
In Nederland accepteert bijna iedere ondernemer 
Maestro en V PAY pinbetalingen. Daar komen Debit 
Mastercard en Visa Debit bij. Deze infographic 
geeft hierover achtergrondinformatie.

Pinbetalingen worden in Nederland in alle branches 
algemeen geaccepteerd. 
Meer dan de helft van de ondernemers accepteert 
daarnaast ook creditkaarten. Dit laatste verschilt per 
branche en vestigingsplaats (toerisme, grensverkeer). 
Bij ondernemers die creditkaarten accepteren kun je nu 
al met Visa Debit en Debit Mastercard pinnen, bij 
ondernemers die alleen pinbetalingen accepteren nog niet. 

Toename uitgifte Visa Debit en Debit Mastercard
Wereldwijd zijn meer dan 6 miljard Visa- en Mastercard- 
kaarten in omloop. Dat zijn voor 60% debitkaarten. Met 
die kaarten kunnen klanten momenteel niet terecht bij 
Nederlandse ondernemers die alleen Maestro en V PAY 
pinbetalingen accepteren. Ze moeten daarom contant geld 
opnemen om te kunnen afrekenen. Ook in Nederland worden 
de komende jaren de nieuwe debitkaarten geïntroduceerd.

Pinnen in Nederland gaat veranderen. Hetzelfde gemak, meer mogelijkheden.

* De meeste automaten worden geschikt gemaakt met een automatische software update.
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PIN – Maestro of V PAY Creditkaart
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Betaalautomaten worden geschikt* 
gemaakt voor debitkaartacceptatie.  

Betaaldienstverleners breiden aanbod 
uit met debitkaart-acceptatie

Start uitgifte eerste 
en pilot debitkaarten

Nederland is steeds meer een uitzondering in Europa

1 juli 2023: Einde 
uitgifte Maestro

Ondernemers die creditkaarten accepteren kunnen ook Debit Mastercard en 
Visa Debit accepteren 

Onderscheid tussen betalingen met creditkaart of debitkaart wordt mogelijk, 
betaalautomaten moeten hiervoor geschikt* worden gemaakt

Buitenlandse consumenten hebben Debit Mastercard en Visa Debit-kaarten 

Meeste ondernemers MKB 
accepteren alleen Maestro en V PAY 

Meeste Nederlanders hebben Maestro- of V PAY-kaart(en) 

Eus Peters, directeur Raad Nederlandse Detailhandel: 
“We zijn eerder overgestapt van PIN naar Maestro/V-Pay. 
Dat kan nu weer. Kijk goed welke betaalmiddelen je kiest 
en wat je daarvoor gaat betalen.”

Debitkaarten

Maestro, V PAY 
en debitkaarten

Maestro, V PAY
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Steeds meer NL consumenten hebben Debit Mastercard of Visa Debit 

Ondernemers accepteren naast Maestro 
en V PAY ook debitkaarten


