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Recordaantal pinbetalingen in 2012 

Stijgende trend pinbetalingen zet ook in 2012 door 

Nederlandse consumenten pinden in 2012 vaker dan ooit met hun betaalpas met Maestro en  

V PAY. Het aantal pinbetalingen bereikte in 2012 met 2,474 miljard transacties opnieuw een 

record. Ten opzichte van 2011 was dit een groei van 8,3%. De sterkste groei viel te noteren in 

het bedragssegment van € 0 tot € 10. Het aantal pinbetalingen in deze categorie steeg het 

afgelopen jaar met ruim 110 miljoen (16,5%) tot een totaal van ruim 778 miljoen en dat is bijna 

een derde (31,5%) van alle pintransacties. 

 

Door het grotere aandeel van kleine pinbedragen daalde het gemiddelde pinbedrag in 2012 met 

5,6% tot € 34,08 per transactie. De voorlichtingscampagnes “Klein bedrag? Pinnen mag!” en 

individuele acties van ondernemers om consumenten te stimuleren vaker hun pinpas te gebruiken in 

plaats van contant geld, hebben hier flink aan bijgedragen.  

 

Afgelopen jaren is er een start gemaakt om in supermarkten de aanwezigheid van pin only kassa’s te 

stimuleren. Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat er in supermarkten steeds vaker wordt 

gepind met de betaalpas. René Roorda, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, 

zegt: “Om de snelheid aan de kassa’s en de veiligheid in winkels te verhogen is het belangrijk dat 

klanten zoveel mogelijk pinnen en niet met biljetten en munten betalen. Vandaar dat we onze 

voorkeur voor pinnen aan de kassa steeds duidelijker maken. Het meest duidelijk gebeurt dat door 

de innovatie met alleen-pinnen kassa’s. Meer dan 1.400 supermarkten in heel Nederland hebben 

inmiddels dat soort kassa’s. Het is goed om te zien dat deze initiatieven hun vruchten hebben 

afgeworpen in 2012.” 

 

 
  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

< 10 euro Van 10 tot
20 euro

Van 20 tot
30 euro

Van 30 tot
40 euro

Van 40 tot
50 euro

Van 50 tot
100 euro

> 100 euro

Pinbetalingen per bedragreeks 2009-2012 (in miljoenen) 
 2009 2010 2011 2012



Persbericht 

Pagina 2 van 2 25 januari 2013 | PB BVNL 13-01 

 

Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de collectieve taken in het nationale betalingsverkeer. 

Leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en 

elektronischgeldinstellingen. Bij de Betaalvereniging zijn alle gemeenschappelijke taken van de leden op het 

gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken belegd. 

 

Noot van de redactie (niet bestemd voor publicatie): 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  

Jannemieke Zandee, woordvoerster Betaalvereniging Nederland 

T 020 305 19 85, M 06 55 74 08 21,  j.zandee@betaalvereniging.nl 
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