 
tips:

Omarm de nieuwste 
betaaltechnologieën en 

vergroot het comfort van 
je klant.

Communiceer 
erover met je klanten 

via je website, folder, 
POSmateriaal en je 
kassiers.

Wist je dat voor 
transacties tot 25 

euro geen pin nodig is bij 
contactloos betalen?

Leid je personeel 
op en maak zo van 

hen de beste ambas
sadeurs van je nieuwe 
betaalmogelijkheden.

1

2

3

4

“ Het is onze taak om 
nieuwe technologieën 

aan te bieden, nog 
voor de klant de 

vraag stelt ”

Heb je vragen over de 
veiligheid van contactloos 
betalen? Onze expert Marc 
Christophe beantwoordt op 
mijnbetaaloplossing.be 
alle vragen over deze vorm 
van betalen.

Het lijkt alsof er elke dag nieuwe 
betaalmogelijkheden opduiken. Apple Pay, 
Google Pay, PayPal, betalen met QR-code 
of contactloos … Moet je als handelaar 
al die betaalmogelijkheden aanbieden? 
“Ja, absoluut”, vindt Jonathan De Nys, 
commercieel directeur bij Krëfel. “Hoe meer 
manieren je aanbiedt om te betalen, hoe 
vlotter klanten kunnen aankopen.”

eigen winkels 
in België en 

Luxemburg

Krëfel in cijfers

1.25074

TEKST
EVA HUGAERTS

FOTOGRAFIE
DRIES LUYTEN

medewerkers
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Bar du Canal kiest voluit 
voor 100% elektronische 
betalingen. 

Bjarke Olsen verhuisde 12 jaar 
geleden van Denemarken naar 
België. Anderhalf jaar geleden 
richtte hij Bar du Canal op. De 
wijnbar groeide ondertussen 
uit tot een van de hotspots 
in Brussel. Bjarke serveert er 
natuurwijnen, lokale bieren en 
authentieke Scandinavische 
snacks zoals Smørrebrød.

Sneller én makkelijker 
voor het personeel
Nog opvallender dan het aanbod 
is de keuze om van bij de start 
volledig cashless te gaan. “Het 
was voor mij een heel logische 
beslissing. In Denemarken 
gebeuren alle betalingen cashless 
of via mobile pay”, aldus Bjarke. “Er 
zijn dan ook tal van voordelen aan 
verbonden. Het maakt mijn job en 
die van mijn personeel makkelijker. 
De kassa tellen gaat sneller, het 
is veiliger en mijn boekhouder 
kan zijn job sneller doen (lacht).”

Positieve reacties
Bjarke doet het echter in de 
eerste plaats voor zijn klanten. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat 89% 
van de Belgen het liefst digitaal 

betaalt, via kaart of smartphone, 
en 11,4% verlaat zelfs een winkel 
als ze er niet elektronisch kunnen 
betalen**. “Ik heb al veel positieve 
reacties gekregen, vooral van 
jongeren. Veel mensen hebben 
geen cash bij en zijn aangenaam 
verrast dat betalen met de kaart of 
mobiel sowieso geen probleem is.”

Toch is er nog werk aan de winkel. 
Onderzoek geeft aan dat 63% 
van alle transacties in België 
nog steeds met cash gebeurt***, 
waarvan een belangrijk deel 
binnen de horeca. Cash wordt 
vooral gebruikt bij kleine 
betalingen zoals op café of bij de 
bakker. Dat merkt Bjarke ook: “Ik 
zie daar een kleine generatiekloof. 
Vooral oudere mensen willen nog 
cash betalen. Daar kan ik inkomen, 
maar ik ben ervan overtuigd dat 
binnen een paar jaar iedereen 
volledig overtuigd is van de 
nieuwe manieren van betalen.” 

Betalen met de kaart of 
contactloos vindt meer 
en meer zijn weg naar 
kleinere zaken en winkels. 
De helft van de jongeren in 
België heeft al contactloos 
betaald.* De horeca kan dus 
niet achterop blijven. Dat 
denken ze ook bij Bar du 
Canal in Brussel.

63% van alle 
transacties in België 
gebeurt met cash.

89% van de 
Belgen betaalt het 
liefst digitaal, via 
kaart of smartphone.

11,4% verlaat 
zelfs een winkel als 
ze er niet elektro-
nisch kunnen 
betalen.

TEKST
RENSKE DE MAESSCHALCK

FOTOGRAFIE
ANTON COENE

* Het Grote Bancontact Payconiq Company Betaalonderzoek 2019, in samenwerking met IVOX
** Febelfin, online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Febelfin in april 2019
*** European Central Bank, The use of cash by households in the euro area, November 201716 17
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Brico zet zijn klanten aan om vaker elektronisch te 
betalen. Met succes. Isabelle Dero, exploitatiemanager 
bij Brico België en Luxemburg, legt uit waarom.

Wat willen jullie bereiken?
isabelle dero “Onze strategie is tweeledig. Enerzijds willen 
we minder cash geld in de winkel, zowel in de kassa’s 
als in de kluis. Want cash geld dat in de winkel ‘slaapt’, 
brengt het bedrijf niets op. Het tweede luik van onze 
strategie is klantgericht. We denken altijd na over hoe 
we de administratie in de winkel kunnen verminderen 
om meer beschikbaar te zijn voor onze klanten.”

Waarom breiden jullie de mogelijkheden om 
elektronisch en contactloos te betalen uit?
isabelle “Omdat klanten meer en meer elektronisch 
willen betalen. In 2016 gebeurde gemiddeld 76% van de 
betalingen met de kaart. Elk jaar komt daar 2 à 3 % bij. Dat 
hangt af van regio tot regio. In sommige Brusselse winkels 
betalen klanten liever cash, terwijl in de winkel van Waterloo 
al voor 93% elektronisch wordt betaald. Cash kost ook tijd 
en geld. Tijd omdat we het geld moeten tellen: de kassier 
telt de kassa twee keer (aan het begin en einde van de 
shift), de chefkassier telt het nog eens om de bank  
stortingen voor te bereiden, en een keer per dag gebeurt 
een koffertelling van de inhoud van de kluis. De kostprijs 

van cash zit 
ook in geldtrans
porten. Dankzij 
de EFTkassa’s 
(EFT = Electronic 
Financial Trans
action) vallen de 
geldtellingen weg 
en kunnen we het 
aantal geldtransporten 
drastisch verlagen. 
Voor 2018 gaat het om 
een besparing van 45.000 
euro aan geldtransporten.”

Hoe pakken jullie 
het concreet aan?
isabelle “Sinds twee jaar installeren we meer 
en meer kassa’s in de winkels, waar klanten enkel 
elektronisch en contactloos kunnen betalen. Per winkel 
gaat het vandaag om ongeveer een derde van de kassa’s. 
Over 2 à 3 jaar willen we dat optrekken naar 50% van onze 
kassa’s. Ons streefdoel over twee jaar: een verhouding 
van 90% elektronische en contactloze betalingen en 10% 
cash betalingen. Er blijft altijd één cash kassa beschikbaar 
voor de klanten. In de grotere winkels kunnen klanten 
ook afrekenen aan een selfscankassa. De selfscankassa 
vermindert de wachttijd, wat aangenamer is voor de klant.”

Hoe zetten jullie elektronisch en 
contactloos betalen in de kijker?
isabelle “We maken onze klanten attent op de mogelijk
heden via affiches aan de kassa’s. Dit najaar doen 
we samen met Worldline en Bancontact een actie 
om contactloos betalen te stimuleren met kaartjes 
op de terminal en via winkelwagenjetons.” 

Wat vindt het personeel van de nieuwe kassa’s?
isabelle “De medewerkers zijn positief want ze winnen tijd 
nu ze niet meer moeten tellen. Werken met zo’n kassa is 
dus makkelijker. Zeker medewerkers uit de afdelingen die 
af en toe inspringen aan de kassa zijn blij met dit systeem, 
omdat ze nu geen geld meer hoeven te beheren.” 

Brico bestaat al 
jaar en is een 
bekende 

doe-het-zelfspeler 
op de Belgische 
markt.

Brico’s 
(eigen + 

franchisewinkels) 
in België en 3 Brico’s 
in Groothertogdom 
Luxemburg

Gemiddelde uitgave 
per
klant:

Brico in 
cijfers

144

€ 40

45

“ In 2018 
bespaarden we 
45.000 euro aan 
geldtransporten. ”De tips 

van 
Isabelle:

Denk ook aan de 
voordelen voor 

jou en je omzet. 
Want cash kost nu 
eenmaal geld.

Volg de markt 
en de nieuwe 

technologieën.

Meer en meer 
mensen betalen 

met een kaart, dus 
wees niet bang voor 
negatieve reacties. 
Zeker niet als je hen 
nog de keuze geeft 
om cash te betalen.

1

2

3
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De Vlaamse Overheid telt 10 restaurants met koffiebar 
in Vlaanderen en Brussel. Sinds 2015 schakelden ze 
er over naar volledig elektronische betalingen via 
YOMANI terminals. 

Niet enkel sneller en veiliger, maar vooral ook hygië
nischer. Stijn Van Goethem is technisch expert bij de 
Vlaamse Overheid: “Als ons personeel broodjes smeerde 
én cash geld moest ontvangen en wisselgeld teruggeven, 
moesten ze tussen elke handeling hun handen wassen 
of ontsmetten of nieuwe handschoenen aantrekken. Dat 
zorgde voor veel onnodig afval en was slecht voor de 
huid. We zetten in alles wat we doen in op hygiëne en 
hanteren de hoogste standaarden. Het was voor ons dus 
evident om ook aan de kassa voor de meest hygiënische 
oplossing te kiezen. In al onze restaurants werken we met 
zelfscankassa’s. We proberen onze klanten ook aan te 
zetten tot contactloos betalen. Als ze merken hoe snel dat 
werkt, zijn ze overtuigd. De meesten stellen elektronisch 
betalen helemaal niet meer in vraag. En wij, wij werden 
beloond met het Smiley label, driejaarlijks uitgereikt door 
het Federaal Agentschap voor voedselveiligheid. Het label 
bewijst dat wij de hoogste normen hanteren voor hygiëne. 
Elektronisch betalen bleek daarvoor de juiste keuze.”

Hoe kan je jouw betaal- 
terminal onderhouden? 

En hoe hou je jouw 
betalingen hygiënisch?

Hou het
proper

TEKST
KIRSTEN MALFROID

“ 
Aan de kassa 
kozen we voor de 
meest hygiënische 
betaaloplossing 
”

Werkt je toestel toch niet meer optimaal? 
Dan vervangen we het graag door een 
volledig schoongemaakte en herstelde 
terminal. Bij een technisch probleem zijn 
we 7/7 telefonisch bereikbaar en komt 
onze technieker binnen de 24 uur ter 
plaatse met een vervangtoestel. Binnen 

het Comfort pack, speciaal ontwikkeld 
voor de horeca, kan je rekenen op 24/7 
technische ondersteuning en, indien 
nodig, een vervangtoestel binnen de 
twee uur.

Vervelend, een kaart 
die niet leesbaar is 
door vuil, stof of vet. 
Makkelijk te vermijden 
met een cleaning 
card (verkrijgbaar 
via onze webshop: 
https://shop.
be.worldline.com/nl/
cleaning-cards.html). 
Alleen nog maar 
vlotte betalingen en 
tevreden klanten!

Je YOXIMO terminal kan je beschermen tegen regen, 
stof of schokken met een draagtasje. Je hoeft het toestel 
niet uit het tasje te halen om te (laten) betalen. Handig 
voor betalingen onderweg of bij leveringen aan huis. 
Je kan het draagtasje bestellen via onze webshop: 
shop.be.worldline.com/nl/yoximo-draagtas.html

Om optimaal te 
blijven functioneren 
en de nieuwste 
betaalmogelijk
heden aan te bieden 
krijgt de software 
van alle terminals 
een paar keer per 
jaar een update.
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Dokters die elektronische betalingen 
aanvaarden, spelen in op de verwach-
tingen van hun patiënten. Elektronisch 
betalen maakt ook de samenwerking 
met andere spelers in de zorg zoals de 
ziekenfondsen transparanter en juister. 

Veiliger  
voor de arts,  
transparanter  
voor de patiënt

 
 

 

 
BVAs is de 

Belgische Vereniging 
van Artsensyndicaten. 

Dr. Gilbert Bejjani, secretarisgeneraal 
op federaal niveau en voorzitter 
van de Brusselse afdeling, ziet vier 
grote voordelen voor artsen en 
patiënten: gemak, veiligheid, trans
parantie en nauwkeurigheid.

Gemakkelijker voor de 
patiënt en de dokter

“Het is altijd een goed idee 
om verschillende betaalmoge

lijkheden aan te bieden”, verdui
delijkt Dr. Bejjani. Op dit moment 

betalen de meeste mensen hun 
consultatie met cash geld, maar ze 

hebben niet altijd voldoende geld op 
zak. “Als je als arts bijkomende onder
zoeken doet, loopt het bedrag dat je 
klant moet betalen natuurlijk op. Als je 
dan een betaalterminal hebt staan, kan 
je patiënt toch onmiddellijk het volledige 
bedrag betalen in plaats van naar 
een geldautomaat te moeten lopen.” 
Gemakkelijk voor de patiënt dus, maar 
ook voor de dokter. Als je elke dag een 
paar patiënten hebt die achteraf via 
overschrijving betalen, heb je een pak 
meer administratie: controleren of je 
de betaling hebt ontvangen, eventuele 
aanmaningen, enzovoort. Kostbare 
tijd die je als arts liever spendeert aan 
je kerntaak: patiënten verzorgen.

TEKST
MICHEL DE SCHAUWERS

ILLUSTRATIE
XAVIER TRUANT
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Een veilige zaak
Niemand voelt zich 100% veilig met 
een groot bedrag aan cash op zak. 
Elektronisch betalen heeft het voordeel 

dat patiënt en dokter niet met zo’n 
bedragen moeten rondlopen. “Een 

dokter op huisvisite neemt 
gewoon zijn terminal mee 

in plaats van de soms 
honderden euro’s 

cash van verschil
lende patiënten.” 

De patiënt weet 
wat hij betaalt
De wet op 
patiënten
rechten 
van 2002 
zegt onder 
andere dat 
patiënten 
duidelijk 
moeten 
geïnfor
meerd 
worden over 
de gehan

teerde tarieven 
voor hun zorg. 

Die transpa
rantie is verplicht 

ten opzichte van 
patiënten, maar ook 

tegenover zieken
fondsen, het RIZIV 

en verzekeraars. Gilbert 
Bejjani: “Op het bonnetje van 

een elektronische betaling staat 
zwart op wit vermeld wat je hebt 
betaald. Het kan niet transparanter.”

Tot op de cent nauwkeurig
Transparantie gaat hand in hand met 
precisie. Tot op de eurocent. “De tarieven 
in de gezondheidszorg worden jaarlijks 
geïndexeerd. Elke code op het attest dat 
je van de dokter krijgt na de consultatie 
is gekoppeld aan een tarief. Dat zijn 
altijd getallen met cijfers na de komma. 
In het geval van geconven tioneerde 
artsen is het onmogelijk om af te 
ronden. Zij moeten zich houden aan de 
afspraken en dus tot op de cent correct 
werken.” Een elektronische betaling 
is dan veel gemakkelijker. De dokter 
moet geen cash geld op zak hebben 
met allerlei munten om tot op de cent 
nauwkeurig terug te kunnen geven. 
En je voorkomt ook rekenfouten. 

Veel kleine 
transacties en 
toch volledig 
cashloos

Hogeschool Gent wil tegen volgend 
academiejaar volledig cashloos zijn. En 

dat voor een organisatie waar 99% van de 
transactiebedragen onder de 10 euro ligt.

TEKST
EVA CARDINAEL

FOTOGRAFIE
HOGENT

Continue verbetering
Worldline luistert voortdurend 
naar haar klanten: bedenkingen, 
suggesties en opmerkingen 
zijn altijd welkom. Waarom? 
Omdat we enkel zo onze service 
kunnen verbeteren en onze 
producten beter afstemmen 
op de vragen van de markt. 
De toekomst brengt vast nog 
ontwikkelingen die elektronisch 
betalen makkelijker maken, 
ook in de gezondheidssector. 
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Van

60% 
naar

100% 

cashless...

komt kijken weg. Dat zorgt 
ervoor dat het personeel 
ettelijke uren per week aan 
andere taken kan besteden. 
Bovendien verloopt de 
verwerking van betalingen op 
die manier ook veel veiliger. 
Personeel hoeft geen cash 
te vervoeren en er is geen 
cash aanwezig op de campus. 
Ook zijn de transactiekosten 
voor kleinere bedragen sterk 
gedaald. De besparing in tijd 
en werk betekent daardoor 
een extra vermindering van 
de kosten. 

De doelstelling om volgend 
academiejaar volledig 
cashless te opereren, is 
ambitieus. HOGENT doet er 
alles aan om de overstap zo 

snel en vlot mogelijk te laten 
verlopen. Onder andere met 
sensibilisering en incentives. 
Maandelijks worden er 
willekeurig enkele studenten 
en personeelsleden die met 
de kaart betaalden, beloond. 
“We hebben een mentali
teitswijziging nodig, zowel 
bij de ouders die wekelijks 
zakgeld meegeven, als bij de 
studenten die het uitgeven. 
We hebben bovendien het 
juiste publiek voor die menta
liteitswijziging: studenten 
staan sowieso open voor 
technologische evoluties. 
De incentives helpen om 
personeel en studenten 
definitief de klik te laten 
maken naar de betaalkaart.” 

Nico Decloedt en Jan 
Desmet, Afdelingshoofd 
Catering en Hoofdme-
dewerker STUVO bij de 
HOGENT, lichten hun 
plannen voor de  overstap 
naar een cashloze 
hogeschool toe: “De eerste 
stap — vele jaren terug 
— waren de oplaadbare 
studentenkaarten. 
Studenten konden een 
bepaald bedrag opladen 
om kopieën en maaltijden 
mee te betalen. Maar 
dat systeem kwam nooit 
helemaal van de grond.”

Alle andere betalingen 
gebeurden tot dan toe 
cash, maar ook daar kwam 
verandering in, vertelt Nico. 

“In februari 2017 voegden 
we betaalkaarten toe aan 
de betaalmogelijkheden. 
Ondertussen gebeurt 60% 
van alle betalingen binnen de 
cateringafdeling van HOGENT 
met een kaart, waarvan 8% 
met de studentenkaart.”

Het gaat jaarlijks om zo’n 
785.000 verrichtingen. 
99% daarvan zijn bedragen 
onder de 10 euro. Ook 
al gaat het meestal om 
kleinere bedragen, toch wil 
HOGENT betalen met kaart 
volop stimuleren omdat 
de voordelen zwaarder 
doorwegen dan de nadelen.

Eerst en vooral valt alle 
administratie die bij cash 
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KV Mechelen en Standard 
plukken de vruchten van 

een cashless stadion

Een wedstrijdje bijwonen op KV Mechelen 
of Standard Luik doe je sinds enkele jaren 

cashless. De twee voetbalclubs werken met 
herlaadbare betaalkaarten: fans krijgen 

de kaart aan het begin van elk seizoen en 
kunnen het resterende tegoed na afloop 

van het seizoen overzetten naar een nieuwe 
kaart. Gert Aerts, marketing & sales manager 

bij KVM en Romain Guilliams, head of 
ticketing bij Standard, leggen uit waarom ze 

kozen voor zo’n cashless systeem.

TEKST
TIMOTHY PUYPE

FOTOGRAFIE
AN ROGIER

Wanneer hebben jullie besloten 
om een herlaadbare betaalkaart 
in te voeren?
romain guilliams “We introduceerden 
de betaalkaart in 2017 en koppelden 
er meteen de abonnementen aan. 
Supporters komen er het stadion mee 
binnen, ze krijgen er korting mee in onze 
shop en ze betalen er hun drankjes mee.”
gert aerts “Wij begonnen met de kaart in 
2016. Zo hebben onze abonnees maar 

één kaart nodig, die 
ze bovendien online 
kunnen aankopen. 
We werken samen 
met Playpass, het 
bedrijf dat ook de 
toegang tot ons 
stadion regelt.”

Heeft de invoering 
van de kaart ook jullie werking 
veranderd?
r.g. “Vroeger kochten supporters jetons, 
waarmee ze naar de bar moesten om 
eten en drinken te kopen. Dat maakte 
het op meerdere vlakken moeilijker voor 
ons: we moesten cash geld aannemen, 
het tellen en naar de bank brengen. 
Bovendien bestond het risico op valse 
biljetten en valse jetons.”

g.a. “Dankzij de betaalkaart kunnen 
we specifieke gegevens verza
melen van de gebruikers. 
Afhankelijk van wat ze 
kopen, bieden we 
dan promoties 
op maat aan, 
speciale diensten 
of geperso
naliseerde 
producten.”

Wat is het grootste voordeel?
g.a. “Onderzoek toont aan dat de 
verkoop met zo’n 30% stijgt door met 
zo’n betaalkaart te werken. Bij ons was 
die groei zelfs nog groter. Tel daar de 
andere voordelen die we al aanhaalden 
bij en je weet dat we deze investering 
zeer snel hebben terugverdiend: in 
amper drie seizoenen.”

r.g. “De cashless kaart kun je opladen op 
allerlei manieren. Het is een laagdrem
pelig systeem, waardoor je meer 
spendeert. We zien dat onze supporters 
meer consumeren sinds de invoering 
van de kaart. En we kunnen ook veel 
meer mensen bedienen op een korte 
tijd. Het is dus op alle vlak rendabeler.”
g.a. “Ondertussen kijken we ook al naar 
de volgende stap: online betalingen. Zo 
kunnen we onze operationele kosten 
ter plaatse doen dalen. Geld dat we dan 
kunnen investeren in onze klantendienst. 
Ons doel is om 80% van de betalingen 
op voorhand online te laten gebeuren en 
20% in het stadion.” 

“  Supporters 
geven tot 
30% meer 
uit sinds de 
invoering. ”
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... Elektronische 
transacties al 
4 jaar op rij steeds 
minder kosten en 
per transactie tot 
18 eurocent (of 
26%) goedkoper 
zijn dan cash?

Wist je dat...

... Je voor betalingen 
tot € 5 nu slechts 
2 eurocent betaalt 
en voor betalingen 
tot € 10 5 eurocent? 
Worldline heeft sinds 
2016 de transactie 
kost voor elektro
nische betalingen 
met Bancontact 
voor lage bedragen 
aanzienlijk verlaagd 
met 60%.

... De prijs voor 
aankoop en huur 
van een terminal 
gelijk bleef de 
voorbije 4 jaren?

... Worldline de 
onderhoudskosten 
bij de aankoop van 
een betaalterminal 
het eerste jaar gratis 
aanbiedt?... Je elektronische 

betalingen kan 
aanbieden voor 
€ 1 per dag? De 
miniPacks van 
Worldline bieden 
voor dat bedrag 
een bundel aan van 
terminal, acquiring en 
value added services, 
speciaal voor kleine 
handelaars.

... Worldline binnen 
een Pack 2000 gratis 
transacties aanbiedt 
per maand voor 
bedragen tot € 5? 
Dat zijn gemiddeld 
100 gratis transacties 
per dag!

... Cash de 
maatschappij jaarlijks 
€ 129 per persoon 
kost? We besteden 
1% van het Bruto 
Binnenlands Product 
aan cash, waardoor 
het de maatschappij 
evenveel kost als het 
leger (1%) en meer 
dan ontwikkelingssa
menwerking (0,5%).

* Schmiedel, H., Kostova, G. and Ruttenber, W. 2012, The social and private costs of retail payment 
instruments. A European perspective, European Central Bank Occasional Paper Series, No 137 
September 2012. Available via: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf
**  Onder de kosten van cash vallen de kosten voor ontwerp, materiaal, druk, beveiligde transporten en 
opslag, handling en infrastructuur.

Ben je benieuwd naar het beste 
tariefplan voor jouw zaak? Je sales 
account vertelt je er graag meer over.

“ Cash is niet kosteloos ”

Professor Van Hove: “Het staat als een paal 
boven water dat cash een duur betaalmiddel is. 
Uit een studie van de Europese Centrale Bank 
uit 2012* blijkt dat de totale sociale kost van 
het retailbetalingsverkeer geschat wordt op 
1 procent van het Bruto Binnenlands Product. 
Cash zou goed geweest zijn voor zowat de 
helft van die kost.** Per hoofd komt dat uit op 
129 euro per jaar.”

Goedkopere oplossing
Uit onderzoek blijkt dat onderhoud, distributie 
en verwerking van cash tussen 5 à 10 procent 
van de operationele kosten van een bank 
uitmaakt. Maar die kost is onzichtbaar. 
 “Voor mij als econoom is dat de wereld op 
zijn kop. Eigenlijk moet je uit een prijs kunnen 
afleiden wat de onderliggende kosten van een 

product of dienst zijn. Bij cash is dat niet het 
geval. Als je geld afhaalt, worden er doorgaans 
geen extra kosten aangerekend. Daarom 
denken heel wat mensen dat cash gratis is.” 

Kijken we ten slotte op het niveau van de 
handelaars, dan zien we dat elektronische 
transacties goedkoper zijn. Een elektronische 
transactie zou een Belgische handelaar tussen 
0,11 en 0,23 euro kosten, aldus een studie van 
het Prijzenobservatorium***. Uit Nederlandse 
schattingen blijkt dat de kosten voor een cash 
betaling zo’n 0,29 euro bedragen.**** “Hande
laren zien steeds sneller in dat elektronische 
betalingen voordeliger zijn. Wanneer je je 
focust op elektronische betalingen, kan het 
personeel zich toeleggen op andere taken dan 
het verwerken van cash.”

TEKST
EVA CARDINAEL

ILLUSTRATIES
XAVIER TRUANT

“Mensen gaan ervan uit dat cash gratis is, maar het kost elke Belg 
jaarlijks 129 euro”, aldus VUB-professor economie Leo Van Hove. Hij 

specialiseert zich al jaren in e-commerce, de monetaire economie en 
betaalsystemen. De kosten van cash zijn onzichtbaar, maar ze zijn er 
wel degelijk. De productie, het transport en de beveiliging van cash 

zorgen ervoor dat ze zelfs heel hoog liggen.

*** FOD Economie, K.M.O Middenstand en Energie 2019, Analyse van de prijzen (“Prijzenobservatorium”): 
eerste kwartaalverslag 2019 van het instituut voor de nationale rekeningen
**** Van Marwijk, M., de Ruiter M. and van der Zeijden, P. 2018, Kosten van het toonbetalingsverkeer in 2017, 
Zoetermeer, 6 September 2018
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VEILIGER 
Er is minder cash in omloop én het is minder zichtbaar 
waardoor je minder risico hebt op overvallen. 
Bovendien hoef je de straat niet op met grotere 
sommen geld om ze in de bank af te geven.

KOSTENBESPAREND 
Cash heeft veel verborgen kosten. Via 
elektronisch betalen staat het geld sneller 
op de rekening, waar het dus ook sneller 
opbrengst genereert.

KLANTVRIENDELIJKER 
Minder lange wachtrijen want 
elektronisch betalen gaat sneller 
dan betalen met cash. Contactloos 
betalen gaat zelfs nog sneller. 

HYGIËNISCHER 
Betalen met de kaart is hygiënischer 
omdat je geen cash geld meer 
moet aannemen. 

EFFICIËNTER
Cash kost ook tijd. Door elektronisch te betalen 
vallen de geldtellingen weg en kan je het aantal 
geldtransporten verlagen. 

Bij Worldline werken we enthousiast mee aan een bloeiende retailsector waar klanten zo gemak
kelijk mogelijk kunnen betalen. Als wereldspeler in vernieuwende betaaloplossingen en diensten 
spelen we in op de behoeften van jou en van je klanten. Vandaag werken we in België samen met 
meer dan 100.000 handelaars. Met onze oplossingen helpen we je alles uit je zaak te halen.

Waarom elektronisch betalen beter 
is voor jou, je zaak en je klant:

Het lijkt het 
begin van een 

klassieke mop, 
maar wist je dat ...

Een Belg jaarlijks 
7.747 euro besteedt 

met een elektronisch 
betaalmiddel en een 

Nederlander 8.134 euro?

Wil je meer weten over elektronisch 
betalen en ondernemers aan het 

woord horen? Bezoek onze blog via 
mijnbetaaloplossing.be.

bron: FOD Economie, K.M.O Midden
stand en Energie 2019, Analyse van de 
prijzen (“Prijzenobservatorium”): eerste 
kwartaalverslag 2019 van het instituut 

voor de nationale rekeningen


