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Iets meer dan de helft (53%) van alle online aankopen die in de eerste helft van 2014 door 

Nederlandse consumenten zijn gedaan, wordt afgerekend met iDEAL. Het gebruik van 

betaalwijzen verschilt echter per branche en naar het device dat men gebruikt voor de online 

aankoop. Dit blijkt uit cijfers van de eCommerce Payment Monitor, het onderzoek naar 

betaalmethoden in Nederland, dat wordt uitgevoerd door GfK in samenwerking met Currence, 

eigenaar van iDEAL en Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van 2200 (web)winkels in 

Nederland.   

iDEAL belangrijkste betaalmethode online, gevolgd door creditcard 

In het eerste halfjaar van 2014 is 53% van de online aankopen betaald via iDEAL. Ook de creditcard 

(12%) en Acceptgiro (8%) zijn hierbij veelgebruikte betaalmethoden. De top-5 wordt verder aangevuld 

met machtiging (6%) en overschrijving (5%). Op de mobiele devices wordt duidelijk anders 

afgerekend. Zowel op de tablet als de smartphone wordt relatief vaak betaald met creditcard. Op de 

smartphone is dit zelfs de meest gebruikte betaalwijze (28%). Het gebruik van iDEAL is hier met 24% 

laag vergeleken met de tablet (46%), laptop en desktop (59%).  

Piet Mallekoote, algemeen directeur Currence: “Het gebruik van iDEAL op de smartphone blijft op dit 

moment wat achter bij de andere devices. Wij verwachten echter dat dit zal toenemen doordat steeds 

meer online kopers bekend raken met het gemak van iDEAL mobiel. iDEAL mobiel biedt juist voor 

aankopen op de smartphone veel voordelen. Zo is bij een iDEAL-betaling in de mobiele app van de 

bank geen apart hulpmiddel (zoals een token of TAN-code) nodig.” 

 

Vooral losse vliegtickets en accommodaties betaald met creditcard 

In vrijwel alle onderzochte branches is iDEAL de grootste betaalmethode. Uitzondering is de branche 

‘losse vliegtickets en accommodaties’, waar 39% met de creditcard wordt betaald, tegenover 37% 

iDEAL. En verzekeringen, waar alles via een machtiging verloopt. Toch zijn ook in de branches waar 

het meest met iDEAL wordt betaald de verschillen in aandelen groot. Zo gaat bij tickets voor attracties 

en evenementen 79% van de aankopen via iDEAL en bij media en entertainment 40%. In de laatst 

genoemde branche wordt relatief veel (20%) met creditcard betaald. Acceptgiro wordt nog regelmatig 

als betaalmethode gebruikt bij kleding (26%) en schoenen & personal lifestyle (14%).  

Gemiddeld bedrag per online aankoop hoogst bij overschrijving 

Gemiddeld wordt er €123,- uitgegeven per online aankoop. Bij aankopen die gedaan worden via tablet 

(€84,-), smartphone (€44,-) of internet op televisie (€14,-) ligt het gemiddeld besteed bedrag per online 



aankoop echter lager. Op dit moment wordt nog maar 1% van het totaal aantal online aankopen 

gedaan via een bestelzuil of tablet in de winkel. Echter ligt het gemiddeld besteed bedrag per online 

aankoop bij aankopen via dit device hoog, op €148,-.  

Een online aankoop die betaald wordt met iDEAL heeft een gemiddeld besteed bedrag van €110,- en 

ligt daarmee net iets onder het gemiddelde. De gemiddelde bestedingen aan online aankopen die 

betaald worden met overschrijving (gemiddeld €278,-), machtiging (€266,-) en creditcard (€138,-) 

liggen boven het gemiddelde. Wanneer men betaalt met cadeaubonnen (€44,-) of met PayPal (€53,-) 

liggen de bedragen gemiddeld lager.  

 “In de eerste helft van 2014 hebben Nederlandse consumenten €6,58 miljard online besteed. Het is 

goed om te zien dat de concurrentie wat betaalmethoden betreft toeneemt en dat consumenten op dit 

gebied steeds meer keuze krijgen. Dit bevordert de online markt op alle gebieden. Het vertrouwen van 

de consument om online zaken te doen wordt steeds groter”, aldus Wijnand Jongen, directeur 

Thuiswinkel.org. 

Voor meer informatie over de eCommerce Payment Monitor 2014 kunt u contact opnemen met Gino 

Thuij, GfK (Gino.Thuij@gfk.com). Leden en business partners van Thuiswinkel.org kunnen de 

factsheet downloaden via ‘Mijn Account’.  

EINDE PERSBERICHT 

Opzet eCommerce Payment Monitor 

De eCommerce Payment Monitor is gebaseerd op data uit de Thuiswinkel Markt Monitor. In dit 

onderzoek worden de online aankopen van Nederlandse consumenten in kaart gebracht middels 

continue consumentendatatracking, aangevuld met retailonderzoek en additioneel 

consumentenonderzoek onder netto 7.500 personen.  

 

Binnen de definitie van de thuiswinkelmarkt zijn persoonlijke en huishoudelijke consumentenaankopen 

inbegrepen, exclusief online gaming en online gambling. Bestelde artikelen die zijn geretourneerd en 

uiteindelijk dus niet zijn aangeschaft, vallen ook buiten deze rapportage.  

 

Online B2C aankopen van producten en diensten worden in het onderzoek meegenomen, ongeacht 

waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op het werk, onderweg, in de winkelstraat of in de 

fysieke winkel (online instore via een tablet of zuil). Op basis van de vastgestelde marktsegmenten 

kan een onderscheid worden gemaakt in producten en diensten.  

 

Thuiswinkel.org, Currence en GfK zijn kennispartners die deze eCommerce Payment Monitor 

gezamenlijk uitbrengen. De eCommerce Payment Monitor geeft nu voor het eerst inzicht in de 

marktaandelen van de verschillende betaalwijzen.  

 

Over Thuiswinkel.org 

Thuiswinkel.org is dé belangenvereniging voor webwinkels in Nederland en geeft het keurmerk 

Thuiswinkel Waarborg uit. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor webwinkels en consumenten: online 

kopen bij betrouwbare webwinkels. Daarnaast is Thuiswinkel.org de kennis-, informatie- en 

netwerkplek voor online winkels en partners. 

 

Alle leden van Thuiswinkel.org onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Onderdeel 

van deze gedragsregels zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, die overeengekomen zijn met de 

Consumentenbond, onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad (SER). Voor consumenten 

betekent dit dat de aangesloten leden zich houden aan alle relevante wet- en regelgeving voor 

verkoop op afstand.  
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Thuiswinkel.org heeft als doel door middel van haar activiteiten het vertrouwen in online verkoop te 

bevorderen. Door middel van congressen, workshops, kennissessies, onderzoeken, webinars, round 

tables en andere activiteiten draagt Thuiswinkel.org bij aan de professionalisering van de branche. De 

vereniging telt inmiddels zo’n 2200 leden en fungeert als spreekbuis voor de leden. 

 

Wetgeving op het gebied van e-commerce wordt voor een belangrijk deel bepaald in de Europese 

Unie. Thuiswinkel.org participeert daarom als een van de initiatiefnemende partijen in Ecommerce 

Europe, de Europese koepelorganisatie voor webwinkels. 

 

Over iDEAL 

iDEAL is een betaalmethode waarmee consumenten online aankopen snel en veilig kunnen afrekenen 

in de vertrouwde internetbankieromgeving van de eigen bank. Steeds meer banken bieden iDEAL 

mobiel aan via de mobiel bankieren app. Nu zijn dat ING, Knab, Rabobank en Triodos. Voor 

webwinkels is het  voordeel dat een iDEAL-betaling gegarandeerd en niet storneerbaar is. Daarnaast 

is direct duidelijk of de betaling is gelukt zodat levering meteen kan plaatsvinden. 

 

iDEAL is een merk van Currence, net als Chipknip en Acceptgiro. Als eigenaar van de collectieve, 

nationale betaalproducten verschaft Currence licenties en certificaten voor deze producten aan 

banken en toeleveranciers in het betalingsverkeer in Nederland. De missie van Currence is enerzijds 

het faciliteren van marktwerking en creëren van transparantie in het collectieve betalingsverkeer in 

Nederland; en anderzijds het behouden en verder ontwikkelen van de kwaliteit, veiligheid en efficiency 

van de collectieve betaalproducten. 

Over GfK 

GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen 

kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek-experts hun 

passie met de jarenlange onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde 

inzichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken van 

innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten hun 

concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van hun 

consumenten.  

Voor meer informatie:www.gfk.com/nl  

of volg GfK op Twitter: https://twitter.com/GfK_en  

 

 

Noot voor de pers: 

Voor meer informatie over de eCommerce Payment Monitor kunt u contact opnemen met Wijnand 

Jongen, directeur Thuiswinkel.org (wijnandjongen@thuiswinkel.org), 06 55876968.  

 

Thuiswinkel.org 

Horaplantsoen 20 

6717 LT EDE 

Tel: 0318 64 85 75 

Fax: 031864 85 76 

www.thuiswinkel.org  

 

Voor meer informatie over GfK kunt u contact opnemen met: 

GfK 

Gino Thuij, Managing Consultant 
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T: 0162 384 252 

M: 06 22 20 04 11 

E: Gino.Thuij@gfk.com  

 

Voor meer informatie over iDEAL kunt u contact opnemen met: 

Betaalvereniging Nederland 

Afdeling Voorlichting & Communicatie 

T: 06 3949 6011 

E: pers@betaalvereniging.nl 

 

NB Currence heeft de werkzaamheden ten behoeve van haar merken en producten uitbesteed aan 

Betaalvereniging Nederland. De juridische structuur van Currence blijft ongewijzigd, inclusief de 

governance en het eigendom van haar merken en producten. Voor meer informatie kunt u deze 

webpagina bezoeken: http://www.betaalvereniging.nl/nieuws/currence-onder-vlag-betaalvereniging/. 
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