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“Wij zien PSD2 als een kans”
iDEAL is populairder dan ooit. De Nederlandse consument rekent iDEAL zelfs tot de top vijf van onmisbare  
merken, zo blijkt uit onderzoek van het European Institute for Brand Management. Wat verklaart dit succes?  
En wat is er verder nog te winnen, in Nederland en daarbuiten?

Het is 4 oktober 2005. De eerste iDE-
AL-transactie vindt succesvol plaats. 
Een mijlpaal, dankzij de drie Neder-
landse grootbanken die in de jaren er-
voor de handen ineen hebben geslagen 

voor een nieuwe betaaloplossing die het aanbieden 
en doen van online betalen vereenvoudigt. In de 
periode ervoor hadden de banken ieder hun eigen 
oplossing en sloten zij afzonderlijke contracten met 
webwinkeliers die voor iedere bank een logo op 
hun betaalpagina hadden staan. Dat sloeg niet aan, 
merkten ze. Currence, de eigenaar van de nationale 
betaalproducten PIN, Chipknip, Incasso/Machti-
gen, Acceptgiro en iDEAL, werd de onafhankelijke 
‘merkeigenaar’ en andere banken, waaronder SNS 
en destijds Fortis, werden aangehaakt.

Succes
iDEAL is inmiddels niet meer weg te denken uit de 
Nederlandse e-commerce wereld. Recent is iDEAL 
wederom verkozen tot het meest onmisbare financi-
ele merk van Nederland. “Met één merk worden alle 
consumenten benaderd. Iedereen kan er direct online 
mee betalen, via zijn eigen bank. Voor ondernemers 
biedt iDEAL de garantie dat er is betaald en dat die 
betaling niet zomaar kan worden teruggedraaid”, 
somt Rob Hoitink het succes van iDEAL op. Hoitink 
is Product Consultant Online bij Betaalvereniging 
Nederland, die voor haar leden de gezamenlijke taken 
in het nationale betalingsverkeer organiseert. Ze voert 
ook de werkzaamheden uit voor de merken en pro-
ducten van Currence. iDEAL is geen 
bedrijf maar een stelsel van afspraken 
met een merk. Betaaldienstverleners 
(banken en payment service provi-
ders) kunnen iDEAL op basis van een 
licentie aan hun klanten aanbieden.
De consumenten zijn steeds enthou-
siaster geworden, weet Hoitink. “Zij 
vertrouwen het merk, vooral omdat ze via iDEAL 
naar hun eigen vertrouwde bankomgeving worden 
geleid. Bovendien is het bij de meeste webwinkels 
kosteloos en je hoeft je niet eerst aan te melden of 
een saldo te storten. Iedereen die internetbankiert 
kan er direct mee betalen, vanaf zijn betaalrekening.”

Samenwerken
De sleutel tot het succes in Nederland is de samen-
werking tussen banken. Hoitink: “In feite is iDEAL 
een soort infrastructuurafspraak.” In andere landen 
is men minder bereid om samen te werken. Daar zit 
de betaalmarkt anders in elkaar, ingebakken in de 
landsculturen. Engeland is echt een creditkaartland, 
net als Frankrijk. In België gebruikt men veel cash, 
terwijl Duitsland, met duizenden banken, juist veel 
met overschrijvingen werkt.
PayPal is internationaal heel groot. Ze zijn onafhan-
kelijk en zelfstandig. “Wij moeten alle wijzigingen 
afstemmen met onze licentiehouders, die dit vervol-
gens moeten inpassen in hun IT-systemen. Dat is de 
keerzijde van samenwerking”, vertelt Hoitink. Niet-
temin kiezen Nederlanders steeds vaker voor iDEAL 
waardoor het marktaandeel gestaag is toegenomen 
tot 56%.
“Opvallend is ook dat iDEAL steeds vaker wordt 
gebruikt buiten de oorspronkelijk e-commerce toe-
passingen. We zien bijvoorbeeld dat nutsbedrijven 
in plaats van een acceptgiro een linkje met een iDE-
AL-betaling toesturen. De markt biedt nog steeds 
nieuwe kansen”, aldus Hoitink.

Kansen
Inmiddels zijn ook buitenlandse financiële instel-
lingen licentiehouder van iDEAL geworden: Deut-
sche Bank, BNP Paribas Fortis, RBS en meest recent 
PPRO, de eerste niet-bank. Mede daardoor kun je 
bij buitenlandse partijen als Netflix, Microsoft en – 

jawel – ook PayPal, die de Nederlandse markt wil-
len veroveren, betalen met iDEAL. Nederlanders 
kunnen bij webwinkels in meer dan 50 landen met 
iDEAL betalen. Één op de vijf iDEAL-betalingen 
gebeurt in een buitenlandse webwinkel. “Per land 
kiezen deze ondernemers voor een andere betaal-

mix die past bij het land. In Nederland kiezen ze 
dan logischerwijs ook voor iDEAL.” Heeft de Be-
taalvereniging ook ambities voor consumenten in 
het buitenland? “Vooralsnog moet je rekeninghou-
der zijn bij een Nederlandse bank om met iDEAL te 
kunnen betalen. Maar er zijn wellicht kansen in de 
toekomst.”

PSD2
Een ontwikkeling waar Hoitink veel van verwacht is 
de komst van PSD2, de nieuwe Europese wetgeving 
waardoor banken de rekeningen van hun klanten 
toegankelijk moeten maken voor derden, als die 
klanten daarom vragen. “Wij zien dat als een kans”, 
zegt hij. “Er is overlap tussen PSD2 en iDEAL. Met 
iDEAL kun je als acceptant immers nu al de aanzet 
geven tot een betaling vanaf de betaalrekening van 
de klant. Dankzij PSD2 kan iDEAL die mogelijkheid 
in beginsel uitbreiden naar betaalrekeningen in an-
dere eurolanden.”
“Niemand kan helemaal voorspellen wat PSD2 voor 
iDEAL betekent. Wij hopen natuurlijk dat we nog 
meer dan nu al het geval is, een toonaangevend onli-
ne betaalsysteem worden. We hebben goede kaarten 
in handen voor een langdurige, leidende positie.”

QR-code
Kansen genoeg in Nederland voor de Betaalvereni-
ging. En niet alleen in online omgevingen, waar de 
adoptie van iDEAL al gigantisch is, maar juist in fy-
sieke omgevingen. Denk aan het gebruik van een 

QR-code om met iDEAL te betalen 
in een restaurant of aan een goed 
doel. Ook tickets bestellen en be-
talen voor een concert vanaf een 
poster met een QR-code die naar 
iDEAL leidt, wordt nu onderzocht.
Het concept van iDEAL, waarbij de 
klant online naar zijn eigen bank 

wordt geleid, kan breder worden toegepast. “Digitaal 
Incassomachtigen werkt al volgens dit concept. Ook 
online identificatie via de bank is daarop gebaseerd. 
Daarmee zijn we gestart in Nederland, om het wel-
licht uit te rollen naar de rest van Europa en zelfs 
daarbuiten.” 

“Samenwerking is onze sleutel tot een 
langdurige, leidende positie van iDEAL”

16 /BETAALVERENIGING NEDERLAND

Foto’s: Mathijs van der Vinne


