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Er wordt steeds vaker contactloos betaald in Nederland. In een maand tijd nam het aantal 

contactloze betalingen met maar liefst 48 procent toe, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging 

Nederland. De stijgende lijn zet zich daarmee onverminderd voort.  

 

Om contactloos betalen verder te stimuleren wordt het de komende tijd volop gepromoot op 

tv en door bedrijven. De verwachting is dan ook dat het aantal contactloze betalingen de 

komende tijd nog flink zal toenemen. 

 

 

 

Betalen door je betaalpas of mobieltje kort dicht bij de betaalautomaat te houden, bij bedragen tot en 

met 25 euro zonder je pincode in te voeren. Steeds meer Nederlanders zien daar duidelijk de 

voordelen van in: het is snel en gemakkelijk, je vergeet je pas niet meer bij de kassa en het is nog 

voordeliger voor ondernemers ook.  
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Steeds meer retailers stappen daarom over op betaalautomaten die geschikt voor contactloos 

betalen, waaronder ook enkele grote supermarktketens. Inmiddels zijn 107.000 betaalautomaten 

(een op de drie) geschikt voor contactloos betalen. Met bijna 14 miljoen betaalmiddelen - 

betaalpassen en mobiele telefoons- kan contactloos worden betaald. Contactloze betaalpassen zijn 

te herkennen aan het contactloos-teken, de vier boogjes.  

 

Om mensen te wijzen op het gemak van contactloos betalen wordt de komende weken een 

commercial uitgezonden op tv. 

Betaalvereniging Nederland zet zich samen met haar leden en stakeholders in om het betalingsverkeer in 

Nederland te bevorderen. De leden zijn banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. 

Koepelorganisaties van consumenten en ondernemers worden als stakeholders actief bij de werkzaamheden 

van de vereniging betrokken. 

 

Noot aan de redactie (niet bestemd voor publicatie): 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met  

Berend Jan Beugel, persvoorlichter, 020 305 19 36 / 06 39 49 60 11 / pers@betaalvereniging.nl 

 


