
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 
 

Hier is de derde uitgave van het “Coronabulletin”. Dit bulletin 

sturen wij u regelmatig toe. Met korte nieuwsberichten en 

statistieken geven wij u een beeld van de ontwikkelingen in het 

betalingsverkeer als gevolg van de coronacrisis. 

 
 

Europese ontwikkelingen 
 

Roep om uitstel SCA implementatie 

De European Payment Institutions Federation (EPIF) heeft, 

samen met enkele andere belanghebbenden en hun 

vertegenwoordigers, een brief gestuurd naar de European 

Banking Authority (EBA) om te pleiten voor ten minste zes 

maanden uitstel van de verplichting om bij remote kaart-

betalingen SCA toe te passen. De huidige deadline voor de 

migratie is 31 december 

2020. De brief benoemt dat 

vooral de travel and 

hospitality-sector niet op tijd 

aan de SCA-regels voor 

kaartbetalen kan voldoen en 

introduceert andere wensen 

die echter geen betrekking 

hebben op de keten van 

kaartbetalen. De bankensector heeft de brief niet ondertekend, 

maar heeft wel aangegeven dat duidelijkheid rondom de SCA 

invoering van groot belang is. De Britse FCA heeft op 30 april 

aangekondigd dat de SCA migratie aldaar met nog een half jaar 

verlengd wordt tot 14 september 2021. Daarmee zou de 

migratie in het VK een jaar langer nemen dan nu is voorzien 

voor Europa. 

 

Britse banken werken nauwer samen met industrie tegen 

corona-fraude 

De Britse mobiele (telefonie) industrie, banken, de financiële 

sector en het National Cyber Security Centre (NCSC) hebben 

de krachten gebundeld om corona gerelateerde spam en fraude 

beter op te sporen en te bestrijden. 

 

 

Onder andere door white- en blacklisting werken het Mobile 

Ecosystem Forum (MEF), Mobile UK, UK Finance en het 

National Cyber Security Center (NCSC) nu intensiever samen 

om enerzijds frauduleuze SMS-teksten te identificeren en te 

blokkeren en om anderzijds berichten van legitieme bedrijven 

en organisaties beter te beveiligen. Lees hier meer. 

 

Denktank Eurofi over de impact van de coronacrisis op de 

financiële sector 

“Er zijn krachtige beleidsreacties en internationale samen-

werking nodig om de ongekende uitdagingen op het gebied van 

gezondheid en economische en financiële stabiliteit aan te 

pakken.” Dat concludeert Eurofi, het platform voor de 

uitwisseling tussen de financiële dienstensector en de overheid, 

op basis van diverse uitspraken en toelichtingen van 

verschillende experts. Eurofi pleit verder voor begrotings-

discipline en solidariteit in de eurozone. Eurofi bundelde een 

aantal uitspraken (o.a. Klaas Knot (DNB), Poul Thomsen (IMF) 

en Jordi Gual (Caixabank)) in een overzicht dat u hier kunt 

nalezen.   

 

ECB coördineert aanpassing van de cash supply chain aan 

de bijzondere omstandigheden 

In een blogpost van ECB 

Boardmember Fabio Panetta 

wordt uit de doeken gedaan 

hoe de ECB continuïteit en 

veiligheid voor het 

betalingsverkeer waarborgt, 

met onder andere 

maatregelen ter versterking van de cashketen. 

 
 

Maakt het Corona-virus de weg sneller vrij voor 

digitaal geld van de centrale bank? 
 

In ING THINK Economics and Financial Analysis schrijven 

Carlo Cocuzo en Teunis Brosens over central bank digital 

currencies (CBDC) met de vraag of de huidige crisis het proces 

versnelt en hoe banken de toekomst van digitaal geld zien. 

Eerder lazen we al dat De Nederlandsche 

Bank (DNB) ook druk doende is met hun 

verkenning in digitale valuta. DNB schreef 

er al een rapport over en ook de Tweede 

kamer discussieert regelmatig over deze 

ontwikkelingen. 
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https://paymentinstitutions.eu/
https://paymentinstitutions.eu/pressroom/joint-industry-letter-on-sca-delay-due-to-covid-19/
https://eba.europa.eu/
https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/ECSAs-letter-to-EC-and-EBA-on-COVID-19-impact-on-SCA-migration-.pdf
https://www.fca.org.uk/firms/strong-customer-authentication
https://www.fca.org.uk/news/statements/strong-customer-authentication-and-coronavirus
https://mobileecosystemforum.com/
https://mobileecosystemforum.com/
https://www.mobileuk.org/
https://www.ukfinance.org.uk/
https://www.ncsc.gov.uk/
https://www.finextra.com/newsarticle/35677/banks-join-mobile-industry-to-tackle-covid-19-scams?utm_medium=newsflash&utm_source=2020-4-22&member=118543
http://www.eurofi.net/
https://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2020/04/i.-views-on-the-covid-19-crisis-impacts_mag_zagreb_april2020.pdf?utm_source=European+Banking+Federation+newsletters+and+updates&utm_campaign=f862de90e6-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_088668d33b-f862de90e6-80197683&mc_cid=f862de90e6&mc_eid=29a5271c75
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200428~328d7ca065.en.html
https://think.ing.com/articles/how-will-covid19-impact-digital-currency-developments-going-forward/
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank_digital_currency
https://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/dnbulletin-2020/dnb388309.jsp
https://www.dnb.nl/en/news/dnb-publications/dnb-occasional-studies/dnb388320.jsp
https://www.tweedekamer.nl/zoeken?search_str=cbdc


 
 

Online betalingen: nieuw hoogtepunt 
 

Na de zeer drukke week 13 was er een lichte wekelijkse daling 

in het aantal online betalingen in webwinkels. Maar afgelopen 

week (week 17) constateren we een forse opleving van maar 

liefst 20% in vergelijking met de voorafgaande week. In 

verhouding tot dezelfde week in 2019 is het aantal iDEAL-

betalingen in webwinkels met bijna de helft toegenomen (47%). 

De omzet in webwinkels met iDEAL was vorige week 50% 

hoger dan in week 9, vóór de lockdown.  

 
Het aantal online betalingen en de bijbehorende omzet met 

creditkaarten was de afgelopen 3 weken redelijk stabiel, met 

ruim 2 miljoen transacties per week. 

 
 
 

Geldopnames: lichte stijging 
 

De afgelopen weken lag het aantal geldopnames op ruim 2 

miljoen opnames per week (ongeveer de helft van een normale 

week). Vorige week (week 17) liet een opleving zien tot bijna 

2,8 miljoen geldopnames. De komende weken zullen we zien of 

deze stijging doorzet. 

 
 
 

Pinbetalingen: +19% 
 

Het aantal transacties in de detailhandel stijgt over de hele linie, 

ook in fysieke winkels. Het aantal pinbetalingen lag vorige week 

maar liefst 19% hoger dan het dieptepunt van 79 miljoen 

transacties in de voorafgaande week. De omzet met pinnen 

steeg zelfs met 23%. 

 
 
 

Wegverkeer en openbaar vervoer worden weer 

drukker 
 

In de week vóór Koningsdag zijn we iets meer op pad gegaan, 

zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer. Dat 

bleek al uit het toegenomen aantal filemeldingen en het besluit 

van de NS om meer treinen te laten rijden en we zien het ook 

terug in de pincijfers: het aantal pinbetalingen om de auto te 

parkeren steeg in week 17 met bijna 35% en voor het OV met 

ruim 25%. 

 
 
 

Jaarverslag 2019 en ledenbijeenkomst/webinar 

14 mei 
 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik u te attenderen 

op de publicatie van ons jaarverslag en op onze leden-

bijeenkomst op 14 mei vanaf 14.00 uur. Tijdens deze 

bijeenkomst zal Olivier Denecker van McKinsey&Company een 

webinar verzorgen getiteld ‘How payments can adjust to the 

coronavirus pandemic and help the world adapt’. U ontvangt 

hiervoor een separate uitnodiging. Uw deelname wordt zeer op 

prijs gesteld. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Colofon 
 

Het "Coronabulletin" is een informatieve uitgave van Betaalvereniging 

Nederland. Aan de samenstelling is de grootst mogelijke zorg besteed. Er 

kunnen onjuistheden in dit bulletin zitten. Laat dit ons weten, dan zullen we 

dat in het volgende bulletin corrigeren. 
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https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/Betaalvereniging-Nederland-Jaarverslag-2019.pdf
https://www.mckinsey.com/our-people/olivier-denecker
https://www.betaalvereniging.nl/actueel/coronabulletin/
mailto:info@betaalvereniging.nl
http://www.betaalvereniging.nl/

