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Toelichtingen "Betalingswijzen 

TOP 3 (in gebruik): Contant geld / Betaalkaart / en 
(onmiddellijke) bankoverschrijving 

 
Bargeld, EURO, veiligheidsaspect, gerelateerd aan geld  
Functies: Betaalmiddel, rekeneenheid, bewaarplaats van waarden. 
Eerste vereiste: vertrouwen in stabiliteit vervuld. 

 
 

Geldautomaatkaart, MAESTRO, voor geldopname, voor betaling; pincode vereist 
(apart bewaren in verband met aansprakelijkheid); melding bij verlies/diefstal, Quick-

Chip functie is per juli 2017 opgeheven ("vervangen“ door NFC-Technologie). 
 
Bankomaat-Kassa; Betaling ook mogelijk zonder PIN-code (NFC) 
 
 

Overschrijving, betalingsopdracht, betalingsbewijs: 
vermeldt opdrachtgever en ontvanger (elk met naam, IBAN, BIC), bedrag, doel 
van gebruik en handtekening van de opdrachtgever. 

 
 Eengemaakte eurobetalingsruimte; met IBAN en BIC zijn uniforme formaten 
gecreëerd voor overschrijvingen, automatische afschrijvingen 
(consumentenbescherming door terugboekingsmogelijkheid van 8 weken) en 

kaartbetalingen in de eurobetalingsruimte; verkorting en vereenvoudiging van 
overschrijvingen.. 

 
Een online betaalsysteem voor contante betaling op het internet; systeem van 
vooruitbetaling; handelaar ontvangt bevestiging van betaling, klant ontvangt de 
goederen. Met Sofort-GmbH worden het rekeningsaldo, de omzet, de kader- en 

andere rekeningen en hun voorraden opgevraagd. 
 
Online overschrijvingsprocedure (samenwerking van Oostenrijkse banken; 
compatibel met Duits giropay-systeem). Geen doorgifte van gegevens aan 

derden. 
 
De rekening voor een goed betalen door het geld aan de bezorger te geven 
wanneer hij het goed brengt. Zekerheid voor verkopers; vergoedingen. 
 

Pas na ontvangst van de goederen (en controle daarvan!) wordt de factuur 
voldaan (meestal per bankoverschrijving). Uiterst voordelig voor kopers! 
 

 
De klant betaalt VOORDAT hij de goederen ontvangt; hoogste zekerheid voor de 
verkoper, aangezien hij de goederen pas verzendt na ontvangst van de betaling, 
eventueel met contante korting. 
 

 
 
Koop nu - betaal later (eigenlijk geen aparte betaalmethode). 
Uitstel, verleidt je om te kopen, ook al kun je het op dit moment niet veroorloven. 
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NFC-gebruik: momenteel minder dan 40% (per 11/18) 

Near Field Communication (contactloze betaling); transmissienorm voor de 
contactloze uitwisseling van gegevens door middel van elektromagnetische 
inductie. PIN-invoer is opnieuw vereist vanaf € 50 of na 5 betalingen. 

  
 

NFC- technologie niet alleen mogelijk via pinpas maar ook via mobiele telefoon of 
met diverse polsbandjes e.d. die een chip bevatten. 
 

 
Micro-betalingssysteem; De PayPal-rekening is een virtuele rekening: De 
identiteit wordt bepaald door het e-mailadres (+wachtwoord), er is dus 

geen afzonderlijk rekeningnummer. De rekening kan worden gebruikt om betalingen aan 
derden te verrichten en om betalingen van derden te ontvangen. Daarbij treedt PayPal op als 
dienstverlener voor de overdracht. Om geld naar een andere deelnemer te sturen met 
PayPal, zijn er verschillende stortingsmogelijkheden:  
O Men kan rechtstreeks geld sturen vanaf een PayPal-saldo. De PayPal-rekening kan 
worden aangevuld met een tegoed via een normale bankoverschrijving. 
O Ook een kredietkaart kan voor betaling worden gebruikt. In dit geval hoeft het geld niet 
eerst op de PayPal-rekening te worden gestort, maar wordt het van de creditcardrekening 
afgeschreven en bijgeschreven op de rekening van de ontvanger. Transactievergoeding 
(bijv.: 3,4% + € 0,35) 
 

Betalen met de mobiele telefoon (telefoonnr., rekening mobiele telefoon) 
b.v. parkeer- en andere tickets, films, spelletjes, ringtones, ... 
Veiligheidsaspect, "kaartgeheugen" (diverse klantenkaarten) 
 

 
 

QR-Code (quick response);. De camera van de mobiele telefoon interpreteert QR-
codes in combinatie met de overeenkomstige QR-software; vermijdt tikfouten, 
gemakkelijk te gebruiken en over te maken; vervangt het invullen van 
bankoverschrijvingen 

 
 

Kredietkaart: tot een vooraf bepaalde kredietlimiet kunnen aankopen worden 
gedaan of geld worden overgemaakt. Het toegekende krediet wordt aan het eind 
van de overeengekomen periode van de rekening afgeschreven. Meestal tegen 

betaling. 
 

 
Kredietkaart, zie hierboven. 
 

 
Debetkaart ( =Bankkaart met kredietkaartfunctie voor online 
betalingen; e-commerce) 
 
 
Indien bepaalde kenmerken worden vermeld (zie foto), is betaling 
via internet mogelijk (bankafhankelijk); maar: afschrijving vindt - 

in tegenstelling tot "echte" creditcards - onmiddellijk plaats. 
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Epay Card (Prepaid Mastercard voor herladen); verkrijgbaar bij 
benzinestations enz.; krediet kan online worden gecontroleerd; Mastercard-
veiligheidsnormen; maar: jaarlijkse vergoeding, oplaadkosten, 

inactiviteitsvergoeding, vergoeding voor sluiting van de rekening. 
 

paysafe – Prepaid-Karte(betaalkaart) waarmee slechts zoveel 
geld kan worden uitgegeven als vooraf is geladen (bv. in 
tabakswinkels, benzinestations); geen rekening, geen pincode, 
geen handtekening vereist; veilige betaalvariant op internet; 

Diverse kosten, toeslagen; zogenaamde prepaid creditcards (beperkt krediet, geen 
roodstand). 
 
 
Mobile Payment (mobiele telefoon apps, polsbandje, stickers, ...) 

 
wordt gekoppeld aan bankrekening; Bluecode ontvangt echter geen naam of 
rekeningnummer; bij elke oproep verschijnt een nieuwe en slechts eenmaal 
geldige blauwe streepjescode (deze is dan 4 min. geldig); betaling ook 
mogelijk bij automaten via Bluetooth; voor eindklanten (momenteel) gratis. 
 
BankCard Micro of sticker 
in enkele seconden, zonder contant geld of portefeuille, zonder code of 
handtekening 
(cfr. uitbestede NFC-functie) 

 
 
Instant-Payments ("Real-time betalingen") 
Overschrijving die binnen enkele seconden beschikbaar is op de 
rekening van de ontvanger. TIPS (=Target Instant Payment); 
ontwikkeld door SEPA en beschikbaar gesteld aan banken (vanaf 
11/18). 

Betalingen zijn onherroepelijk! 
 

Opzetten met smartphone, app en rekeningkaart; geld naar vrienden sturen, 
ontvangen of vragen; overmaken in real time (max. € 400) incl. chatfunctie; 
debetkaarten worden telkens opgeslagen (Instant Payment Service zie 
hierboven). 

 
 

Bit-Coin (een cryptocurrency, naast Ripple, Ethereum, Monero, Litecoin,...) 
Speciale technologie wordt gebruikt om de "valuta" te genereren in een 
computernetwerk (één transactie verbruikt evenveel elektriciteit als een 
koelkast in een jaar!); wordt af en toe ook aanvaard als betaalmiddel op het 

internet. Voorstanders zien het als een alternatief voor het bestaande €/geld-systeem; critici 
(ook NBB Nationale Bank)): speculatief object met hoog risico, geen regelgeving, geen 
toezicht. 
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Biometrische betaling (selfie of vingerafdruk of irisscan) 
 

Face pay  

Kredietkaartmaatschappijen testen biometrische technologieën voor 
betalingsprocessen. Sinds oktober 2021 is het mogelijk om in de 
Moskouse metro te betalen met gezichtsherkenning. 

 
 

Modernisering en vereenvoudiging van het betalingsproces door wachtwoorden te 
vervangen. Registratie vindt plaats bij de financiële dienstverlener, digitale 
vingerafdruk wordt opgeslagen, matching wordt gecontroleerd tijdens elke 
transactie (betaling). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


