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Voorwoord
G4s presenteert met gepaste trots het aller
eerste World Cash Report.
Het World Cash Report 2018 is gebaseerd op
gegevens uit 47 landen verdeeld over de zes continenten. Dit rapport bevat relevante gegevens
over cash en non-cash betalingen van de afgelopen vijf jaar. Deze gegevens zijn geanalyseerd om
het verleden, heden en de toekomst van cash in
onze maatschappij beter te begrijpen.

Cash makes the
world go around
Cash is het oudste en nog steeds het meest
gebruikte betaalmiddel ter wereld.
Tegelijkertijd zijn elektronische betaalmethoden beschikbaar op steeds meest plaatsen en
stijgen de transactievolumes daarvan snel. Deze
elektronische betaalinstrumenten lijken beter
aan te sluiten bij onze steeds digitalere samenleving, waar elektronische en mobiele commercie
steeds relevanter wordt.
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Mensen vertrouwen cash. Het is gratis in het
gebruik en altijd beschikbaar voor consumenten, het is betrouwbaar, anoniem, het kan niet
gehackt worden en de batterijen raken niet
leeg. Deze unieke eigenschappen blijven hun
grote waarde behouden voor mensen op alle
continenten.
De vraag wordt dan ook steeds meer:
waarom is cash zo vasthoudend en
populair in onze hedendaagse samenleving?
Waarom is het van belang voor de toekomst?
Welke plaats neemt het in, in een moderne
digitale samenleving? Hoe zorgen we ervoor
dat cash efficiënt en beschikbaar blijft voor
de gehele maatschappij?
In dit rapport benaderen we deze vragen door
naar de ontwikkeling te kijken die cash de
afgelopen jaren heeft doorgemaakt, en naar de
huidige status van cash in de zes continenten.
Naast het wereldwijde en continentale perspectief komen ook de individuele landen aan bod,
waarmee wij onderkennen dat het gebruik van
cash en de organisatie van de cash-cyclus sterk
kan verschillen van land tot land. Dat komt omdat cash in de meeste gevallen een binnenlandse
aangelegenheid is, gedreven door nationale weten regelgeving, binnenlandse non-cash betaalinitiatieven en, in veel landen, een unieke soevereine
munteenheid.

Het overzicht op landenniveau laat ons vergelijkingen maken en analyseren waarom de status
van cash zoveel kan verschillen per land, zelfs
tussen buurlanden.
Met dit wereldwijde rapport streven wij ernaar
om bij te dragen aan een goed geïnformeerd
debat over het onderwerp cash en de organisatie
van de cash-cyclus in de verschillende regio’s
ter wereld.
Volgens ons geeft dit rapport het meest veelomvattende overzicht van relevante gegevens en
inzichten over de status van cash in onze wereld-

wijde samenleving, dat momenteel verkrijgbaar
is in onze bedrijfstak.
Wij hopen dat u dit rapport met plezier zult
lezen en wij kijken ernaar uit om er met u over
in gesprek te gaan.

Paul van der Knaap
Managing Director, G4S Cash Solutions NL
Jesus Rosano
CEO Global Cash Solutions, G4S Plc
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1 Inleiding
1.1 Inleiding
Het Engelse spreekwoord luidt ‘Money makes
the world go round’, oftewel de wereld draait
om geld. Dat is al lange tijd helemaal waar. Maar
wat geld nou precies is, met name de vorm en
het uiterlijk van geld, is in de loop der tijd aardig
veranderd.
In het begin was geld een fysieke vorm van
waarde, bijvoorbeeld een goudklompje. Dit
evolueerde naar bankbiljetten en munten als een
vorm om waarde uit te wisselen, zoals we dat
vandaag nog steeds kennen. Dat noemen we
tegenwoordig contant geld, of cash. Biljetten en
munten bestaan al eeuwenlang. De allereerste
geslagen munten werden uitgevonden in India,
China en steden rond de Egeïsche zee in de
jaren 700 tot 500 voor Christus. Papiergeld werd
geïntroduceerd tijdens de Song Dynastie in de
11e eeuw na Chr. in China. De eerste Europese
bankbiljetten werden uitgegeven in 1661 door
Banco uit Stockholm, de voorloper van De
Zweedse Bank1.
Op deze tijdslijn zijn elektronische geldvormen
slechts een heel recente ontwikkeling in het
uitwisselen van waarde, naast cash. In het
begin ontstonden er hybride vormen, zoals
de ‘cheque’ (papieren giro-overschrijvingen),
kort daarna gevold door ontwikkelingen
1 Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_money

zoals betalen met passen en tussen banken
onderling, zoals incasso’s en overschrijvingen.
Vandaag de dag volgen de innovaties op het
gebied van elektronisch betalen elkaar in rap
tempo op, mede dankzij de toenemende
beschikbaarheid van internet en mobiele
communicatiemogelijkheden. De meest
recente ontwikkelingen zijn de introductie
van de blockchain-/gedistribueerd grootboek
technologieën en cryptocurrency.
In dit rapport richten we ons op het voor
naamste betaalmiddel van de afgelopen eeuwen
en van vandaag de dag: cash. De recente enorme
groei van elektronische betalingen roept echter
wel de vraag op: wat is de rol van cash als
betaalmiddel in de wereld van vandaag en in
de toekomst?
1.2 Doelstellingen van het World Cash Report
De voornaamste doelstellingen:
■■ Antwoord geven op vragen over het gebruik
van cash en de organisatie van de cash cyclus
in de hele wereld.
■■ De resultaten analyseren (overeenkomsten en
verschillen) per land en per continent om de
overeenkomsten en verschillen te begrijpen en
mogelijk ook te verklaren.
■■ Een objectief overzicht te geven van cash en
de organisatie van de cash cyclus in de wereld
om een open dialoog te starten over het
toekomstig gebruik en de organisatie van cash.

1.3 Achtergronden
G4S Cash Solutions is een wereldwijde dienstverlener op het gebied van cash management en
cash technolgie. Het bedrijf voert ook onderzoek uit. Zo publiceerde zij in 2011 het eerste
cash-onderzoek voor de Nederlandse markt.
Meer publicaties volgden in de jaren daarna:
België in 2013, Scenario Analyse van de Toekomst
van Cash in Nederland in 2014, en het Europese
Cash Report in 2016.
1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding van het rapport,
de doelstellingen en de achtergronden, de leeswijzer, een beschrijving van de algemene thema’s
en tot slot de managementsamenvatting.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het gebruik
van cash en de organisatie van cash-cycli op
wereldwijd en intercontinentaal niveau. Hierin worden ook algemene thema’s, trends en
drijfveren beschreven die relevant zijn voor de
vraagstukken die centraal staan in dit rapport.
Hoofdstuk 3 beschrijft de centrale thema’s van
het rapport per continent.
Hoofdstuk 4 bekijkt de toekomst van cash en de
organisatie van de cash cyclus in de wereld.
Hoofdstuk 5 bevat de slotconclusies en laatste
opmerkingen.
Hoofdstuk 6 bevat referentiepagina’s per land, inclusief de meest relevante gegevens en kenmerken van het gebruik en de organisatie van cash.
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Hoofdstuk 7 bevat de methodologie, referenties,
colofon en een lijst van bronnen.
1.5 Introductie van de algemene onderwerpen
Over het algemeen worden de volgende karakteristieken toegeschreven aan cash:
■■ Ruilmiddel: geld stelt ons in staat om goederen
en diensten te verhandelen zonder dat we
daarvoor en ruilhandel systeem nodig hebben.
■■ Waardeopslag: dat kan slaan op elk voorwerp
van “waarde” dat nu of in de toekomst
gebruikt kan worden, oftewel wiens waarde
op een later moment benut kan worden. Dat
betekent dan mensen nu cash kunnen sparen
om het op een later moment uit te geven.
■■ Rekeneenheid: dat slaat op alles dat ons in
staat stelt de waarde van iets uit te drukken op
een wijze die begrijpelijk is en op een wijze die
onderling vergelijken mogelijk maakt.
■■ Standaard voor uitgestelde betaling: hiermee
drukken we de waarde van een schuld uit. Dus
als je vandaag wat leent, dan kan je dat op een
later moment weer terugbetalen op een wijze
die voor de geldschieter acceptabel is.
Als aanvulling van het algemene gebruik van geld
heeft contant geld nog enkele eigenschappen die
waardevol zijn in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld de algemene acceptatie en low-tech beschikbaarheid in het dagelijks leven. Cash is daarmee
een publiek bezit en is verzekerd van concurrentie
met andere, elektronische betaalmethoden die een
commerciëler karakter hebben. Cash is ook een
symbool van nationale soevereiniteit, geschiedenis
en cultuur. Cash wordt ook veel gebruikt in onderwijs.Tot slot is cash vaak ook de eerste fase van het
verkrijgen van financiële inclusiviteit.

1.5.1 Het gebruik van cash
Wanneer we het gebruik van cash beschouwen,
kijken we meestal naar de rol van cash in
waardeoverdracht, als ruilmiddel. Het blijft erg
lastig om het gebruik van cash af te meten aan
het feitelijke aantal transacties per gemeenschap
of geografisch gebied, omdat cash transacties
meestal anoniem blijven. Lang niet elke cash
transactie wordt vastgelegd, waardoor het aantal
cashtransacties alleen vastgesteld kan worden
door specifiek onderzoek naar dat onderwerp2.
Dit soort onderzoek is slechts incidenteel beschikbaar voor een enkel land, laat staan met een
betrouwbare frequentie of op continentaal of
wereldwijd niveau. Als er gedetailleerd onderzoek
beschikbaar is voor een land, een groep landen
of een continent, dan zijn de resultaten daarvan
meegenomen in dit rapport.
Voor dit rapport willen we een gemeenschappelijke, consistente en onderling vergelijkbare manier hanteren om het gebruik van cash te meten.
Dit rapport baseert zich daarom op de volgende
zaken, om het gebruik van cash en de ontwikkeling daarvan te beschrijven:
■■ Bankbiljetten in omloop
■■ Geldopnamen bij een geldautomaat
■■ Geldopnamen bij een bankkantoor
■■ Contante geldopnamen bij een betaalautomaat
(bea of POS), indien van toepassing

2 bijvoorbeeld via enquêtes of met zogenaamd
dagboekonderzoeken.

Deze objectieve karakteristieken laten zich niet
1-op-1 vertalen naar een concreet aantal transacties. Wel geven ze ons inzicht in de ontwik
keling van het gebruik van contant geld (afname
of toename).
Andere belangrijke indicatoren die samenhangen met het gebruik van cash, zoals wij die hier
beschrijven, zijn het aantal:
■■ Geldautomaten (gea of ATM)
■■ Bankkantoren
■■ Geldopnamen bij een geldautomaat
Uiteraard hangt het gebruik van cash ook samen
met de beschikbaarheid van alternatieven.
Daarom nemen we ook de volgende gegevens
op in dit rapport:
■■ Volume van elektronische betaaltransacties
(incasso’s, overboekingen, bankpas en
creditcards, eMoney en anderen)
■■ Aantal uitgegeven bankpassen en creditcards
■■ Aantal betaalautomaten (POS)
Om een gevoel te krijgen van de mate waarin
een land bezig is de financiële dienstverlening
te digitaliseren, presenteren we de volgende
gegevens:
■■ Internet gebruik - percentage van de bevolking
met internettoegang
■■ Mobiele telefoongebruik - het aantal mobiele
telefoonabonnementen per 100 inwoners
Tot slot nemen we de volgende demografische
gegevens op per land, om verdere analyse en
vergelijkingen tussen landen mogelijk te maken:
■■ Inwoneraantal
■■ BBP (bruto binnenlands product)

1.5.2 Kosten van cash
Een van de argumenten om cash uit te faseren
zijn de kosten van deze betaalmethode vergeleken met elektronische alternatieven.
Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar
de kosten van retail-betaalmethoden, waaronder
cash. Deze onderzoeken maken meestal onderscheid tussen de kosten voor de maatschappij en
individueel. De maatschappelijke kosten van een
betaalmethode zijn een optelsom van de kosten
die alle partijen tezamen maken om transacties
met een betaalmiddel mogelijk te maken. Dit
zijn andere kosten dan de individuele kosten die
gemaakt worden om een enkele betaling te doen
met een bepaald betaalmiddel.
In die laatste zitten niet alleen de basiskosten die
een individuele partij betaalt voor de betaling,
maar ook de kosten die aan andere betaald
moeten worden als onderdeel van die trans
actie. Deze kosten worden niet meegeteld bij de
maatschappelijke kosten, omdat de kosten, vanuit
de maatschappij bekeken, die door de ene partij
betaald worden voor een transactie, inkomsten
zijn voor de andere partij.
Uiteraard zijn er kosten gemoeid met het beschikbaar stellen van cash en het onderhoud van
de infrastructuur van cash. Die kosten kunnen
per speler in de cash-cyclus echter sterk variëren.
Voor consumenten
Het gebruik van cash is bijna overal ter wereld
kosteloos. Verkopers betalen meestal geen kosten voor het accepteren van contante betalingen.
Voor de toegankelijkheid van cash, via geldauto10 | 11

maten (het primaire distributiekanaal van cash
voor consumenten), bankkantoren (secundair) of
anderszins kunnen wel kosten gerekend worden.
Of geldopnamen bij een geldautomaat kosteloos zijn, verschilt per land en per bank. Voor
het gebruik van bankpassen of creditcards (met
geldopnamemogelijkheden) worden steeds vaker
kosten in rekening gebracht.
Voor retailers
Retailers dragen meestal geen kosten af voor de
acceptatie van cash. Zij betalen echter wel andere
partijen in de betaalketen om hun totale contante
omzet te verwerken. Zo kan een bank of geldtransporteur kosten rekenen voor het ‘omzetten
van contanten’ (voor zowel het opnemen als
storten van cash bij een van de kantoren).
Voor commerciële banken
Banken kopen de contanten die zij nodig hebben
bij de eigen Nationale Centrale Bank (NCB).
De kosten voor de opslag van de contanten
omvat o.a. de kosten van de huisvesting
van opslag, verzekeringen, beveiliging, apparaten,
personeel en IT-systemen. Professionele partijen
voor waardetransport (waaronder contant
geld) moeten ook betaald worden voor
zaken zoals noodzakelijk personeel, logistiek
en beveiliging.
Een van de taken van de bank is het verwerken
van wisselgeld dat gestort en opgenomen wordt.
Voor deze transacties worden kosten gemaakt
in de vorm van huisvesting en personele kosten.
Dit zijn relatief vaste kosten, ongeacht het aantal
opnames en stortingen.

Apparaten voor het verwerken van cash kennen
ook relatief hoge vaste kosten. Maar daar komen
ook substantiële variabele kosten bij voor het vullen van de machines en interbancaire transactie
kosten. Tot de overige kosten kunnen gerekend
worden: gederfde rente-inkomsten, administratiekosten en het vervoer van contant geld tussen
bank en geldopslag. Het is ook kostbaar om te
zorgen dat de infrastructuur van contant geld blijft
voldoen aan veranderende wet- en regelgeving.

van cashtransacties. Cash kan hierdoor een heel
kostenefficiënt betaalmiddel zijn, vooropgesteld
dat er voldoende cashtransacties plaatsvinden
om de vaste kosten te dekken. Andersom gesteld
wordt cash een steeds inefficiënter betaalmiddel,
wanneer de volumes teruglopen.

Nationale Centrale Banken (NCB)
De belangrijkste kosten van de NCB zijn de kosten die gemoeid zijn met de productie en acceptatie van bankbiljetten en muntgeld (waaronder
drukkosten, opslagkosten etc.). De NCB moet
een deel van de grondstofkosten dragen om een
acceptabele aanvoer van valuta en muntgeld te
waarborgen en om het geld te kunnen uitleveren
aan geldopslag instituten wanneer nodig.

1.5.3 Organisatie van de cash-cyclus
Cash speelt nog steeds een prominente
rol in onze samenleving. Daarom zoekt de

Seigniorage
Deze uitgaven van de centrale banken worden
gebalanceerd door inkomen uit wat seigniorage
genoemd wordt. Simpel gezegd is seigniorage het
verschil tussen de waarde van het geld (betaald
door commerciële banken aan centrale banken)
en de kosten om het geld te produceren en
distribueren (betaald door centrale banken aan
producenten en toeleveranciers).
Kostenstructuur van het onderhoud van
de cashinfrastructuur
Onderzoek naar de kostenstructuur van de cashinfrastructuur laat zien dat die vooral uit vaste
kosten bestaat. Voor het grootste gedeelte zijn de
kosten onafhankelijk van fluctuaties in het volume

Deze dynamiek stimuleert landen om
doorlopend de efficiëntie van de cash-cyclus
organisatie te blijven verhogen.

Figuur 1 De cash cyclus
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geldverwerkingsindustrie doorlopend naar
manieren om het proces van cash (verwerking)
te optimaliseren, zowel op efficiëntie als
betrouwbaarheid. Dat proces noemen we
ook wel de cash-cyclus.

4

De vaste activiteiten in de cash-cyclus zijn:
1 NCB stelt vast hoeveel bankbiljetten er
jaarlijks nodig zijn om aan de vraag vanuit de
maatschappij te voldoen en om versleten
biljetten te vervangen.
2 De NCB produceert deze bankbiljetten
onder strikte kwaliteitseisen.
3 De biljetten worden vervoerd naar
de commerciële banken die de biljetten
besteld hebben.

6

5

7

8

9

De banken brengen deze bankbiljetten
in omloop in de samenleving via
gelduitgiftepunten (geldautomaten en/of
bankkantoren).
Consumenten gebruiken de bankbiljetten om
goederen en diensten te kopen.
Verkopers nemen de betalingen in ontvangst
en controleren de biljetten op echtheid en
geschiktheid voor hergebruik.
De bankbiljetten circuleren nu tussen
consumenten, retailers en banken.
Versleten bankbiljetten worden naar de NCB
teruggestuurd. De NCB vernietigt en vervangt
de biljetten als ze ongeschikt verklaard worden.
Bankbiljetten in goede conditie worden weer
in omloop gebracht.

En zijn vier algemene organisatiemodellen
voor de cash-cyclus te onderscheiden.
Ze onderscheiden zich in de mate van
betrokkenheid van de NCB in de operationele
activiteiten en de verantwoordelijkheden van
commerciële partners in de cash-cyclus.
Gecentraliseerd model
De NCB speelt een sleutelrol bij de cashdistributiecyclus op nationaal niveau. Ze acteert
- via het eigen kantorennetwerk- als primaire
geldopslag, distributiecentrum en geldverwerker.
Samenwerkingsverband model
Er wordt een samenwerking opgezet tussen de
NCB en betaaldienstverleners (PSP), waarbij
beiden optreden als financiële aandeelhouders.
Dit samenwerkingsverband verzorgt alle
aspecten van grootschalige cash-activiteiten
tegen lagere operationele kosten, vergeleken
met het gecentraliseerde model. Deze samen
werkingsverbanden moeten voldoen aan
regelgeving die wordt opgelegd vanuit de
nationale mededingingsautoriteit.

Overdracht
model

NCB
Betrokkenheid

Delegatie
Model
Joint-Venture
model
HOOG

Alhoewel cash-cycli globaal gezien vergelijkbaar
zijn, zijn er toch subtiele verschillen per land,
bijvoorbeeld in de rollen in de cash-cyclus en
hoe de cash cyclus georganiseerd is.

Figuur 2 Cash Cyclus modellen
LAAG

De belangrijkste spelers in deze activiteiten zijn:
■■ Nationale Centrale Banken (NCB)
■■ Commerciële banken
■■ (Onafhankelijke) geldautomaatleveranciers
■■ Retailers
■■ Consumenten
■■ Geldtransportbedrijven

Gecentraliseerd
model

LAAG

HOOG

Verantwoordelijkheid van commerciële partijen

Bron: EPC 037-2013, Improving the efficiency of the handling of cash – Cash Cycle Models

Gedelegeerd model
De NCB delegeert enkele geldverwerkings
activiteiten aan de commerciële sector (geldtransporteurs of betaalservice-aanbieders), zoals
de authenticiteitscontroles, kwaliteitssortering en
bundelen.
Overdracht model
Betaalservice-aanbieders nemen de verantwoordelijkheid en de kosten van alle grootschalige
geldverwerkingsactiviteiten voor hun rekening. De
NCB neemt geen deel meer aan de cash-cyclus,
behalve voor het uitgeven van nieuw geld.

1.6 Managementsamenvatting
Dit rapport beschrijft het gebruik van cash in
de hele wereld, door relevante kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens uit bijna 50 landen, verspreid over 6 continenten, te bestuderen in de
afgelopen 5 rapportagejaren.

De belangrijkste conclusies van het World Cash
Report 2018 zijn:

infrastructuur. Dit verklaart de blijvende
populariteit van cash, zelfs als er alternatieven
voor handen zijn.
Cash is fundamenteel voor financiële
inclusiviteit, omdat het iedereen, zelfs de
2 miljard mensen zonder bankrekening
wereldwijd, laat deelnemen aan onze dagelijkse
samenleving.
Er zijn veel verschillen in het gebruik van cash
en non-cash instrumenten tussen continenten
en landen. Deze zijn voor elk land verklaarbaar
vanuit de unieke geschiedenis, cultuur,
demografische samenstelling, organisatie van de
financiële sector, beschikbaarheid van de noncashinfrastructuur en de wet- en regelgeving.

Cashgebruik
■■ Cash blijft wereldwijd het meest gebruikte
betaalmiddel in alle continenten.
■■ Afrika lijkt als continent het meest afhankelijk
van cash, terwijl Oceanië het minst cashafhankelijk lijkt te zijn.
■■ De vraag naar cash neemt wereldwijd toe,
op basis van de stijging in de waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat en de
waarde van bankbiljetten in omloop, zowel
in absolute cijfers, als relatief ten opzichte
van het BBP.
■■ Beschikbare dagboekonderzoeken uit 24
landen laten zien dat in 17 landen (71%) cash
voor meer dan 50% van alle betaaltransacties
gebruikt wordt.
■■ Cash heeft unieke en waardevolle
eigenschappen, zoals: 100% beschikbaarheid
en betrouwbaarheid, anonimiteit, en directe
betaling zonder noodzakelijke technische

Ontwikkelingen en trends
■■ Ontwikkelingen en trends die gevolgen hebben
voor het gebruik van cash en/of de overgang
naar elektronisch betalen zijn onder andere:
digitalisering, een veranderende retail-omgeving
(richting online) en toenemende adoptie van
mobiele telefoons en internet.
■■ Daar komt bij dat technologie zoals NFC
(faciliteert contactloos betalen) en QRcodes en de rechtstreekse integratie van
elektronische betaalfunctionaliteit in social
mediaplatformen, het gebruik van mobieleen pasbetalingen vergemakkelijkt.
■■ Bovendien zorgt de introductie van real-time of
directe betalingen (verbeterde infrastructuur)
in veel landen ervoor dat nu ook elektronische
betalingen direct worden voldaan, waardoor
ze er belangrijke eigenschappen bijkrijgen,
die voorheen exclusief waren voorbehouden
aan cash.

Aanverwante onderwerpen, zoals de beschikbaarheid en het gebruik van de non-cash betaal
infrastructuur en - producten, de kosten van cash
en de organisatie van cash-cycli, worden ook
besproken.
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■■

■■

Non-cash betalingen
■■ In vrijwel alle landen neemt de beschikbaarheid
van de non-cash betaalinfrastructuur significant
toe, wat zich vertaalt in de groei van de noncash transactievolumes.
■■ Op basis van die constateringen is het
logisch om te concluderen dat wereldwijde
cashtransactievolumes in absolute
aantallen lijken toe te nemen, terwijl
op hetzelfde moment de elektronische
betaaltransactievolumes nog sneller stijgen.
Hierdoor neemt het aandeel van cash in de
totale betaalmiddelenmix af.
Organisatie van de cash-cyclus
■■ De cash-cyclus organisatie wordt op nationaal
niveau aangestuurd op basis van wereldwijd
dezelfde doelen als: kosten efficiëntie,

■■

■■

■■

betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
NCB’s, en in toenemende mate ook
commerciële banken, trekken zich terug uit de
operationele kant van de cash-cyclus en laten
deze werkzaamheden hoe langer, hoe meer
over aan gespecialiseerde derde partijen.
De werkzaamheden worden samengebracht
en er worden Shared Service Centra opgezet
als nieuwe entiteiten in de cash-cyclus.
Door hun ervaring zijn deze Shared Service
Centre en CIT/CMC’s in staat om de
kostenefficiëntie te verbeteren door cash
opnieuw in roulatie te brengen in kleinere
ketens onderin de cash-cyclus, op het niveau
van retailers en consumenten.
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2 Wereldwijd overzicht van cash
en de organisatie van de cash-cyclus
2.1 Introductie - Wat is geld?
Geld is gedefinieerd als een generiek metalen,
papieren of non-cash ruilmiddel. Een exactere
aanduiding is dat geld een algemeen geaccepteerde manier is om te betalen voor ontvangen
goederen en diensten en voor de afbetaling van
schulden. Geld heeft daarmee een onderscheidende functie: een ruilmiddel, teleenheid, waardemiddel en, iets minder vaak, een standaard voor
uitgestelde betalingen (zie paragraaf 1.5).
Geld is vertrouwen!
Decennialang kon geld, uitgegeven door de
Nationale Centrale Banken (NCBs) in biljetten
en munten, probleemloos gewisseld worden in
edelmetalen (de gouden standaard). Deze directe
inwisselbaarheid zorgde ervoor dat je op geld
kon vertrouwen. Bij het verlaten van de gouden
standaard, werd de waarde van alle biljetten
en munten volledig op vertrouwen gebaseerd.
Financiële transacties zijn gebaseerd op een
fiduciair systeem, waarbij het belangrijkste kenmerk
van geld is, dat het geen intrinsieke praktische
waarde heeft in zijn fysieke vorm. Dat betekent
dat geld zijn volledige waarde ontleent aan het feit
dat landsregeringen het aanwijzen als een wettig
betaalmiddel. De algemene acceptatie van geld
als betaalmiddel voor goederen en diensten is in
de kern verbonden met het vertrouwen in de
overheid die het geld creëert.

In tegenstelling tot cash, is non-cash geld niet
tastbaar. Aangezien ook non-cash geld geaccepteerd is als een gangbare manier van betalen, kan
dat ook gebruikt worden voor de basisfuncties
van geld. Zodra het vertrouwen in geld beschadigd wordt op de een of andere manier, zal de
consument zijn toevlucht zoeken in alternatieve
vorm die hij wel vertrouwt.
In dit rapport, bedoelen we met cash ‘contant
geld’. Het hele cash-gebied is gedefinieerd als
alles waarbij contant geld fysiek wordt samen
gesteld en in omloop wordt gebracht en gehouden. We plaatsen het cash-gebied in de context
van het gehele betaalsysteem in elke regio,
inclusief de non-cash betaaltransacties.
Cashbetalingstransacties worden gedaan met
bankbiljetten en munten. Beiden zijn wettige
betaalmiddelen. Er zijn in totaal 164 officiële
nationale valuta in omloop in de hele wereld3.
Sommige van de 197 landen delen dezelfde
valuta (zoals de Eurozone), terwijl anderen
meerdere valuta in hetzelfde land hanteren (zoals
Panama en Bhutan4).

3 Bron: https://www.countries-ofthe-world.com/worldcurrencies.html
4 Bronnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Panama en https://
en.wikipedia.org/wiki/Bhutan

2.1.1 Belangrijkste thema’s voor financiële diensten,
betalingen en cash
We kunnen een aantal belangrijke thema’s definiëren voor financiële diensten, betalingen en cash,
met name efficiëntie, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid.
Efficiëntie
Efficiëntie is gedefinieerd door kosteneffectiviteit.
Dit wordt normaliter gemeten als de totale kosten voor de hele keten van het verwerken van
een betaalmiddel en vervolgens in de kosten per
eenheid of kosten per transactie. Nogmaals, dit is
geen eenvoudige berekening, aangezien zowel de
kosten als het aantal transacties met cash lastig
vast te stellen zijn.
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid gaat over de toegankelijkheid van
betaalmethoden voor een algemeen publiek. Bijvoorbeeld: om pasbetaalmethoden beschikbaar te
stellen aan de mensen, moet er een infrastructuur
zijn ingericht voor het uitgeven van passen, betaalautomaten, verbindingen voor het verwerken van
betalingen en mechanismen voor het accorderen
en voldoen van de betalingen. De infrastructuur
voor cash is een stuk minder ingewikkeld.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid is nauw verwant aan beschikbaarheid, maar is gedefinieerd in termen van succes of uptime van de end-to-end-infrastructuur
die de afronding van de betaaltransactie mogelijk
maakt. Cashbetalingen zijn over het
algemeen genomen een stuk betrouwbaarder
dan non-cashbetalingen. De uptime van elektro
nische betaalsystemen verbetert nog steeds,
18 | 19

maar de uptime van cash is altijd 100%. Daarmee
komt een ander belangrijk aspect van cash naar
voren: je kan erop terugvallen in een crisis.
Alhoewel cash als betaalmiddel tussen
consumenten en verkopers altijd beschikbaar is,
is de continuïteit van de cash cyclus toch echt een
belangrijk onderwerp voor centrale banken en
bespreken zij dit met andere spelers in de cashcyclus, zoals bijvoorbeeld waardetransporteurs.
Veiligheid
Veiligheid is altijd een belangrijk aspect van
financiële transacties. Aspecten zoals autorisatie,
authenticatie en integriteit zijn essentieel voor elke
transactie. In het geval van cash krijgt veiligheid een
extra dimensie, omdat cash een directe waarde
vertegenwoordigt en daarmee criminelen aantrekt.
Dit vormt een uitdaging voor banken, waardetransporteurs, verkopers en consumenten.
Het is wel zaak om te beseffen dat onderwerpen
en aspecten zoals veiligheid en beveiliging belangrijk zijn bij zowel cash als non-cash en dat ze niet
met een specifiek betaalmiddel te maken hebben.
Consumenten hebben de keuze tussen cash en
verschillende non-cashbetaalmiddelen wanneer
zij een aankoop of transactie willen voldoen. Bovenop de hierboven beschreven thema’s zijn er
nog meer eigenschappen van cash die door consumenten gewaardeerd worden, waarop ze hun
keuze baseren. Deze belangrijke eigenschappen
worden beschreven in de volgende paragraaf.

2.1.2 Belangrijke eigenschappen van cash
Cash is een wettig betaalmiddel
De rechtspositie van cash is dat het een wettig
betaalmiddel is. Een wettig betaalmiddel is een
manier van betalen die erkend is door het wetssysteem als een rechtsgeldige manier om een financiële verplichting na te komen. Papieren valuta
en munten zijn veel voorkomende vormen van
wettige betaalmiddelen in veel landen. Persoonlijke cheques, debit- en creditcards, en vergelijkbare
non-cashbetaalmethoden zijn normaal gesproken
dan ook geen wettig betaalmiddel.
Cash is eenvoudig in het gebruik
Iedereen kan met cash overweg, omdat het een
erg simpele, directe manier van betalen is. Het is
low-tech omdat omdat er geen bankrekening of
apparaat nodig is om een transactie te doen.
Cash draagt de waarde onmiddellijk over
Het is een groot voordeel van cash, dat er geen
derde partij bij betrokken hoeft te zijn. De schuld
wordt direct voldaan. Een transactie die contant
betaald wordt, zorgt ervoor dat de ontvanger
cash direct opnieuw kan gebruiken voor een
ander doel. Een cashbetaling is ook gemakkelijk
terug te draaien. Niet goed, geld terug.
Cash is anoniem
Cash laat geen digitaal spoor na, anders dan elektronisch geld. Alhoewel banken en de overheid
een voorkeur hebben voor de navolgbaarheid,
wordt de anonimiteit door consumenten zeer
gewaardeerd als de hun gewone dagelijkse aankopen doen.

Cash is een fall-back in noodgevallen: Veilige haven
De eigenschappen van beschikbaarheid en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat cash nog een
eigenschap heeft als veilige haven of om achter
de hand te hebben als er een crisis uitbreekt. Niet
alleen nationale banken en overheden, maar ook
burgers vertrouwen op cash in geval van een
crisis. Dat kan uiteenlopen van een bankencrisis of
een stroomstoring bij een supermarkt, waardoor
het onzeker is of je wel elektronisch kan betalen.
In deze gevallen grijpen consumenten terug op
cashbetalingen om hun aankoop te voldoen.
Cash is tastbaar en handig met budgetteren
Cash maakt budgetteren eenvoudiger en laat een
grote groep consumenten verantwoordelijker
omgaan met geld. Cash geeft consumenten meer
grip op hun budget, omdat ze daadwerkelijk
kunnen zien hoeveel ze nog hebben.
Cash is onveilig
Voor cash zitten er twee kanten aan deze eigenschap: Cash kan nagemaakt worden, alhoewel
de veiligheidsmaatregelen steeds geraffineerder
worden en het aantal valse biljetten in omloop
ter wereld verwaarloosbaar klein is.
Het is betrekkelijk eenvoudig om contant geld
te stelen. Alhoewel de verliezen beperkt zijn tot
het bedrag dat gegrepen wordt (de geldwaarde
blijft redelijk beperkt), kan zo’n gebeurtenis wel
een heftigere impact hebben op persoonlijk en
emotioneel niveau.
Het is de vraag of contant geld werkelijk als zo’n
groot risico beschouwd zou worden, als retailers
maximaal gebruik zouden maken van de kansen
die de markt ze biedt om de cash-cyclus te

Figuur 3 Score van betaalinstrumenten op basis van belangrijke eigenschappen van betalingen
Hogere bedragen
voldoen >5000 EUR
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Bron: G4S en Payments Advisory Group analyse, 2018. Opmerking: de hier vermelde betaalinstrumenten sluiten elkaar niet noodzakelijkerwijze uit.

beschermen of als de wetgever in staat zou zijn
om een succesvollere opsporingsmethode te
ontwikkelen.
De onveiligheid van cash kan niet beschouwd
worden als een op zichzelf staand probleem.
Zowel consumenten als verkopers kunnen
het slachtoffer worden van cash en non-cash
criminaliteit, met wisselende persoonlijke
en materiële impact. Vanuit dat standpunt is
de onveiligheid van cash maar betrekkelijk,
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vergeleken met de veiligheid die geboden wordt
bij elektronische betalingen.
Zoals we al eerder zagen zijn deze belangrijke
thema’s en eigenschappen belangrijke factoren
waarop consumenten hun keuze baseren van
het metaalmiddel dat ze gaan gebruiken. Het
is daarom interessant om eens te zien hoe de
verschillende betaalmiddelen scoren op deze
selectiecriteria.

2.1.3 Analyse van betaalmethodes
Consumenten kunnen kiezen uit een breed scala
aan mogelijkheden, wanneer ze een betaalmethode
kiezen om een transactie te voldoen. Ze baseren
hun keuze op de waarde die zij toekennen aan een
betaalmethode in een bepaalde situatie.
Een aantal conclusies op basis van deze analyse zijn:
■■ Elk betaalinstrument lijkt zijn eigen gewaarde
rol te hebben.
■■ Zowel cash als non-cash betaalinstrumenten
voldoen aan specifieke wensen en zolang die
wensen niet veranderen, zijn beide soorten
betaalmiddelen nodig om aan het gehele
spectrum van gebruikerswensen te voldoen.
■■ Cash voldoet aan veel aspecten die
consumenten het meest waarderen aan een
betaalinstrument.
■■ Daarbij voldoet cash soms als enige aan
de aspecten die consumenten het meest
waarderen aan een betaalmiddel, zoals:
◆◆ Cash is vertrouwd als wettig betaalmiddel
◆◆ Cash heeft nagenoeg 100% beschikbaarheid
en betrouwbaarheid
◆◆ Cash beschermt de anonimiteit
◆◆ Cash biedt directe betaling
◆◆ Cash biedt een veilige haven en fall-back
◆◆ Cash is tastbaar en helpt met budgetteren
■■ De non-cashbetaalmethoden lijken elkaar
meer te overlappen, waarbij sommige aspecten
door meerdere non-cash betaalinstrumenten
worden geboden. Dit suggereert dat er
vooral onderlinge concurrentie is tussen de
verschillende non-cash betaalinstrumenten
(wat mogelijk kannibalisatie of fragmentatie in
de hand werkt), terwijl cash hierdoor amper
geraakt wordt.

Vanuit een gebruikersperspectief lijkt
het logisch dat concurrentie tussen
cash en non-cash niet nuttig is, noch
dat er enkel voor een van beiden
gekozen zou moeten worden.
Er is enkel een behoefte om onder
alle omstandigheden te kunnen
betalen en de combinatie van cash
én non-cash betaalinstrumenten
voldoet volledig in die behoefte.
World Cash Repor t 2018

■■

■■

Het is daarom te verwachten, dat zolang deze
eigenschappen (gewaardeerde aspecten) alleen
door cash ingevuld kunnen worden en niet
door andere alternatieven, dat cash in een
behoefte blijft voorzien en daarom een veel
gebruikt betaalinstrument zal blijven.
Het zal nog wel even duren voordat non-cash
betaalmechanismen dezelfde waardevolle
eigenschappen krijgen, maar we zien een
verschuiving in het “cash-terrein”, bijvoorbeeld
de mogelijkheid tot Instant Payments in
combinatie met mobiele betalingen.

Figuur 4 BiO/BBP

Figuur 5 Groei waarde geldopname (lokale valuta)
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2.2 Het gebruik van cash overal ter wereld
Dankzij de anonimiteit van cash betalingen is het
exacte transactievolume van cash erg lastig vast
te stellen. Om een geloofwaardige schatting te
kunnen maken van het volume van cash in een
bepaald gebied, kijken we in dit rapport naar
twee kernindicatoren:
■■ De waarde van de bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BiO/BBP (zie figuur 4)
■■ De waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat (zie figuur 5)

Afrika

■■

■■

■■

■■

In hoofdstuk 3 presenteren we dergelijke informatie per continent, met een uitsplitsing per land,
aangevuld met inzichten per land en alle beschikbare rapporten over betaalgedrag.
■■

■■
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Wereldwijd is de gemiddelde ratio van
bankbiljetten in omloop ten opzichte van het
BBP 9,6%.
Afrika, Azië en Europa liggen op of rond het
wereldwijde gemiddelde, terwijl Noord-Amerika
en met name Oceanië hieronder liggen.

■■

Azië

Europa

Noord
Amerika

Zuid
Amerika

Zuid-Amerika heeft met afstand de grootste
cashafhankelijkheid ten opzichte van het BBP,
als we naar deze indicator kijken.
De hoeveelheid bankbiljetten in omloop t.o.v.
BBP neemt toe op alle continenten, wat duidt
op een consistente, groeiende vraag naar cash
over de hele wereld.
Wereldwijd steeg de waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat met een groei (gewogen
gemiddelde) van 4,6% in 20155.
De waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat laat positieve (gewogen
gemiddelde) groeicijfers zien in bijna alle
continenten, behalve in Oceanië.
In Noord-Amerika is de waarden van
geldopnamen bij een geldautomaat
gestabiliseerd, met slechts marginale groei.

5 2016 is hierin niet meegenomen, omdat er te weinig
landen cijfers aanleverderen om een representatieve
inschatting te maken op continentaal niveau

Oceanië

Figuur 6 Geldautomaten (gea’s) per 100.000 capita

Figuur 7 Bankkantoren per 100.000 capita
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De positieve groeicijfers lijken de afgelopen
jaren te dalen in de meeste continenten,
behalve in Europa waar de groei bijna
verdubbelde tussen 2014 en 2015.

De vraag naar cash lijkt consistent te groeien
over de hele wereld, op basis van deze twee
kernindicatoren.
Toegankelijkheid van cash
De primaire bronnen om cash te verkrijgen zijn
geldautomaten (gea’s) en bankkantoren.
■■

■■

In 2015 lag het wereldwijde gemiddelde voor
geldautomaten per 100.000 hoofden van de
bevolking op 56,86.
De beschikbaarheid van geldautomaten
groeide consistent met gemiddeld 11,2% per
jaar over de hele wereld.

6 2016 is uitgesloten van de berekening, omdat het aantal
landen dat deze gegevens aanleverde, onvoldoende was voor
een representatieve analyse op continentaal niveau.

Afrika

■■

■■

■■

■■

■■

Azië

Europa

Noord
Amerika

Zuid
Amerika

Afrika heeft als continent duidelijk de minste
geldautomaten beschikbaar.
In Azië ligt de beschikbaarheid ook nog onder
het wereldwijde gemiddelde, maar is er sprake
van sterke en consistente groei in de afgelopen
vijf jaar (gemiddeld +16,3% per jaar).
Het totale aantal geldautomaten is in de
andere continenten grotendeels stabiel.
Over het algemeen genomen neemt het aantal
bankkantoren per capita7 af in alle continenten.
In Zuid-Amerika en Europa zijn nog steeds
de meeste bankkantoren beschikbaar voor de
consument, terwijl Afrika en Azië flink onder
het wereldwijde gemiddelde scoren.

7 2016 is uitgesloten van de berekening, omdat het aantal
landen dat deze gegevens aanleverde, onvoldoende was voor
een representatieve analyse op continentaal niveau.

Oceanië

Figuur 8 Cards per capita

Figuur 9 Betaalautomaten (bea of POS) per 100.000 capita
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Elektronische betaalinfrastructuur
Wij onderzochten de volgende gegevens over
de beschikbaarheid van non-cash betalingen: het
aantal uitgegeven passen en de acceptatiepunten
oftewel betaalautomaten (bea of POS).
Uitgeven van passen
■■ Wereldwijd zijn er gemiddeld 2,0 passen per
hoofd van de bevolking (20158).
■■ De beschikbaarheid van passen groeit op alle
continenten over de hele wereld.
■■ De sterkste groei zien wij op dit gebied in Azië,
gevolgd door Noord en Zuid-Amerika.
■■ Deze continenten liggen, samen met Oceanië,
op of boven het wereldwijde gemiddelde.
■■ Europa ligt onder het gemiddelde van 2,0 en
lijkt er de laatste jaren niet in geslaagd om dat
aantal overtuigend te laten groeien.

8 2016 is uitgesloten van de berekening, omdat het aantal
landen dat deze gegevens aanleverde, onvoldoende was voor
een representatieve analyse op continentaal niveau.
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Afrika

■■

Azië

Europa

Noord
Amerika

Zuid
Amerika

In Afrika neemt het aantal passen in totaal
nog steeds toe, maar blijft de beschikbaarheid
per hoofd van de bevolking9 nog steeds
betrekkelijk laag.

Betaalautomaten (bea of POS)
■■ Het gemiddelde aantal betaalautomaten per
100.000 capita ligt op 1.500 (2015).
■■ Alle continenten laten positieve groei zien van
de beschikbaarheid van betaalautomaten.
■■ Europa, Zuid-Amerika en vooral NoordAmerika10 en Oceanië liggen boven het
wereldwijde gemiddelde.
■■ Het aantal betaalautomaten in Azië groeit,
maar dat gebeurt de afgelopen jaren niet in
Afrika.

9 2016 is uitgesloten van de berekening, omdat het aantal
landen dat deze gegevens aanleverde, onvoldoende was voor
een representatieve analyse op continentaal niveau.
10 2016 is uitgesloten van de berekening, omdat het aantal
landen dat deze gegevens aanleverde, onvoldoende was voor
een representatieve analyse op continentaal niveau.

Oceanië

2.2.1 Betaaldagboek enquêtes over de hele wereld
Zoals al eerder vermeld staat, is het er lastig om
het exacte aantal cash transacties vast te stellen.
In plaats daarvan gebruiken we de hierboven
genoemde parameters om een verantwoorde
inschatting te maken van de positie van cash
voor transactiedoeleinden. Een andere bron van
informatie zijn onderzoeken met betaaldagboek
enquêtes, die over de hele wereld gehouden
worden. Deze enquêtes zijn niet consistent
en bevatten grote onderlinge verschillen
(bijvoorbeeld in scope en onderzochte populatie),
wat het wetenschappelijk incorrect maakt om
simpelweg de uitkomsten te vergelijken. Toch
verrijkt het de inzichten in dit rapport, om de
uitkomsten van de meest recente betaaldagboek
enquêtes van over de hele wereld te presenteren:
Uit het bovenstaande overzicht blijkt duidelijk dat:
■■ Cash wordt gebruikt voor meer dan 50%
van alle betaaltransacties in 17 van de 24
onderzochte landen.
■■ In Europa (Dagboekonderzoek door ECB)
vertegenwoordigt cash 78,8% van het gehele
transactievolume en 53,8% van de waarde.
Vanwege het belang van cash is het interessant om
te kijken hoe deze volumes door de cash-cyclus
vervoerd worden in de verschillende regio’s.
2.3 De organisatie van de cash-cyclus
over de hele wereld
Zoals aangekondigd in 1.5.3. Cash-cyclus organisatie is het logistiek proces om cash beschikbaar
te stellen aan de markt een generiek proces over
de hele wereld. Over het algemeen delen we
dezelfde doelen, processen en belanghebbende

Figuur 10 Landenoverzicht cashgebruik uit dagboekonderzoek
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partijen. Er zijn echter verschillen in de verdeling
van activiteiten over de partijen, zoals de mate
van operationele betrokkenheid van de Natio
nale Centrale Banken (NCB’s) en als gevolg daarvan de mate van uitbesteding aan andere bank
en/of derde partijen zoals waardetransporteurs.
Omdat de cash-cycli voornamelijk binnen de
landsgrenzen worden georganiseerd, is het
bijna onmogelijk om op continentaal niveau

een cash-cyclusmodel te schetsen, laat staan op
wereldwijd niveau. De trend over de hele wereld,
dat NCB’s er naartoe werken dat ze minder
betrokken zijn bij de operationele aspecten van
cash, is echter duidelijk waarneembaar11.
Een daarmee samenhangende observatie is het
ondersteunende toezicht op de verschillende
cash-cyclus modellen. Zie hiervoor paragraaf 5.2.2.
‘Toezicht op de cash-cyclus’ voor meer informatie.

2.4.2 Sociale en financiële inclusiviteit
Sociale inclusiviteit is het proces waarbij de voorwaarden verbeterd worden waarmee individuen
en groepen mensen kunnen deelnemen aan de
maatschappij - verbeteren van de mogelijkheden,
kansen en waardigheid van de vanwege hun
identiteit minderbedeelden14.

2.4 Belangrijke trends en drijfveren
voor verandering
Als we kijken naar de manier waarop we betalen
en het gebruik van cash zijn er enkele belangrijkste trends en veranderingen te ontdekken, die
ons collectieve betaalgedrag beïnvloeden.

Hoewel sociale inclusiviteit niet direct een relatie
lijkt te hebben met het gebruik van cash of elektronisch betalen, is er toch een duidelijke relatie
tussen sociale en financiële inclusiviteit.

2.4.1 Digitalisatie
Digitalisatie is een onmiskenbare trend en
belangrijk onderwerp op de wereldagenda. De
Verenigde Naties stipt het onderwerp aan in
het eigen Information Economy Report 2017:
Digitalisatie, handel en ontwikkeling12, terwijl andere
centrale overheden, zoals de Europese Unie13, hun
eigen digitalisatie agenda’s hebben ingericht.

Onder financiële inclusiviteit verstaan wij dat
individuen en bedrijven toegang hebben tot nuttige
en betaalbare financiële producten en diensten die
aan hun behoeften voldoen - transacties, betalingen, spaargeld, leningen en verzekeringen. En dat alles op een verantwoorde en duurzame manier aan
ze geleverd.Toegang tot een betaalrekening is de
eerste stap naar een bredere financiële inclusiviteit,
omdat het mensen in staat stelt geld te bewaren
en betalingen te doen en te ontvangen15.

Deze agenda’s concentreren zich op geavanceerde
robotica, kunstmatige intelligentie en het Internet
of Things (IoT), maar ook op onderwerpen die
meer met betalingen te maken hebben, zoals het
belang van onderlinge uitwisselbaarheid en digitale
11 Zie Hoofdstuk 3 voor de analyses van de cash-cyclus
per land
12 Bron: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_
en.pdf
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market
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betaalsystemen. Op een socialer vlak concentreren
deze agenda’s zich op het overbruggen van de
zogeheten digitale kloof.

Financiële inclusiviteit heeft daarmee een duidelijk
relatie met het gebruik van cash en toegang tot
de infrastructuur van elektronisch bankieren. Dat
heeft op zijn beurt weer een duidelijke sociale
inclusie component, omdat het iedereen in staat
14 Bron: http://www.worldbank.org/en/topic/
socialdevelopment/brief/social-inclusion
15 Bron: http://www.worldbank.org/en/topic/
financialinclusion/overview

stelt deel te nemen aan de dagelijkse economische maatschappij. De Wereldbank legt in de
Global Findex Database (“Measuring Financial
Inclusion around the World”) sinds 2011 structureel de financiële inclusiviteit vast.

Figuur 11 Toegang tot een bankrekening (% van bevolking >15jr)
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Belangrijke indicatoren voor financiële
inclusiviteit staan vermeld op de website van
het Global Partnership for Financial Inclusion
(GPFI), een platform waarop alle G20-landen,
geïnteresseerde niet-G20-landen en relevante
belanghebbenden de financiële inclusiviteit verder
bevorderen. Deze indicatoren omvatten16:
■■ Volwassenen met een bankrekening
■■ Aantal bankrekeningen
■■ Aantal cash-loze betaaltransacties
■■ Volwassenen met internettoegang
■■ Aantal mobiele telefoonabonnementen
16 Kijk voor een volledige lijst van parameters voor
financiële inclusiviteit op:http://www.gpfi.org/sites/default/files/
sites/default/files/Indicators%20note_formatted.pdf
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Belangrijkste conclusies uit het rapport
van de Wereldbank:
Het aantal mensen met een bankrekening
groeide wereldwijd met 700 miljoen personen
tussen 2011 en 2014. 62% van de volwassen
wereldbevolking heeft een rekening. Dat is
een stijging van 51% ten opzichte van 2011.

Figuur 12 Toegankelijkheid van een bankrekening (% bevolking >15 jaar)
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Figuur 13 Internettoegang (% van bevolking >15jr)

Figuur 14 Aantal mobiele telefoonabonnementen per 100 capita
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Drie jaar geleden waren er 2,5 miljard mensen
zonder bankrekening. Vandaag de dag zijn er
nog 2 miljard mensen over zonder rekening.
Dat betekent een afname van 20%.
Verdeling over de wereld staat hieronder weergegeven. Voor een gedetailleerder beeld verwijzen we naar de continentale paragrafen in het
volgende hoofdstuk.

2016

Andere belangrijke indicatoren voor sociale en
financiële inclusiviteit met betrekking tot betalingen.
Toegang tot een mobiele telefoon of thuisinternet
Internettoegang, uitgedrukt als het percentage van de bevolking dat toegang heeft tot het
internet, groeit over de hele wereld, maar niet
op dezelfde manier in alle continenten, zoals de
volgende afbeelding laat zien:
Wereldwijd zijn er gemiddeld 102,7 mobiele
telefoonabonnementen per 100 mensen
(>15 jaar). Het is interessant om op te merken
dat de verschillen tussen de continenten die we
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zagen in sociale en financiële inclusiviteit een
stuk minder prominent zijn als we kijken naar het
aantal mobiele telefoonabonnementen.
De resultaten laten zien dat de cijfers voor toegang tot elektronische betaalfunctionaliteit over
het algemeen toeneemt, wat op zijn beurt weer
zou kunnen leiden tot een afname in het gebruik
van cash.
Aan de andere kant is cash nog steeds onmisbaar
voor de volledige deelname van alle burgers aan
de dagelijkse betaalinfrastructuur.
2.4.3 De veranderende retail omgeving
De wijze waarop wij transacties doen, verandert
steeds meer van een persoonlijke, offline om
geving, naar een online langeafstandsomgeving.
Van retail naar e-tail dus. Dit heeft invloed op de
wijze waarop we betalen.
De wereldwijde e-commerce markt groeit
significant over de hele wereld en groeit naar
verwachting tot ruim over de 4 biljoen USD in

Oceanië

Legenda

Figuur 15 Mobiele telefoonabonnementen per 100 mensen, 2016
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2021. Daar komt bij dat het de verwachting is dat
de relevantie van de e-commerce in retail in het
algemeen zal groeien van jaar op jaar van 7,4% in
2015 tot 15,5% in 202117.
De snelst groeiende online markten zijn
Indonesië en India, gevolgd door Mexico en
China. De ontwikkeling van digitale retail in deze
landen is sterk verbonden met de doorlopende
verbeterende online toegang, vooral in de
mobile-first online gemeenschappen.
2.4.4 Mobile-first online gemeenschappen
Het is nog een interessante ontwikkeling dat
landen nu een paar stappen overslaan, terwijl
ze lange tijd geworsteld hebben met vaste
breedband verbindingen vanwege financiële of
infrastructurele beperkingen. Met de adoptie van
goedkopere mobiele breedbandverbindingen,
17 Bron: www.statista.com

en zonder de ‘last’ van een bestaande infrastructuur, ervaren zij nu de volledige voordelen van
mobiele commercie. Dit heeft direct invloed op
de manier waarop we betalen, omdat mobiele
telefoons zowel online (klant is niet aanwezig)
als offline (klant is aanwezig, in eigen persoon)
transacties ondersteunen. Transacties die worden
uitgevoerd met mobiele telefoons gaan daarmee
rechtstreeks de concurrentie aan met traditionele elektronische betaalmethoden (bijv. plastic
passen) en cash.
2.4.5 Betalen in een online omgeving
Het feit, dat de manier waarop we transacties
doen verandert van persoonlijk naar op afstand,
heeft invloed op de wijze waarop we betalen
voor deze diensten. In veel gevallen wordt aangenomen dat cash niet het ideale betaalmiddel is
voor deze aankopen op afstand. Alhoewel dit opgaat voor sommige landen en regio’s ter wereld,
is dat niet in alle landen het geval.

Cash bij aflevering is nog steeds een belangrijke
betaalmethode in veel landen ter wereld. In de
Arabische wereld is cash bij aflevering nog steeds
de populairste betaaloptie in de regio, waarbij
50% van de klanten de voorkeur geven aan deze
betaalmethode. Die voorkeur is het sterkst in
Egypte waar 70% van het winkelend publiek voor
cash bij aflevering kiest18. Privacy en veiligheid
zijn nog steeds belangrijke overwegingen voor
klanten in de hele regio. Ondanks de dramatische
verbeteringen die er zijn doorgevoerd in de
afgelopen vijf jaar, is het vertrouwen in online
winkelen nog steeds lager dan in de meer
volwassen markten19.
2.4.6 Innovaties en nieuwe toetreders
Innovatie is de hoeksteen van onze toekomstige
samenleving. Voor cashbetalingen kan dit vertaald
worden naar innovaties in betaalproducten en
innovaties in de wijze waarop de cashbetaalmarkt
is ingericht.
Innovaties in betaalmiddelen
Alhoewel innovatie in betaalmiddelen vooral
plaatsvindt in het elektronische betaaldomein,
heeft het ook een potentiële impact op het
gebruik van cash nu er steeds meer alternatieven
beschikbaar komen voor het gewone publiek.
Voorbeelden van dergelijk productinnovaties zijn:
internetbetalingen, mobiele betalingen, toenemend gebruik van Near-Field Communication
(NFC) en QR-code (Quick Response) techno
logie, virtuele valuta en instant betalingen.
18 Bron: www.stateofpayments.com, Payfort, 2017
19 Bron: State of Payments, Payfort, 2016. De landen die zijn
opgenomen in dit rapport zijn: Verenigde Arabische Emiraten,
Saudi-Arabië, Libanon, Egypte, Koeweit, Jordanië en Qatar.
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Als we cash beschouwen als betaalmiddel
dan is er doorlopende innovatie aan de gang,
bijvoorbeeld op het vlak van:
■■ Productie van cash (biljetten en munten):
bankbiljetten worden gedrukt op verschillende
materialen, zoals papier, katoen, polymeren of
een mix.
■■ Steeds innovatievere veiligheidsmaatregelen
om vervalsingen tegen te gaan, zoals: rondzeefwatermerken, veiligheidsvezels, veiligheidsfolies,
veiligheidsvensters, gedrukte en verborgen
veiligheidskenmerken, 3D afbeeldingen,
hologrammen en fluorescerende inkt.
■■ Geld opnemen bij een geldautomaat met
een mobiele app Mobiel bankieren is de
nieuwe trend in mobiel bankieren. Mobiele
banken werken met een mobiele app, die de
gebruikers in staat stelt om geld te pinnen bij
vele geldautomaten ter wereld, zonder een
kostenopslag. De mobiele bank Ferratum Bank
uit Malta kan bijvoorbeeld gebruikt worden
om geld op te nemen bij alle geldautomaten in
Spanje, terwijl de Duitse mobiele bank N26 en
de Spaanse app Imaginbank toegang hebben
tot alle geldautomaten in heel Europa20.
Daarbovenop is het noodzakelijk om doorlopend tijd en geld te investeren in de cash cyclus
om het huidige niveau van kostenefficiëntie te
behouden of zelfs te verbeteren.

20 Bronnen: http://www.cashessentials.org/news/
news-details/2017/10/16/each-bank-has-its-owncharges-policy en (Spaans): http://www.elmundo.es/
economia/2017/09/26/59ca51dae5fdeaec198b45f6.html

Showcase

Uber and Cash
Uber wordt beschouwd als een markt
verstoorder en het postervoorbeeld van
een revolutionair nieuw businessmodel.
Daarbij wordt het geprezen om de
eenvoudige wijze van betalen. Door
eenvoudig de rit te bevestigen wordt de
ritprijs automatisch in rekening gebracht
bij de creditcard die gekoppeld is aan
het Uber-systeem. Toch vond Uber dat
ze hiermee niet voldeden in bepaalde
landen en onderkenden ze het belang
van cash voor hun klanten. Na een

intensief testtraject is Uber gestart met
de mogelijkheid om met cash te betalen
in India21. Meer landen volgden snel
daarna. Uber biedt cashbetalingen nu
in veel landen aan over de hele wereld,
vooral in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Deze landen zijn onder andere:

21 Bron: https://medium.com/uber-design/
designing-the-uber-cash-experience649a2749b324

“Uber’s beste
verkoopargument is
het naadloze betaalsysteem,
maar zodra ze cash
introduceerden,
zagen ze een
exponentiële groei in het
aantal aanmeldingen.”

Zuid-Afrika, Vietnam, Thailand, Colombia,
Kenia, Singapore, Maleisië, China, Nigeria
en Brazilië.
Volgens Uber heeft het bedrijf het aantal
inschrijvingen exponentieel zien groeien
in de steden waar ze cash accepteren.
Eerdere experimenten in andere
Uber-steden lieten een verhoogd
adoptiepercentage zien van nieuwe
passagiers buiten het vaste dienstgebied
met gemiddeld 45%22.

22 Bron: https://vulcanpost.com/573674/ubermalaysia-cash-payment-system-kl/
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3.1 Afrika
Afrika is het op een-na-grootste continent ter
wereld en heeft op een na de meeste inwoners
(in beide categorieën staat Azië op nummer 1).
Met een oppervlakte van ongeveer 30,3 miljoen
km2 beslaat het continent 20,4% van de totale
landoppervlakte van de aarde. Er wonen 1,2
miljard mensen vanaf 2016, wat 16,6% van de
gehele wereldbevolking is. Het continent kent 54
volledig erkende soevereine staten (landen) en 41
verschillende valuta. De CFA Franc wordt in 14
West- en Centraal-Afrikaanse landen gebruikt23.
De landen die in dit rapport zijn meegenomen
zijn in alfabetische volgorde24:
■■ Egypte
■■ Nigeria
■■ Kenia
■■ Zuid-Afrika
■■ Marokko
■■ Zambia
■■ Mozambique
3.1.1 Het gebruik van cash
De waarde van bankbiljetten in omloop steeg
gemiddeld met 39,8% in lokale valuta in de
rapporterende landen in 2011-2016. Dit komt
overeen met de wereldwijde groeicijfers. Deze
opwaartse trend komt bij de meeste landen ook
terug als de waarde van bankbiljetten in omloop
worden afgezet tegen het BBP (in lokale valuta).
■■ Egypte en Marokko hebben relatief hoge
ratio’s, vergeleken met het gemiddelde van
7,8% in Afrika en 9,6% wereldwijd.
■■ Egypte, Marokko, en Mozambique (tot aan
2015) lieten een stijgende trend zien.
23 CFA staat in deze context voor ‘Communauté Financière
Africaine’ (Afrikaanse Financile Gemeenschap) https://
en.wikipedia.org/wiki/CFA_franc
24 Zie Methodology for country selection criteria
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Figuur 16 BBP in USD per capita
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Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika, Zambia en
Mozambique (alleen in 2016) lieten een
afname zien van de bankbiljetten in omloop,
afgezet tegen het BBP.
Nigeria (2,0%) en Zuid-Afrika (2,3%) behoren tot
de laagste ratio’s ter wereld (Zweden en NieuwZeeland scoren respectievelijk 1,4% en 2,1%).

Als de groei van de waarden van geldopnamen
bij een geldautomaat25 bekeken wordt, tonen de
gegevens dat:
■■ Op een land na, er een positieve groei
is in waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat, met waarden van 8%
(Zuid-Afrika) tot 21% (Egypte).
■■ Positieve groeicijfers laten een toenemende
vraag zien naar het verkrijgen van geld
voor transactionele doeleinden in het hele
Afrikaanse continent.
■■ Alleen Mozambique laat een afname zien in
2015, het laatste rapportagejaar.
25 Geen gegevens voor Kenia
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Figuur 17 BiO/BBP

Figuur 18 Groei waarde geldopname (lokale valuta)
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Figuur 19 Geldautomaten (gea’s) per 100.000 capita
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Figuur 20 Bankkantoren per 100.000 capita
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Alhoewel de toegankelijkheid van cash via geldautomaten en bankkantoren aan het verbeteren
is, blijft het beperkt als je ziet dat de meeste
Afrikaanse landen ver onder het wereldwijde
gemiddelde scoren op beide criteria.
■■ Alleen Zuid-Afrika (54) scoort boven
het wereldwijde gemiddelde van 40,53
geldautomaten per 100.000 hoofden van de
bevolking.
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Alle andere hebben veel minder dan 10
geldautomaten per 100.000 inwoners, waarbij
alleen Marokko (19) boven het Afrikaans
gemiddelde van 16,5 komt (2015).
Alle landen rapporteren een toename van het
aantal geldautomaten hun hun land.

Voor bankkantoren ontstaat een vergelijkbaar
beeld waarbij Marokko en Zuid-Afrika van plek

Zambia

hebben gewisseld op de bovenste twee plekken
van de ranglijst.
■■ Alleen Marokko (18) scoort boven
het wereldwijde gemiddelde van 12,6
bankkantoren per 100.000 capita.
■■ Alle andere hebben veel minder dan 5
bankkantoren per 100.000 capita, waarbij naast
Marokko alleen Zuid-Afrika (7) nog boven het
Afrikaans gemiddelde van 6,0 komt (2015).
■■ Zambia laat de sterkte relatieve groei zien
in de rapportage periode (+37,3%), waarbij
ook Kenia (+14,9%) en Marokko (13,6%) ook
dubbele groeicijfers laten zien.
■■ Nigeria (-22.5%) is het enige Afrikaanse land,
dat het aantal bankkantoren dat beschikbaar
is voor de bevolking, significant heeft
gereduceerd.
Conclusies over het gebruik van cash in Afrika
Op basis van de indicatoren hierboven ontstaat
een gemêleerd beeld van het gebruik van cash in
de bestudeerde Afrikaanse landen. De absolute
waarde van de bankbiljetten in omloop steeg in
de meeste landen, maar de BBP’s van de helft
van de bestudeerde landen is sterker gestegen,
waardoor cash een kleiner aandeel vormt van de
economie in die landen.
De waarde van de geldopnamen bij een geldautomaat, de meest directe indicator van het
gebruik van cash in alledaagse transacties, stijgt in
alle Afrikaanse landen, terwijl de toegankelijkheid
van cash via bankkantoren en geldautomaten
stijgt, met nog voldoende groeipotentieel richting
het wereldwijd gemiddelde.

Figuur 21 Cards per capita
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Elektronische betaalinfrastructuur
De traditionele elektronische betaalinfrastructuur
in retail bestaat uit bankkaarten en betaalautomaten (POS). In de hele wereld zijn bankkaarttransacties al snel de meest voorkomende vorm
van elektronische betalingen aan het worden. In
Afrika ontstaat echter een heel ander beeld.
Uitgegeven bankkaarten
■■ De bankkaarten per hoofd van de bevolking blijven in alle Afrikaanse landen die hierover rapporteren26 ver achter bij het wereldwijde gemiddelde
van 2.0 kaarten per hoofd van de bevolking.
■■ De meeste landen laten een positieve trend
zien (alleen Mozambique rapporteerde een
afname in 2015, tegen een positieve trend
in de daaraan voorafgaande jaren) met
significante groeicijfers.
■■ In absolute aantallen gemeten, is het gebruik
van bankkaarten niet wijdverbreid in het
Afrikaanse continent.
26 Geen gegevens voor Marokko, Zuid-Afrika, Zambia
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Figuur 22 Betaalautomaten (bea of POS) per 100.000 capita

Figuur 23 Toegang tot een bankrekening (% van bevolking >15jr)
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Betaalautomaten (POS)
■■ De bankkaartinfrastructuur blijft ook achter
aan de ontvangende kant, met 40-70
betaalautomaten (POS) per 100.000 capita
in de meeste Afrikaanse landen.
■■ Zuid-Afrika vormt hierop de opvallende
uitzondering, met ruim 700 betaalautomaten
in 2016, wat nog steeds ver onder het
wereldwijde gemiddelde ligt van 1.500
betaalautomaten per 100.000 capita.
■■ De meeste landen rapporteerden positieve
groei in de afgelopen vijf jaar, met uitzondering
van Nigeria.
Toegankelijkheid van een bankrekening
Als we de meest recente cijfers bekijken voor
toegang tot een bankrekening, dan zien we het
volgende: Het verbetert in Afrika27, maar er is
nog veel terrein te winnen voor het wereldwijde
gemiddelde van 60,7% gehaald wordt, behalve in
Zuid-Afrika.
27 Geen gegevens Mozambique, Marokko en Zambia (2014)
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Figuur 24 Internettoegang (% van bevolking >15jr)
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Internettoegang
Een andere belangrijke indicator voor sociale en
financiële inclusiviteit is het percentage van de
bevolking met toegang tot het internet.
■■ Alle Afrikaanse landen hebben in de afgelopen
jaren sterke en positieve groeicijfers laten zien.
■■ Marokko (57%) voert het continent aan en is
samen met Zuid-Afrika het enige land dat de
wereldwijde doel van 50% overstijgt.

Zambia

Figuur 25 Aantal mobiele telefoonabonnementen per 100 capita
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Mozambique (9%) de Zambia (21%) blijven
achter op dit gebied.
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(-10%), maar ligt met 111 abonnementen per
100 inwoners (2015) nog steeds boven het
wereldwijd gemiddelde en de eigen score van
1052016
in 2011.
In Marokko
2015 was sprake van een lichte daling in
2015, wat de positieve trend doorbrak van de
2014
jaren ervoor.
2013 (165 abonnementen) is koploper
Zuid-Afrika
in Afrika
2012en bezet de 4e plaats ter wereld,
slechts achter Hong Kong (229), de Verenigde
2011
Arabische Emiraten (203) en Saudi-Arabië (177).

Mobiele telefoonabonnementen
Het aantal mobiele telefoonabonnementen (per
100 capita) in Afrika staat in scherp contrast met
de voorgaande vergelijkbare gegevens, want het
ligt op het wereldwijde gemiddelde.
■■ Het Afrikaans gemiddelde van 102 komt
overeen met de gemiddelde score wereldwijd,
wat betekent dat:
◆◆ De afstand die we zien tussen Afrikaanse
landen en de rest van de wereld in de
meeste andere categorieën niet aanwezig is
voor mobiele telefoonabonnementen.
◆◆ De toegankelijkheid van mobiele telefoons
voor Afrikanen veel beter is, dan voor
‘klassieke’ elektronische betaalinfrastructuur
zoals betaalkaarten, betaalautomaten of zelfs
bankrekeningen.
■■ Alle landen hebben positieve groei in deze cijfers
laten zien in de afgelopen 5 rapportagejaren.
■■ Egypte laat een afname zien sinds 2013

Samenvatting van elektronisch betalen en
sociale en financiële inclusiviteit in Afrika
Op het gebied van elektronisch betalen is er nog
veel ruimte voor groei in Afrika. Het aantal passen en betaalautomaten blijft, net als de toegang
tot een bankrekening en internet, ruim achter bij
de overige continenten.
Het aantal mobiele telefoonabonnementen
houdt wel gelijke tred met de rest van de wereld.
3.1.2 De Kosten van Cash
Voor de consument verschillen de kosten voor
het gebruik of het verkrijgen van contant geld
per land. In de meeste landen is het opnemen
van geld bij een geldautomaat van de eigen bank
of netwerk gratis, alhoewel in zowel Zuid-Afrika
als in Zambia er kosten verbonden zijn aan een
opname bij de eigen bank. In Egypte zijn er geen
kosten verbonden aan de geldopname buiten het
eigen netwerk, terwijl in Kenia en Nigeria hier
wel kosten voor in rekening worden gebracht
(zie figuur 26).

3.1.3. Organisatie van de cash-cyclus
Zoals ook in de andere continenten, wordt in
Afrika de cash cyclus per land georganiseerd.
Zoals de tabel hieronder aangeeft, kunnen
de meest landen in Afrika als gecentraliseerd
worden geclassificeerd, waarbij de NCB een
belangrijke rol speelt in de operationele
activiteiten in de cash-cyclus.

Figuur 26 Kosten voor het opnemen van cash

3.1.4.Toekomstperspectief
Het is de verwachting dat cash voorlopig nog
een essentieel betaalmiddel blijft in Afrika.
Het gebrek aan substantiële elektronische
betaalinfrastructuur en het hoge aantal inwoners
‘zonder bank’ in veel Afrikaanse landen zijn
hiervoor de belangrijkste redenen.
Tegelijkertijd valt te verwachten dat belangrijke
spelers (in de eerste plaats de banken en
centrale overheden) blijven proberen om de
bevolking over te halen om bankrekeningen te
gaan gebruiken, waardoor het aantal inwoners
met ‘bank’ zal toenemen in Afrika. Daarbij zullen
investeringen zorgen voor een doorontwikkeling
van de elektronische infrastructuur en de
introductie van elektronische betaalmethoden.
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Africa
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ZMV

1

27%, Zamlink

Als gevolg hiervan zullen transactievolumes
voor elektronische betalingen naar verwachting
significant blijven toenemen in de komende jaren.
De belangrijkste drijfveer achter de adoptie van
elektronisch betalen in Afrika zal waarschijnlijk
de mobiele telefoon zijn, en niet de meer
traditionele bankkaartinfrastructuren die
gebruikelijker zijn in andere delen van de wereld.

Figuur 27 Landenoverzicht kerncomponenten van de Cash Cyclus
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Mobiele geldrekeningen in Afrika
Gezien het relatief hoge aantal mobiele
telefoonabonnementen, is het waarschijnlijk geen verrassing dat Afrika zich
lijkt te concentreren op de mobiele
telefoon als aanjager van elektronisch
betalen. In het volgende rapport van de
Wereldbank over financiële inclusiviteit
wordt gewezen op de relevantie van
mobiele telefoons en mobiele geldrekeningen overal op het Afrikaanse
continent.

Figuur 28 Ontwikkeling van inkomende transacties in Sub Sahara - Afrika, 2013-2016
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0
Cash

Normaal gesproken kan een persoon
met een mobiele geldrekening de volgende handelingen uitvoeren:
■■

■■
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Cash invoeren: Fysiek geld omzetten in
elektronisch geld (e-value of e-money).
E-money en/of e-value kopen door de
verkoper cash te bieden.
Overdragen: De e-value, die aanwezig
is in de eigen mobiele geldrekening,

Bankrekening

Bulk betaling

60

80

100

Internationale
overschrijving

tv, rekeningen van nutsbedrijven,
vliegtickets en andere zaken.

Figuur 29
April 2017
June 2013

Mobile Money is een dienst waarbij
klanten hun mobiele telefoon gebruiken
om geldwaarden te sturen en te
ontvangen of om geld elektronisch van
de ene persoon op de andere over te
dragen door de telefoon te gebruiken
als een Mobiele Wallet.

40

24

Landen met
eMoney faciliterende
regulering
in Sub Sahara Afrika

30
Landen met
eMoney faciliterende
regulering
in Sub Sahara Afrika

Bron: GSMA

■■

■■

verplaatsen naar andermans mobiele
wallet. Of e-money naar anderen te
sturen per sms.
Cash uitvoeren:
◆◆ E-value omwisselen naar fysiek geld.
◆◆ De e-value verkopen voor fysiek
geld. Het is in feite fysiek geld
opnemen in ruil voor e-value.
Rekeningen betalen: De e-money
gebruiken voor dagdagelijkse
diensten en producten, zoals kabel-

Een van de belangrijkste voordelen van
het gebruik van deze diensten, is dat er
geen bankrekening voor nodig is. Ook
laat het gebruikers dagelijkse financiële
transacties uitvoeren zonder dat ze met
cash over straat hoeven.
Een recent onderzoek28 laat zien dat
meer dan 40% van de volwassen bevolking actieve gebruikers zijn van mobiel
geld in zeven landen onder de Sahara
(Gabon, Ghana, Kenia, Namibië, Tanzania,
Oeganda, Zimbabwe).

28 De bekendste en een van eerste, grote mobiel
geld-initiatieven is M-Pesa in Kenia (geïntroduceerd
in 2007), maar er zijn nog veel meer landen
bijgekomen sindsdien. Afrika is nu wereldleider op
het gebied van mobiele gelddiensten

Het zelfde rapport laat ook zien dat de
waarde van binnenkomende transacties
(cash invoeren) verdubbeld is tussen
2013 en 2016, en dat cash nog steeds
het primaire betaalmiddel is, al is het
aandeel gedaald.
De bekendste en een van eerste, grote
mobiel geld-initiatieven is M-Pesa in
Kenia (geïntroduceerd in 2007), maar
er zijn nog veel meer landen bijgekomen sindsdien. Afrika is nu wereldleider
op het gebied van mobiele gelddiensten,
zoals de statistieken laten zien.

Figuur 30

Mobile money drijft financiële inclusiviteit
in Sub-Sahara Afrika
Sub-Sahara Afrika is de enige
regio met landen waarin meer
dan 10% van de volwassenen
een mobile money
rekening hebben.
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hebben meer volwassenen
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dan een gewone rekening bij
een bank.
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Wereldwijd heeft slechts 2% van de volwassenen een mobile
money account, tegen 12% in Sub Sahara Afrika. 45% daarvan
heeft alleen een mobile money account.
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Figuur 31 BBP in USD per capita
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Filippijnen

Azië beslaat ruim 44,5 miljoen vierkante kilometer, oftewel 30% van het totale landoppervlak ter
wereld. De grootste landen in Azië zijn Rusland
(117,1 miljoen vierkante kilometer), China (9,6
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
miljoen vierkante kilometer), India (3,3 miljoen
vierkante kilometer) en Kazachstan (2,7 miljoen
vierkante kilometer).

Maleisië

Japan

Indonesië

India

Hong Kong

China

3.2 Azië
Azië is het grootste continent met de meeste
inwoners ter wereld.

Met een inwonertal van ongeveer 4,4 miljard,
oftewel 62% van de wereldbevolking, heeft Azië
ook verreweg de meeste inwoners van alle
continenten op deze planeet. De landen met de
meeste inwoners in Azië zijn China (1,4 miljard
mensen), India (1,3 miljard mensen), Indonesië
(259 miljoen mensen) en Pakistan (193 miljoen
mensen).

2016
2015

40000

De meeste grenzen van het continent zijn
heel duidelijk, maar sommigen vallen in een
grijs gebied. Rusland en Turkije29 worden soms
beschouwd als onderdeel van Europa, terwijl
Indonesië en delen van de Filippijnen weleens
worden meegeteld bij Oceanië.
De landen die in dit rapport Azië vertegenwoorRussia
Saudi Arabia South Korea Thailand
United Arab Emirates
digen zijn:
■■ China
■■ Filippijnen
■■ Hong Kong
■■ Russische Federatie
■■ India
■■ Saudi-Arabië
■■ Indonesië
■■ Thailand
■■ Japan
■■ Verenigde Arabische
■■ Zuid-Korea
Emiraten
■■ Maleisië

Philippines

29 In dit rapport wordt Rusland bij Azië en Turkije bij
Europa gerekend.

Figuur 32 BiO/BBP
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■■ Indonesië (sinds 2016)
3.2.1 Het gebruik van cash
■■ Rusland (sinds 2014, alhoewel de ratio in 2016
De hoeveelheid Bankbiljetten in Omloop (BiO,
lokale valuta) stijgt in alle Aziatische landen in
weer steeg)
absolute zin, met een stijging van 45,6% over de
afgelopen 5 jaar, oftewel 9,1% gemiddeld per jaar.
In het algemeen zijn de ratio’s redelijk vergelijk
Desondanks ontstaat er een ander beeld wanbaar met de rest van de wereld en liggen ze
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
Russia
Saudi Arabia South Korea Thailand
United Arab Emirates
neer de cijfers gecorrigeerd worden voor het
tussen de 5 en 10%.
BBP, zoals figuur 32 laat zien.
In Hong Kong (>15%), Japan (>20%) en Thailand
De belangrijkste conclusies zijn:
(>10%) liggen de ratio’s wat hoger.
■■ Voor de meeste grotere Aziatische landen (in
oppervlakte en inwonertal) laten deze ratio’s
De cijfers laten een duidelijke vraag naar cash
een neergaande trend zien. Dat gebeurt in:
zien in Azië, hoewel de vraag minder wordt in
■■ China
belangrijke Aziatische markten. Dit eerste oor■■ Hong Kong (sinds 2014, alhoewel de ratio in
deel wordt ondersteund door de bedragen die
2016 weer steeg)
worden opgenomen bij geldautomaten, wat de
■■ India (in 201630)
tweede belangrijke indicator is voor het gebruik
van contant geld in een bepaald land. Deze bedragen zijn significant toegenomen in de meeste
30 waarschijnlijk voornamelijk vanwege het ongeldig
landen, zoals figuur 33 laat zien.
verklaren van 86% van de Indiase bankbiljetten in Q4 van

2016, zie ook Showcase India)

Legenda

Figuur 33 Groei waarde geldopname (lokale valuta)
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In de meeste Aziatische zien we een
Aantal gea’s - belangrijkste conclusies
■■ Het aantal geldautomaten neemt toe in Azië,
gemiddelde (0-10%) tot sterke groei (>10%)
in waarde van de geldopnamen bij een
met de sterkste groei in China, Indonesië en
geldautomaat in de afgelopen 5 jaren.
Thailand.
■■ Alleen in India, Saudi-Arabië en Zuid-Korea
■■ De meeste landen laten groei zien op dit
zien wij
eenHong
afname
en
dat alleen
maar
in Malaysia Philippines
gebied Russia
in de afgelopen
5 jaar, waarbij
alleen
China
Kong
India
Indonesia
Japan
Saudi Arabia South Korea Thailand
United Arab Emirates
2016, het laatste rapportagejaar.
Zuid-Korea (en Rusland sinds 2015) consistent
■■ In het algemeen laten deze groeicijfers zien dat
het aantal geldautomaten afbouwt. Zowel
er in Azië een duidelijke vraag naar cash is als
in Rusland als in Zuid-Korea zijn er al veel
betaalmiddel in het hele continent.
geldautomaten per hoofd van de bevolking,
■■ De groeicijfers zijn nog steeds positief, maar
wat een verklaring zou kunnen zijn voor de
vlakken wel af in alle rapporterende Aziatische
afname van het aantal gea’s.
landen.
Aantal bankkantoren - belangrijkste conclusies
Toegankelijkheid van cash is gedefinieerd als het
Er zijn onvoldoende gegevens over het
aantal beschikbare geldautomaten (gea’s) en
aantal bankkantoren voor heel Azië om een
bankkantoren. Ook in Azië, net zoals in de rest
onderbouwde uitspraak te doen over de
van de wereld, zien wij een toename van het
ontwikkeling in het gehele continent. Wanneer
aantal geldautomaten en een afname van het
we de gegevens per land bekijken, kunnen we
aantal bankkantoren.
wel een aantal zaken concluderen:
■■
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Figuur 34 Geldautomaten (gea) per 100.000 capita in Azië (2011-2016)
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Figuur 35 Bankkantoren per 100.000 capita
70
60
50
40

China

Hong Kong

India

Indonesia

Saudi Arabia South Korea

Thailand
United Arab Emirates

30
20
10

Japan

Maleisië

Filippijnen

Rusland

Indonesia

Japan

Malaysia

Philippines

Russia

Saudi Arabia South Korea

Verenigde
Arabische
Emiraten

Indonesië

India

Thailand

India

Hong Kong

Zuid-Korea

Hong Kong

China

Saudi-Arabië

China

0

Thailand
United Arab Emirates

■■

■■

Er zijn relatief veel bankkantoren in Rusland,
Zuid-Korea en Saudi-Arabië. In de meeste
landen neemt het aantal bankkantoren per
hoofd van de bevolking af (2012-2016), met
de sterkste dalingen in Rusland (-11,1%), Japan
(-8,4%) en Zuid-Korea (-7,6%).
India (+21,7%) laat de sterkste groei zien in
het aantal bankkantoren per hoofd van de
bevolking, al is het totaal van 11,4 kantoren
per 100.000 capita in 2016 in verhouding nog
steeds erg laag.

Ondanks het feit dat we voor de meeste landen
geen gegevens hebben over transactievolumes,
zien we verder bewijs voor het frequente gebruik
van contant geld in de regio in een onderzoek
van een aantal betaalservice leveranciers uit de
e-commerce sector, zoals Ayden31 en Payfort32.
Zij rapporteren opvallend hoge percentages
online aankopen die contant zijn afgerekend.
Payfort vergelijkt cash met creditcard gebruik
voor online betalingen (State of Payments in the
Arab world, 2014), zie figuur 36.

31 Bron: https://www.adyen.com/knowledge-hub/countryguides/southeast-asia-payments-guide
32 Bron: State of Payments in the Arab world 2016, https://
www.payfort.com/stateofpayments2016/
Figuur 36 Cash gebruik voor online aankopen
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Als deze hoge percentages al voorkomen bij
e-commerce aankopen (op afstand), dan is het
zeer aannemelijk dat het aantal contante betalingen
nog hoger ligt in een offline (persoonlijke) omgeving, waar contante betalingen over het algemeen
als veel toepasselijker beschouwd worden.
Adyen concludeert: “Terwijl e-commerce flink
groeit in Zuidoost-Azië, is de betaalmarkt amper
vergelijkbaar, omdat het overgrote deel van de
betalingen nog steeds offline en contant plaatsvindt.
In zich ontwikkelende markten zoals Indonesië en
Thailand, betaalt het winkelend publiek nog steeds
voornamelijk contant. Door de gepercipieerde
onveiligheid in de online omgeving zijn zelfs
shoppers met een creditcard heel terughoudend
in het verstrekken van hun kaartinformatie
vergeleken met het wereldwijde gemiddelde.
Mogelijke alternatieven voor cash
Uitgeven van betaalkaarten
De volgende conclusies zijn mogelijk op basis van
deze statistieken:
■■ Op een enkele uitzondering na, blijft het aantal
kaarten per inwoner in Azië achter bij het
wereldwijde gemiddelde van 2,0 kaart per
inwoner.
■■ De uitzonderingen zijn: China met 4,4,
Zuid-Korea met 5,1 en in mindere mate, de
Verenigde Arabische Emiraten met 2,0 kaarten
per inwoner.
■■ Het aantal kaarten per inwoner groeide in de
afgelopen 5 jaar met dubbele cijfers in bijna
alle Aziatische landen. De sterkste groei vond
plaats in China (+69,3%), India (+136,3%) en
Indonesië (+56,7%).

Legenda

Figuur 37 Cards per capita
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Figuur 38 Betaalautomaten (bea of POS) per 100.000 capita
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Figuur 39 Toegang tot een bankrekening (% van bevolking >15jr)
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■■

Saudi-Arabië

Toegang tot een bankrekening
■■ De meest recente beschikbare gegevens uit
2014 laten zien dat Azië met 72% net boven
het wereldwijde gemiddelde blijft van 69% van
de inwoners boven de 15 jaar in het bezit van
een bankrekening.

■■

Rusland

Betaalautomaten (POS)
De belangrijkste conclusies zijn:
■■ Met gemiddeld 750 betaalautomaten per
100.000 inwoners blijft het aantal in Azië achter
bij het wereldwijde gemiddelde van 1500.
■■ China (1774 in 2016) en de Verenigde
Arabische Emiraten (1548) zijn de enige landen
die boven het wereldwijde gemiddelde uitstijgen.
■■ In alle rapporterende landen in Azië zien we
een sterke groei in het aantal beschikbare
betaalautomaten in de afgelopen 5 jaar, waarbij
in 4 landen dit aantal zelfs verdubbelde:
China (+236,7%), India (+180,2%), Rusland
(+141,8%), Saudi-Arabië (+174,1%).

Filippijnen

Maleisië

Japan

Indonesië

India

Hong Kong

China

0

De landen die in Azië hierin voorop lopen zijn:
Japan (99%), Hong Kong (96%) en Zuid-Korea
(94%)
In alle landen zien we een toename op dit gebied.

Internettoegang
■■ Internettoegang in Azië komt overeen
met het wereldwijde gemiddeld van 61%,
waarbij 62% van de volwassenen (>15 jaar)
internettoegang hebben.
■■ De Verenigde Arabische Emiraten (91%), ZuidKorea (90%), en Japan (88%) lopen als landen
hierin voorop, waarbij India (26%) en Indonesië
(22%) de hekkensluiters zijn van het continent.
■■ Wel laten deze beide landen de sterkste
relatieve groei zien over 5 jaar, respectievelijk
158% en 79%.
Mobiele telefoonabonnementen
■■ Azië scoort flink boven het wereldwijde
gemiddelde van 117, met 143 mobiele
telefoonabonnementen per 100 inwoners.

Figuur 40 Internettoegang (% van bevolking >15jr)
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Figuur 41 Aantal mobiele telefoonabonnementen per 100 capita
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Hong Kong (229), de Verenigde Arabische
Emiraten (203), en Saudi-Arabië (177) lopen
hierin voorop in Azië, maar ook wereldwijd.
Bijna alle landen laten een sterke groei zien,
waarbij Thailand (+31,3%), Indonesië (+29,2%),
en China (+27,9%) het hardste groeiden in de
afgelopen 5 jaar.

■■

Alleen in Saudi-Arabië neemt het aantal
telefoonabonnementen gestaag af in de
afgelopen jaren, maar in totaal blijven ze boven
het continentaal en globaal gemiddelde.

3.2.2 De Kosten van Cash
De kosten van cash die consumenten moeten
betalen volgen in de meeste Aziatische landen
een vergelijkbaar patroon en komen bovenop
de kosten van cash voor een economie of de
samenleving. Die eerste hangt vooral samen
met het opnemen van contant geld (via een
geldautomaat), in plaats van kosten die gerekend
worden bij een contante betaling. Daar komt
bij dat sommige banken geen ‘opnamekosten’
vragen, maar deze service wel doorberekenen in
de totale kosten voor ‘standaard bankdiensten’.
Veel banken en interbancaire netwerken brengen
geldopnamekosten in rekening voor gebruik
van een geldautomaat. In sommige gevallen
worden deze kosten alleen doorberekend aan
mensen die geen klant zijn van de bank. In andere
gevallen worden de kosten aan alle gebruikers
van de geldautomaten doorbelast. Er zijn twee
soorten kosten voor de consument: de toeslag
voor gebruik en de kosten voor gastgebruik33.
De toeslag kan opgelegd worden door de eigenaar van de geldautomaat en doorberekend aan
de gebruiker van het apparaat. De kosten voor
gastgebruik worden door de uitgever van de pas
in rekening gebracht bij de consument voor transacties buiten het eigen geldautomatennetwerk.
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Figuur 42 Kosten voor het opnemen van cash
Land

Eigen Bank/Netwerk

Andere Bank/Netwerk

China

Geen kosten
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Hong Kong

Geen kosten

Kosten tussen HKD$ 15-30

India

Kosten, na 3 opnames p/mnd,
INR 20

Geen data

Indonesië

Geen kosten

Kosten

Japan

Geen kosten

Geen data

Maleisië

Kosten, na 8 opnames p/mnd
RM 0,53-1,06

Kosten, RM 1,06

Filipijnen

Geen kosten

Geen data

Rusland

Geen kosten

Geen data

Saudi Arabië

Geen kosten

Kosten, tussen SAR 10-30

Zuid Korea

Geen kosten

Geen data

Thailand

Kosten, na 4 opnames p/mnd

Kosten, tot THB10-20

Verenigde Arabische
Emiraten

Geen kosten

Kosten, tot AED 2

automaat van de eigen bank gratis voor alle
klanten van die bank.
Gea opname bij andere bank of buiten
het gea-netwerk
Geldopnemen bij geldautomaten van een
andere bank kan geld kosten, afhankelijk van de
mate waarin het netwerk gedeeld wordt en de
afspraken tussen banken onderling in een land.

Gea opname bij de eigen bank of binnen
het gea-netwerk
In bijna alle landen zijn opnamen bij een geld

In het volgende overzicht staat voor welke
geldopnamen bij de geldautomaten kosten in
rekening worden gebracht in de verschillende
Aziatische landen. Als er specifieke informatie
beschikbaar is over het bedrag of percentage van
de kosten, dan staat het inde figuur erbij vermeld.

33 Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/ATM_usage_fees.
Gegevens van nationale banken, kostentabellen per
individuele bank, analyse door G4S en de Payments Advisory
Group, 2017

3.2.3 Organisatie van de cash-cyclus
De cash-cycli kunnen omschreven worden
als organisaties per land, waarbij in de meeste

Aziatische landen een gecentraliseerd model
wordt gehanteerd. Daarin speelt de nationale
centrale bank (NCB) een prominente rol. Via het
netwerk van kantoren functioneert de NCB als
de primaire opslagplaats, distributiecentrum en
verwerker van contant geld.
Sommige landen zien kansen om de cashcyclus verder te optimaliseren door zich actief
in te zetten om een gedelegeerd model te
ontwikkelen.
In het overzicht hieronder staan de voornaamste
elementen van de cash-cyclus per land:
3.2.4 Toekomstperspectief
Over het algemeen ontwikkelen de elektronische
betaalmogelijkheden in de Aziatische markt zich

in hoog tempo. Daarmee verlaagt ook de afhankelijkheid van cash. Het is de verwachting dat
deze trend in verschillende landen doorzet:
1 Uitbreiding van de elektronische
betaalinfrastructuur, door verhoogde uitgifte
van betaalkaarten, betaalautomaten en andere
elektronische betaalmogelijkheden.
2 Optimalisatie van de elektronische
betaalinfrastructuur.
3 Het verbeteren van de sociale en financiële
inclusiviteitscijfers, waaronder het aantal
bankrekeningen, internettoegang, elektronisch
(via internet en/of mobiel) bankieren en
mobiele telefoonabonnementen.
4 Optimalisatie van de cash-infrastructuur om
de kosteneffectiviteit verder te verbeteren.
5 Projecten starten om het gebruik van cash te
ontmoedigen (muntloos, cashloos, enz.).

Figuur 43 Landenoverzicht kerncomponenten van de Cash Cyclus
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Showcase India

India vervangt 86% van de bankbiljetten
Op 8 november 2016 kondigde de
Reserve Bank of India, als onderdeel van
een groter digitalisatieprogramma van
de Indiase overheid34 35, aan dat bestaande bankbiljetten (INR) van 500 en 1000
roepie vanaf 9 november 2016 niet langer als wettig betaalmiddel zouden gelden (ook wel demonetisatie genoemd)
De redenen voor deze drastische en
niet eerder vertoonde maatregel waren:
■■ Het aantal en de waarde van valse
34 http://digitalindia.gov.in en http://cashlessindia.
gov.in
35 https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.
aspx?Id=10684&Mode=0
Figuur 44 Valse bankbiljetten per denominatie
Denominatie
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Bron: RBI Annual Report 2016-2017

54 | 55

■■

■■

biljetten in omloop verkleinen
De hoeveelheid “zwart geld”
verkleinen
Elektronisch betalen stimuleren

Tot 31 december 2016 konden oude
biljetten, met restricties in aantal en volume, omgewisseld worden voor nieuw
uitgegeven bankbiljetten (Mahatma
Ghandi serie) of op een bankrekening
gestort worden (hierop golden geen
restricties). Dit geld kon later weer opgenomen worden, maar dan wel weer
met restricties in aantal en waarde.
Deze actie betrof 86% van de waarde
van alle bankbiljetten in omloop. Uiteraard veroorzaakte dit een schok in heel
India. Mensen vormden rijen bij geldautomaten en bankkantoren om hun cash
op te nemen.

De belangrijkste vraag is, uiteraard, of
deze drastische maatregelen nu de
moeite waard zijn gebleken? Daarover is
het laatste woord nog niet gezegd en de
meningen lopen ver uiteen. Nu, een jaar
later, zijn de meer officiële waarnemingen:
■■

■■

In deze korte tijd bracht de RBI maar
liefst 23,8 miljard bankbiljetten in
omloop met een totale waarde van
5.540 miljard INR36.
■■

36 https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.
aspx?Id=10684&Mode=0

Het aantal gedetecteerde valse
bankbiljetten is significant gegroeid
het afgelopen jaar, vooral voor de 500
en 1.000 INR-biljetten zoals te zien
in figuur 44. Gelet op het gigantische
aantal biljetten (23,8 miljard) dat
gedemonetiseerd is, is deze toename
echter verwaarloosbaar.
De hoeveelheid “zwart geld” in
omloop is verkleind.
De centrale bank van India
rapporteerde dat bijna 99% van
de geschatte 15,28 biljoen roepies
($239 miljard), die uit roulatie zijn
gehaald met de demonetisatie, weer
zijn teruggebracht in het bancaire
systeem. Als gevolg hiervan is bijna al
het “zwarte geld” weer in de banken
terecht gekomen en werd het niet
vernietigd, zoals de bedoeling was.
Elektronisch betalen stimuleren.

Volgende de gegevens van de RBI
piekten het aantal en het volume van
digitale transacties na de demonetisatie
(toen consumenten weinig alternatieven
hadden), maar ligt het niveau nu weer
onder die eerste pieken. De groei van
de digitale transacties is verder afgevlakt
in de maanden na de demonetisatie.
Het aantal transacties nam sinds de piek
in december 2016 af met 8%. Er is uiteindelijk slechts een marginale toename
van 2,2% gemeten ten opzichte van
juli 2016, volgens de gegevens van de
Reserve Bank of India. Op het Unified
Payments Interface na37 is het gebruik
van alle andere manieren om digitaal af
te rekenen afgenomen38.
En, mogelijk nog het belangrijkste,
India was een van de snelst groeiende
economieën ter wereld. De groei van het
BBP daalde echter dramatisch, tot 6,1%
omgerekend naar jaarcijfers in de periode
januari-maart 2017, na drie kwartalen
37 Een betaalsysteem dat directe geldoverdracht
faciliteert tussen bankrekeningen en mobiele
platformen.
38 Bron: https://hbr.org/2017/11/one-year-afterindia-killed-off-cash-heres-what-other-countriesshould-learn-from-it

Figuur 45 Volume elektronische retail-betalingen nov 2016 – aug 2017
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met groeicijfers tussen de 7% en 7,9%
op jaarbasis. Het meeste recente BBPcijfer is gedaald naar 5,7. Dit kan in ieder
geval deels verklaard worden door de
beleidswijziging van afgelopen november.
Daarbij werden enkel cruciale sectoren
van de grote cash economie in India hard
getroffen door de maatregel39. Belangrijke
sectoren zoals vastgoed en landbouw
hebben de hardste klappen te verduren
gekregen. De echte langetermijngevolgen
van deze ongekende gebeurtenis
beginnen zich nu pas af te tekenen.
39 Bron: RBI Annual Report 2016-2017

Figuur 46 BBP groei (%)
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Showcase China

WeChat Pay, AliPay, QR-codes & mobiele wallets
China is nog voor een heel groot deel
afhankelijk van cash. Desondanks staat
het land in de betaalsector vooral
bekend om de innovaties op het gebied
van elektronische en mobiele verkopen,
social media, en de bijbehorende digitale
betaalmethoden. Voorbeelden hiervan
zijn AliPay (een spin-off van e-commerce
gigant Alibaba) en het Tencent-bedrijf
WeChat Pay, een spinoff van het
Figuur 47 Meest populaire sociale
netwerken per Januari 2018, obv aantal
actieve gebruikers (in miljoenen)
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WeChat
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Baidu Tieba
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enorm populaire social mediaplatform
WeChat. Beide bedrijven hebben hun
marktgebied buiten China uitgebreid de
afgelopen jaren In 2015 startte Alipay
in Europa en WeChat Pay volgde in
2016, waarbij ze zich initieel richtten
op het ondersteunen van Chinese
gebruikers in het buitenland.
QR-codes (een afkorting van “quick
response”) zijn de kern van de
explosieve groei van digitale betalingen
in het land. In de VS en Europa sloegen
de QR-codes nooit echt aan, vooral
omdat QR codes door Westerse
mobiele- en social mediabedrijven (zoals
Apple, Facebook etc.) aanvankelijk juist
niet werden ondersteund. Maar in China
vind je QR-codes overal. Zo worden ze
gebruikt door grote winkelketens, op
straatmarkten en zelfs door bedelaars
en straatmuzikanten40.

LinkedIn
Viber

Met de codes kunnen mensen
afrekenen in winkels door de QR-code
van een product te scannen of door
hun persoonlijke code bij de kassa

Snapchat
Reddit
LINE
Pinterest
yy
Telegram
VKontakte
BBM
Kakaotalk
0
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40 Bron: http://money.cnn.com/2017/09/08/
technology/china-qr-codes/index.html

te laten zien. Het geld wordt dan in
mindering gebracht op mobiele wallets,
die meestal gekoppeld zijn aan gewone
bankrekeningen.
Afgaand op de krantenkoppen zou je
bijna concluderen dat China hard bezig
is cash af te schaffen en op weg is naar
een cashloze maatschappij.
Wat zijn de gevolgen van deze
betaalmogelijkheden en het gebruik van
cash voor een transactie?
Sinds 2012 is de waarde van bankbiljetten in omloop in China met 7% per jaar
toegenomen. Daarbij is de totale waarde
van alle geldopnamen bij een geldautomaat toegenomen met bijna 69% tussen
2012 en 2016. Beide laten een duidelijke
behoefte aan cash zien in dit land.
De waarde van bankbiljetten in omloop
gedeeld door het nationale BBP is met
13% afgenomen in dezelfde periode. De
groeicijfers van de waarde van geld
opnamen bij geldautomaten nemen snel
af (van 26,8% in het topjaar 2013 tot
7,2% in 2016). Tegelijkertijd gingen de
volumes van verschillende elektronische
betalingen door het plafond. Met name

overschrijvingen (+460%) en kaart
betalingen aan de kassa (+325%) groeiden met name gigantisch in 2012-2016.

Figuur 48 Hoe lang zou je het uithouden met minder dan 100RMB in cash op zak?
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100-300 RMB
301-500 RMB

Samengevat: Cash is nog steeds belangrijk en groeit in absolute aantallen, maar
de relevantie neemt in hoogte tempo af,
gegeven de explosieve groei van elektronische betalingen, gefaciliteerd door
mobiele wallet-oplossingen zoals AliPay
en WeChat Pay.
China’s cash-loze samenleving
Alhoewel vertegenwoordigers van beide
bedrijven grif toegeven dat een geheel
cash-loze samenleving voor China
op korte termijn niet waarschijnlijk is,
prijzen ze het concept wel aan met een
“Cash-loze week” een “Cash-loze dag”
(8 augustus, WeChat Pay) en “Cash-loze
maand” (augustus, WeChat Pay). Daarbij
laat recent onderzoek41 zien, dat:
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52% van de Chinezen gebruikt cash
voor slechts 20% of minder van hun
maandelijkse uitgaven.
74% van de mensen geeft aan dat ze
langer dan een maand kunnen doen
met slechts 100 RMB in cash.
84% van de mensen zeiden dat ze
geen moeite hebben met een volledig
cash-loos leven.
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Figuur 49 52% van de Chinezen gebruikt cash
voor maximaal 20% van hun maandelijkse uitgaven
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Figuur 50 Hoe voel je je als je geen cash bij je hebt?

41 “2017 Mobile Payment Usage in China” is
gebaseerd op gegevens van WeChat Pay en
een online enquete met 6.595 respondenten.
Onderzoek van het Tencent Research Institute, in
samenwerking met de Ipsos onderzoeksgroep en
het Chongyang instituut voor financiële studies aan
de Renmin universiteit in China (RDCY).

12% Bezorgd
“Er zou zich een situatie voor
kunnen doen dat ik cash nodig heb”

84% Kalm
“Maakt niet
uit, want ik
kan ook
mobiel betalen”

4% Weigering
“Onacceptabel,
ik moet naar huis of langs een ATM”

Bron: Images from 2017 Mobile Payment Usage in China Report
https://www.slideshare.net/ChinaTechInsights/2017-mobile-payment-usage-in-china

Showcase Zuid Korea

Een samenleving zonder muntgeld
Figuur 51
Tegenstander

Gebruik
ik niet

Ik geef ze weg
of ik stort ze op
mijn bankrekening

Sterk
tegenstander
Sterke
voorstander
Neutraal

Ik gebruik ze
voor een
volgende betaling

Waar gebruik je
wisselgeld (munten) voor?

De Bank of Korea (BOK) is een project
gestart om de hoeveelheid muntgeld
in omloop te verminderen en een
‘muntloze samenleving’ na te streven
als gevolg van het ‘Payment System
Policy Roadmap Vision 2020’42 en na
gebruikersonderzoek.
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Voorstander

Wat is je mening tav
een muntloze maatschappij

voor de maatschappij te verlagen die
gemoeid zijn met het in omloop houden
en beheren van het muntgeld.

uitbreiden in de jaren 2018-2020 door
zowel meer dienstverleners aan te trekken en de meer verschillende mechanismes om wisselgeld terug te geven te
implementeren. Alleen al in september
2017 werden vier nieuwe bedrijven toegevoegd aan het pilotprogramma. Onder
de vier nieuwe bedrijven bevindt zich
GS25, een Zuid-Koreaanse winkelketen
en drie andere prepaid-carduitgevers.
Onder de originele partners bevinden
zich CU, een belangrijke Zuid-Koreaanse
supermarktketen, Seven Eleven, E-Mart,
Lotte Mart, en Lotte Department Store43.

De belangrijkste drijfveer achter
het project is om het ongemak van
het gebruik en het bij je dragen van
muntgeld te verminderen en de kosten

Het plan zal worden uitgevoerd zodat
de hoeveelheid munten in omloop
langzaam wordt afgebouwd zodat de
bestaande digitale betaalinfrastructuur
effectiever benut wordt. Het doel is
niet om uiteindelijk alle munten af te
schaffen, maar wel om een minder
muntgerichte samenleving te creëren.

Door aandacht te vragen voor het
pilotprogramma, zorgt de BOK ervoor
dat consumenten de voordelen ervan in
gaan zien. Zo worden ze aangemoedigd
om bij de kassa te vragen om wisselgeld
op hun prepaid card te storten, in plaats
van uit te betalen in fysieke munten.
Parallel daaraan wordt de creatie van een
zakelijke omgeving gezocht in samen
werking met relevante bedrijven om ze
uit te dagen om nieuwe soorten services

42 Bron: http://www.bok.or.kr/contents/total/eng/
boardView.action?menuNaviId=654&boardBean.
brdid=18543&boardBean.menuid=654

Een pilotprogramma werd opgestart in
april 2017 en op basis van de resultaten
hiervan zal het programma zijn services

43 Bron: http://english.yonhapnews.co.kr/
business/2017/09/ 01/0502000000AEN20170901
008400320.html

Figuur 52 Procesbeschrijving voor het omzetten van munt-wisselgeld naar prepaid card (voorbeeld)
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te ontwikkelen en aan te bieden om
wisselgeld elektronisch aan consumenten
uit te keren (zoals bijvoorbeeld wisselgeld
direct terugstorten op de bankrekening
van de consument of het bewaren op
hun mobiele telefoon of als spaarpunten
uitkeren).
Schematisch zou het er zo uit kunnen
komen te zien (uit het ‘Actieplan voor
een muntloze samenleving’, van BOK,
december 2016, pagina 3):

aan het slaan van muntgeld. Zij melden
ook dat “16,3% van de [binnenlandse]
transacties contant worden voldaan”44.

In 2016 besteedde de bank ongeveer
=53,7
W
miljard oftewel USD 47 miljoen

44 Bron: BOK presentatie, CBPC juni 2017,
Amsterdam

Figuur 53 Gebruik van betaalmiddelen (Zuid Korea, 2014-2016)
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Duitsland
BBP per capita $42.026
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Zweden
BBP per capita $51.497
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19

12

25%

Nederland
BBP per capita $46.917
Wereldranglijst #

14

BBP Aandeel
in de wereld
Polen
BBP per capita $12.218
Wereldranglijst #

56

Verenigd Koninkrijk
BBP per capita $39.939
Wereldranglijst #

21

Tsjechië
BBP per capita $18.261
Wereldranglijst #

38

Ierland
BBP per capita $62.792
Wereldranglijst #

5

Hongarije
BBP per capita $12.669
Wereldranglijst #

54

België
BBP per capita $41.377
Wereldranglijst #

20

11%

Bevolkingsaandeel
in de wereld

Roemenië
BBP per capita $9.448
Wereldranglijst #
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Frankrijk
BBP per capita $36.876
Wereldranglijst #
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Spanje
BBP per capita $26.515
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Italië
BBP per capita $30.516
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Griekenland
BBP per capita $18.098
Wereldranglijst #
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Turkije
BBP per capita $10.744
Wereldranglijst #
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6.8%

Van het totale
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Figuur 54 BBP in USD per capita
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3.3 Europa
De landen die in dit rapport zijn meegenomen45:
■■ België
■■ Nederland
Europa heeft een oppervlakte van ongeveer
2
■■ Tsjechië
■■ Polen
10,2 miljoen km , dat is 2% van het aard
■
■
■■ Roemenië
oppervlak (en 6,8% van het landoppervlak).
Frankrijk
■■ Duitsland
■■ Spanje
Politiek gezien is Europa verdeeld in ongeveer
■
■
■■ Zweden
50 soevereine staten, waarvan de Russische
Griekenland
■■ Hongarije
■■ Turkije
Federatie de grootste is met een oppervlakte
■
■
■■ Verenigd Koninkrijk
van 39% van het continent en 15% van de
Ierland
■■ Italië
inwoners.
Europa
heeft
een inwonertal
vanIrelandItaly
Belgium
Czech
Republic
France
Germany
Greece
Hungary
Netherlands
Poland
Romania
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom
ongeveer 741 miljoen mensen (ongeveer 11%
van de wereldbevolking in 2017), wat bijna 10%
3.3.1 Het gebruik van cash
is van de wereldbevolking.
De waarde van de bankbiljetten in omloop in
lokale valuta is gemiddeld met 39,5% gestegen
Er zijn 28 verschillende valuta in omloop in Euroin de geselecteerde Europese landen in de
pa, waarvan de Euro de meest gebruikte is in de
afgelopen jaren (7,9% per jaar). Een opvallende
19 landen van de Eurozone.
uitzondering is Zweden waar de absolute waarde
van de bankbiljetten in omloop (lokale valute)
afnam met 34,9% in de afgelopen vijf jaar.

45 Zie: Methodiek voor het selecteren van landen
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Figuur 55 BiO/BBP
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Wederom laten de meeste landen een toename zien met Zweden als de meest consistente
uitzondering op dit beeld. Ierland laat ook een
afname zien sinds 2015. Dit is echter vooral het
gevolg van de significante groei van het landelijke
BBP in de afgelopen jaren46. In absolute zin is de
waarde van de bankbiljetten in omloop in Ierland

Polen

Als we de waarde van bankbiljetten in omloop
afzetten tegen het BBP (beide in lokale valuta),
ontstaat er een vergelijkbaar beeld.

Nederland

Van alle landen in dit rapport is Zweden het
enige land waar in de afgelopen 5 jaar een consistente jaarlijkse afname is te zien van de waarde
van de bankbiljetten in omloop. Zie voor meer
informatie: Showcase Zweden.

Italië

Ierland

Hongarije

Griekenland

Duitsland

Frankrijk

Tsjechië

België

0

toegenomen met 28,2% in de afgelopen vijf jaar
en met 10,1% sinds 2015.
Naast het feit dat de ratio in Zweden daalt, is
deze ratio ook de laagste van alle landen ter
wereld. In 2016 is deze alleen vergelijkbaar met
Nieuw-Zeeland (2,07%).
Andere ratio’s bevinden zich meestal tussen de
5% en de 10%, met Hongarije en Griekenland als
uitschieters aan de hoge kant, met respectievelijk
12% en 16%.

46 Deze groei kan vooral worden toegeschreven aan
multinationals (Google, Microsoft, Amazon, Google, Twitter,
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Greece
Hungary
IrelandItaly
Netherlands
Poland
Romania
Spain
Sweden
Turkey
United
Johnson &Johnson, enz.) die zich vestigden in Ierland.

Kingdom
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Figuur 56 Groei waarde geldopname (lokale valuta)
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Roemenië

Toegang tot cash via geldautomaten en bank
kantoren is vrij consistent in heel Europa, met
grote verschillen tussen de landen. Gemiddeld
zijn er in Europa 84 geldautomaten en
34 bankkantoren per 100.000 inwoners.

Polen

Belangrijkste conclusies:
■■ Over het algemeen zijn de groeicijfers positief
tussen de 5% en 19%, wat laat zien dat de
vraag naar cash voor transacties in de meeste
BelgiumCzech RepublicFrance Germany Greece Hungary Ireland
Europese landen groeit.
■■ Uitzonderingen hierop zijn België en het
Verenigd Koninkrijk, terwijl Ierland en
Griekenland een inconsistent beeld laten zien.
■■ Zweden laat een erg sterke afname zien in de
waarde van geldopnamen bij een gea, vooral
in 2016.

Nederland

Kijkend naar groei van de waarde van het geld
dat is opgenomen bij geldautomaten (gea),
ontstaat het volgende beeld:

Italië

Ierland

Hongarije

Griekenland

Duitsland

Frankrijk

Tsjechië

België

-60

De meest landen laten een lichte toename of
gelijkgebleven aantal geldautomaten zien.
■■ België is de aanvoerder in Europa met
het aantal geldautomaten met hoofd van
de bevolking, met in 2016 154,8 gea’s per
100.000 capita.
■■ Andere landen met veel beschikbare
geldautomaten in 2016 zijn: Duitsland (103,5),
Italy Netherlands Poland Romania Spain
Sweden TurkeyUnited Kingdom
Spanje (107,5) en het Verenigd Koninkrijk
(106,8).
■■ Zweden (-20,0%), Griekenland (-24,1%),
Nederland (-12,3%), en Spanje (-10,6%)
hebben de afgelopen jaren consistent
en significant het aantal geldautomaten
afgebouwd.
■■

■■

■■

In de meeste Europese landen worden
bankkantoren gesloten.
Italië en België hadden in 2016 het hoogste
aantal bankkantoren van Europa (beide 71
per 100.000 capita).

Figuur 57 Geldautomaten (gea’s) per 100.000 capita
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Figuur 58 Bankkantoren per 100.000 capita
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■■

■■

Nederland (11) en Zweden (17) hadden de
minste bankkantoren capita.
De meeste landen lagen in 2015 boven
het wereldwijde gemiddelde van 12,6
bankkantoren per 100.000 capita.

Conclusies over het gebruik van cash in Europa
Op basis van de cijfers kunnen we niet
concluderen dat het volume van cash afneemt
in Europa. Het blijft daarom een belangrijk
betaalinstrument, zelfs in een goed ontwikkelde
markt zoals Europa. Een recent onderzoek47 dat
is uitgevoerd door de Europese Centrale Bank,
onderstreept deze conclusie.
“Zelfs in dit digitale tijdperk, blijft cash essentieel
voor onze economie,” zegt Mario Draghi, president van de ECB. “Een enquête over het gebruik
van cash, uitgevoerd in opdracht van de ECB,
toont aan dat meer dan driekwart van de betalingen op een verkooppunt in de Eurozone met
cash wordt voldaan. Gekeken naar de waarde van
de transacties, is dat net iets meer dan de helft.” 48

De uitslag van de enquete laat zien dat in 2016
cash het meest gebruikte betaalinstrument was
bij een verkooppunt. In aantallen werd 79% van
alle transacties voldaan met cash, wat een totale
waarde vertegenwoordigt van 54% van de totale
waarden van alle betalingen. Met 19% van alle
transacties werden betaalkaarten het op-een-na
meest gebruikte betaalinstrument voor toonbank
betalingen. Dit vertegenwoordigt in totaal 39%
van de waarde.
Het gebruik van cash en passen verschilt
per land, per locatie van de aankoop, per
betalingsbedrag en de demografische gegevens
van de klant. Gekeken naar het aantal transacties,
werd cash het meest gebruikt in de zuidelijke
landen van de Eurozone, maar ook in Duitsland,
Oostenrijk en Slovenië, waar meer dan 80% van
de toonbankbetalingen werd voldaan met cash.
Cash werd het minst gebruikt in Nederland,
Estland en Finland waar het aandeel van het
aantal transacties bleef steken tussen de 45% en
de 54%, zoals te zien is in figuur 60 en 61.

47 ECB Occasional Paper Series 201 “The use of cash by
households in the euro area” November 2017, https://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf
48 Bron: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/
html/pr170404.en.html

Figuur 59 Aandeel van het aantal transacties per betaalinstrument.
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Figuur 60 Aandeel cash in pos transacties per land (aantal)

Figuur 61 Aandeel cash in pos transacties per land (waarde)
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Bron: ECB, Deutsche Bundesbank en De Nederlandsche Bank

Andere interessante bevindingen:
■■ Cash wordt vooral gebruikt om kleinere
bedragen af te rekenen, terwijl passen meer
gebruik worden voor hogere bedragen. Cash
had de voorkeur voor betalingen onder de
€45. Dit komt overeen met 91% van alle
toonbankbetalingen.
■■ Als consumenten gevraagd wordt aan welk
betaalmiddel zij de voorkeur geven, dan noemt
een groot deel een voorkeur voor passen ten
opzichte van cash - ook al gebruiken ze zelf cash
vaker. Deze tegenstelling kan wellicht verklaard
worden uit het feit dat mensen zich de minder
vaak voorkomende betalingen van een hoog

■■

bedrag beter herinneren, en bijna vergeten
hoe vaak ze elke dag kleine bedragen contant
afrekenen.
De beschikbaarheid van passen lijkt de
verschillen in betaalgedrag niet volledig te
verklaren, omdat gemiddeld genomen de
beschikbaarheid van passen in alle Eurolanden
hoog is.

72%

Figuur 62 Aandeel in totale transactievolume per betaalinstrument (2012, 2016)
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Er lijkt wel een relatie te bestaan tussen de
acceptatie van de pas (oftewel de vermeende
mogelijkheid om met een pas te kunnen
afrekenen) en het gebruik van cash. In landen
en sectoren waar de acceptatie van passen nog
laag is, valt te verwachten dat het gebruik van
cash pas af zal nemen, als de infrastructuur voor
pasbetalingen meer algemeen beschikbaar komt.

Die laatste twee punten zijn gerelateerd aan de
sleutelrol van cash als back-up betaalmiddel voor
de consument. Zolang de klant er niet volledig
van opaan kan dat hij de betaling van een aankoop of transactie elektronisch kan voldoen, zal
de consument cash bij zich blijven dragen.
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(gestegen van 94,4 miljard in 2012).
De meeste betaalmiddelen laten groei met
dubbele cijfers zien in de rapportageperiode,
behalve overboekingen (+3,69%) en cheques
(-29,24%).
Incasso’s nemen toe met 13,24% tot 29 miljard
transacties, bankpasbetalingen groeien met 48,6%
tot 54,8 miljard, en creditcardbetalingen met
67,6% tot 4,8 miljard.
Sinds 2016 vormen pasbetalingen meer dan 50%
van alle elektronische betalingen in Europa en
hebben ze incasso’s en overboekingen bij elkaar
opgeteld ingehaald.

Het ECB-rapport laat zien dat de toenemende
acceptatie van contactloos betalen in Europa
waarschijnlijk wel impact zal gaan hebben op het
gebruik van cash, omdat zowel respondenten
met een voorkeur voor cash, als mensen met
een voorkeur voor passen, de snelheid van
het afrekenen van de betaalmethode van hun
voorkeur belangrijk vinden.

De sterkste relatieve stijger was:
■■ eMoney: +87,6% tot 2,8 miljard - vooral
veroorzaakt door de groei van PayPaltransacties in en gerapporteerd door
Luxemburg.
■■ Andere betaaldiensten49: +177,6% tot
1,2 miljard.

Elektronisch betalen
Het totaal aantal elektronische betalingen is in
Europa flink toegenomen, waarbij de EU28 een
totaal van 122 miljard transacties rapporteert

49 Opmerking van de ECB: Betaaldiensten die in sommige
landen bestaan en niet in een van debetaaldienstcategorieën
op genomen kunnen worden – bijvoorbeeld waardepapieren
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Figuur 63 Cards per capita
2,5

2011
2012

2,0

2013
1,5

2014
2015

1,0

2016
0,5

Verenigd
Koninkrijk

Turkije

Zweden

Spanje

Roemenië

■■

Polen

■■

Nederland

Elektronische betaalinfrastructuur
Ondanks het belang van cash in heel Europa,
maken ook de elektronische betaalvolumes en
de bijbehorende infrastructuur een ongelofelijke
groei door.

Italië

Ierland

Hongarije

Griekenland

Duitsland

Frankrijk

Tsjechië

België

0,0

Het aantal passen per hoofd van de bevolking
ligt in Europa op 1,6, vergeleken met het
wereldwijd gemiddelde van 2.0.
Alleen het VK, Turkije en Zweden kwamen
gemiddeld boven de 2 passen per inwoner uit
in de meest recente cijfers.

Als we de beschikbaarheid van betaalpassen
(debit- en creditcards) en betaalautomaten
voor de consument bekijken, onstaat het
volgende beeld:
■■

■■

Het aantal passen per hoofd van de bevolking
groeit in alle landen, behalve in Frankrijk,
Nederland en Zweden.
In Nederland is dit vooral het gevolg van
een fikse afname van het aantal creditcards.
Het overgrote merendeel van de passen in
Nederland zijn debitcards en dat aantal is in
totaal toegenomen met 7% in de afgelopen
5 jaar.

Belgium
Czech Republic
France
Germany
Greece
Hungary
IrelandItaly
Netherlands
Poland
Romania
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom

Legenda

Figuur 64 Betaalautomaten (bea of POS) per 100.000 capita
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Figuur 65 Toegang tot een bankrekening (% van bevolking >15jr)
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In het algemeen zijn de groeicijfers voor
betaalautomaten in Europese landen
indrukwekkend, waarbij de meeste landen
dubbele groeicijfers kennen in de afgelopen
jaren.
Het Europese gemiddelde voor
betaalautomaten per hoofd van de bevolking
(2.570 voor 2016) ligt ver boven het
wereldwijde gemiddelde van 1.500 per
100.000 capita.
De piek in het Griekse aantal (5.891) kan
voor een groot deel verklaard worden door
een wijziging in de Griekse belastingregels in
2016. Effectief werd belastingbetalers opgelegd
een bepaald deel van hun inkomen via banken pastransacties te besteden om voor de
jaarlijkse belastingvrije voet in aanmerking te
komen50. Als antwoord hierop installeerden
verkopers massaal betaalautomaten in 2016.
Griekenland werd hiermee Europees koploper
in deze categorie en tweede in de wereld
achter Paraguay (met 6.701 gerapporteerde
betaalautomaten per 100.000 capita).
De terugval in betaalautomaten in
Ierland in 2014 en 2015 heeft vooral
te maken met verschillende statistische
rapportagemethodieken, in plaats van
een daadwerkelijke wijziging in het aantal
betaalautomaten.

50 Wet 4446/2016 over “Bankruptcy Code, Administrative
Justice, Duties - Fees, Voluntary disclosure of undeclared
income, Electronic transactions, Amendments of Law
4270/2014 and other provisions.”

Toegankelijkheid van een bankrekening
■■ In heel Europa ligt het gemiddelde aantal
inwoners (boven de 15) met een bankrekening
inmiddels op 84%, wat ruim boven het
wereldwijde gemiddelde van 60,7% ligt.
■■ Binnen de Eurozone is dat percentage zelfs
gestegen naar 94,8% in 2014 (meest recente
gegevens).
■■ Noord-West-Europese landen (België,
Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden
en het VK) naderen de 100% dekkingsgraad,
terwijl de Oost-Europese landen hierin
achterblijven (zoals Roemenië en Turkije).
■■ Griekenland, Italië, Roemenië, Polen en Spanje
lieten de sterkste groei zien tussen 2011
en 2014.
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Figuur 66 Internettoegang (% van bevolking >15jr)
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Figuur 67 Aantal mobiele telefoonabonnementen per 100 capita
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Internettoegang
■■ Internettoegang is de afgelopen jaren
verbeterd in heel Europa.
■■ De gemiddelde toegang (77%) is ruim boven
het wereldwijde gemiddelde van ongeveer 50%.
Mobiele telefoonabonnementen
■■ Het aantal mobiele telefoonabonnementen per
100 hoofden van de bevolking ligt gemiddeld
op 121 in Europa, ten opzichte van het
wereldwijde cijfer van 102.
■■ Het aantal abonnementen stijgt in de meeste
landen, behalve in de koplopers Italië, het VK,
Tsjechië (sinds 2015) en Zweden (sinds 2016).
Over het algemeen laten deze demografische
cijfers zien dat de Europeanen het goed doen op
het gebied van sociale en financiële inclusiviteit,
aangezien ze ver boven het wereldwijde gemiddelde scoren in de beschreven categorieën.
3.3.2 Kosten van cash
Een volledige beschrijving van de kosten voor
het in stand houden van de gehele cash
infrastructuur voor alle deelnemers is te vinden
in paragraaf 1.5.2 kosten van cash. In deze
paragraaf kijken we naar de kosten voor de
directe gebruikers: de consument en de winkelier.
Consumenten
In het overzicht staan de bedragen die
doorberekend worden aan de consument
voor het gebruiken van contant geld. Er is geen
landelijk beleid in de Europese landen voor het
doorberekenen van kosten aan consumenten,
als zij besluiten contant af te rekenen.
Individuele retailers kunnen hierin zelf beslissen.

Figuur 68 Kosten voor het opnemen van cash
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Consumenten betalen voornamelijk voor het
verkrijgen van cash via geldopnamen bij een
geldautomaat, met name als ze een geldautomaat
of bank gebruiken buiten het eigen netwerk.
Over de Europese landen die informatie geven
over dit onderwerp:
■■ Alleen in Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland en
Nederland worden geen kosten doorberekend
voor contante geldopnamen.

Marktaandeel
van grootste
netwerk

bijna 100%,
Worldine

■■

■■

In de meeste andere landen worden alle
kosten doorberekend voor geldopnamen bij
een andere bank of buiten het gea-netwerk.
In Hongarije en Ierland betaal je ook voor
geldopnamen bij een geldautomaat van de
eigen bank.

Figuur 69 Kosten voor het opnemen van cash
Vraag: Welke situatie geldt in jouw land voor het opnemen van cash
met een debitcard bij een geldautomaat?
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Bron: ECB. Opmerking: Nederlandse ingezetenen betalen geen opname fee ongeacht welk gea-netwerk
ze gebruiken. Om deze reden is deze vraag niet opgenomen in de Nederlandse enquete.
Resultaten van Duitsland zijn niet opgenomen agv gebrek aan data.
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Het overzicht in figuur 69 uit het ECB onderzoek51 in de Eurozone onderstreept dit beeld.
Winkeliers
In alle landen is het gebruikelijk dat winkeliers
kosten betalen voor het verwerken van cash,
zoals het vervoer en storten van cash op hun
bankrekening. De meeste onderzoeken over
dit onderwerp kijken naar de verschillen, als
die er zijn, in de kosten die gemoeid zijn met
cashbetalingen, ten opzichte van de kosten die
gepaard gaan met de mogelijkheid om non-cash
betalingen te ontvangen en te verwerken.
Een onafhankelijk en meest recent voorbeeld van
een dergelijk onderzoek is de “Survey on merchants’ costs of processing cash and card payments”, uitgegevens door de Europese Centrale
Bank uit maar 201552. De eerste resultaten van
hun analyses laat zien dat de kosten voor het accepteren van een pasbetaling hoger liggen dat het
accepteren van contante betaling voor hetzelfde
bedrag. Verdere analyse geeft aan dat de Merchant
Interchange Fee (MIF, afwikkelingsvergoeding) voor
een groot gedeelte dit verschil verklaart, terwijl de
andere kostencomponenten grotendeels gelijk zijn.
Het onderzoek concludeert tot slot: “de
winkeliers zouden over het algemeen beter af
zijn, als alle huidige pasbetalingen met contant
geld werden gedaan.”

51 ECB Occasional Paper Series 201 “The use of cash by
households in the euro area” November 2017, https://www.
ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf
52 Bron: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_
services/dgcomp_final_report_en.pdf

3.3.3 Organisatie van de cash-cyclus
In Europa worden de cash-cycli voornamelijk op
nationaal niveau georganiseerd, ondanks dat 19
landen, die grotendeels aan elkaar grenzen, dezelfde
valuta gebruiken, namelijk de Euro. Blijkbaar is het
gebruiken van dezelfde valuta niet de enige bepalende factor in het opzetten van een internationale
/grensoverschrijdende cash-cyclus organisatie.
Vanuit de gedachte dat schaalvergroting zou
moeten leiden tot kosten efficiëntie, pleit de
European Payments Council (EPC) voor grensoverschrijdend waardetransport. Het concept
hiervoor is voorgesteld als de SECA (Single Euro
Cash Area, in lijn met zijn digitale voorganger
SEPA, de Single Euro Payments Area).
Andere belangenorganisaties delen dat standpunt
niet , en wijzen op andere, effectievere maatregelen voor het vergroten van de kostenefficiëntie in
de cash-cyclus:
Terugbrengen van de inmenging van de NCB in
operationele activiteiten - outsourcen
Het uitvoeren van cash logistieke functies wordt
door (centrale) banken steeds minder gezien als
hun kernactiviteit. Dat is een belangrijke reden
voor deze partijen om te kijken naar mogelijk
heden om deze activiteiten uit te besteden.
Bovendien zijn substantiële kostenverlagingen
mogelijk door deze activiteiten over te laten uit
experts in de vrijemarkteconomie.
Verbeter de recirculatie van cash buiten het
domein van (centrale en commerciële) banken
Besluiten van de ECB hebben geleid tot meer
verantwoordelijkheden voor commerciële

partijen in de cash-cyclus in de authenticatie en
kwaliteitscontrole van bankbiljetten volgens de
ECB-standaard. Zoals de ECB aangaf53, wordt
ongeveer 39% van de recirculatie van cash inmiddels uitgevoerd door commerciële partijen, zowel
banken als waardetransporteurs, terwijl 61%
in handen blijft van de NCB’s. Sommige NCB’s
hebben expliciete doelstellingen opgesteld voor
de recirculatie van cash (e.g. BuBa’s 90%).
Herstructurering van toezicht op de cash-cyclus
Het herstructureren van de cash-cyclus organisatie, inclusief het toezicht, biedt ook goede kansen
om kostenefficiëntiemaatregelen in te voeren. Dit
wordt in meer detail beschreven in paragraaf 4.2
Toekomstige ontwikkelingen in de organisatie en
het toezicht van de cash-cyclus.
Onderstaand overzicht laat per land zien wat de
organisatie inhoudt en wie de spelers zijn in elke
belangengroep. Het eindigt met een evaluatie van
de huidige organisatie van de cash-cyclus en een
indeling in een van de vier cash-cyclus modellen,
op basis van de mate van inmenging van de NCB
in de operationele activiteiten (zie 1.5.3 Organisatie van de cash-cyclus voor een uitgebreidere
beschrijving van de vier algemene modellen):
1
2
3
4

Gecentraliseerd model
Joint Venture model
Gedelegeerd model
Overdracht model

53 ECB presentatie, ESTA conferentie 2015

Figuur 70 Landenoverzicht kerncomponenten van de Cash Cyclus
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16.090
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4
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22.001
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Samengevat:
■■ De cash-cycli zijn op nationaal niveau ingericht.
■■ In de meeste landen speelt de NCB nog steeds
een belangrijke rol speelt in de operationele
activeiten in de cash-cyclus (gecentraliseerd). De
meest opvallende uitzonderingen zijn Zweden
(transfer), Hongarije, Ierland, Nederland, Spanje
(gedelegeerd) en Oostenrijk (joint venture).
■■ Er is nog voldoende ruimte voor verdere
optimalisatie binnen de landsgrenzen, vooral
waar het de reductie betreft van het aantal
centrale bankkantoren en cash centra in
bepaalde landen.
76 | 77

Geldtransport
bedrijven

2

Gecentraliseerd

Gedelegeerd

3.3.4 Toekomstperspectief
Het gebruik van cash ontwikkelt zich met twee
verschillende snelheden in Europa. In bepaalde
landen wordt duidelijk het gebruik van cash afgebouwd ten gunste van de non-cash (bijvoorbeeld
Zweden/Nordics, Nederland, het VK). Andere
landen leunen steeds meer op het gebruik van
cash, vooral in Zuid-Oost Europa.
Zoals het ECB-rapport aangeeft, ligt het in
de lijn der verwachtingen dat de adoptie van
contactloze pasbetalingen het gebruik van cash
zal beïnvloeden, omdat het het afronden van de

transactie veel sneller maakt en daarmee ook het
gebruiksgemak vergroot.
De verdere uitrol van de elektronische infrastructuur, met name het aantal acceptatiepunten
(betaalautomaten), zal ook impact hebben op het
gebruik van cash, omdat meer mensen ervan op
aan kunnen dat ze elektronisch kunnen afrekenen.

Figuur 71 Euro denominaties als % van totale waarde,
bankbiljetten in omloop September 2017
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Andere relevante ontwikkelingen in het
elektronisch domein zijn de introductie van de
‘2nd Payment Services Directive (PSD2)’ wat
derde partijen met een vergunning toegang geeft
tot bankrekeningen van consumenten (Access
to the Account, or XS2A) voor informatie
doeleinden (AISP; Account Information Service
Provider) of om transacties te initiëren (PISP;
Payment Initiation Service Provider). PSD2 is in
januari 2018 van kracht geworden54. Dit is een
relevante ontwikkeling, omdat verwacht wordt
dat het invloed heeft op de retailbetaalervaring
en dus mogelijkerwijs op het gebruik van cash.
De introductie en/of verdere uitrol van
instantbetalingen in heel Europa kan heel
goed het gebruik van cash beïnvloeden,
vooral in combinatie met mobiele peer-topeer oplossingen en/of in combinatie met
kansen die ontstaan als gevolg van de PSD2
regulering. Instantbetalingen zorgen ervoor dat
elektronische betalingen 24*7*365 worden
uitgevoerd, waarbij de ontvanger daadwerkelijk
het geld binnen enkele seconden ontvangt en opnieuw kan uitgeven-. Hiermee gaat het
54 Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/info/law/
payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366

€200
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rechtstreeks de concurrentie aan met een van de
unieke aspecten van cash, direct settlement.
In 2016 kondigde de ECB aan om eind 2018
te stoppen met het uitgeven van nieuwe €500
biljetten55. De bestaande €500 biljetten blijven
een wettig betaalmiddel en kunnen gewoon
gebruikt blijven worden voor transacties. Het
zal interessant zijn om te zien wat dit besluit
zal doen met de waarde van bankbiljetten in
omloop in Europa.
Het €500 biljet vertegenwoordigt momenteel
22,5% van de totale waarde van de Eurobiljetten
in omloop en 2,5% van het totale volume (ECB,
september 2017).

55 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/
pr160504.en.html

Showcase Sweden

De eerste cashloze samenleving ter wereld?
Figuur 72 Met welk betaalmiddel heb je de laatste keer afgerekend?
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Zweden wordt door velen beschouwd
als koploper in de wereld als het gaat
om de adoptie van elektronische betalingen in plaats van cash. En met goede
reden, want zowel de statistieken als
een recent consumentenonderzoek
laten een afname zien van het gebruik
van cash in de afgelopen jaren.
De waarde van bankbiljetten in
omloop neemt af, zowel in absolute
zin als relatief ten opzichte van het BBP,
wat al erg laag stond. Geldopnamen
bij een geldautomaat nemen
consequent af, zowel in aantallen als
in waarde. Aan de andere kant zijn
de elektronische betaalvolumes hoog
en stijgen ze, evenals de cijfers van de
beschikbaarheid van de elektronische
betaalinfrastructuur. De gemiddelde
Zweedse burger betaalde 319 keer
met een pas in 2016. Het gemiddelde
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ligt in de Europese Unie op 116
pasbetalingen per jaar.
Daarnaast laat Zweeds onderzoek zien
dat tussen 2010 en 2015 het aantal
cashbetalingen in winkels bijna met de
helft afnam van 39% naar 20%56.
Op de vraag: “Hoe rekende jij de laatste
keer af?”, antwoorde slechts 16% “Met
cash” in 2016. In 2012 lag dit percentage
nog op 33%57.
Deze waarnemingen roepen
verschillende vragen op:

56 Bron: http://www.riksbank.se/en/Press-andpublished/Notices/2016/IT-friendly-Swedes-like-topay-digitally/
57 Bron: Riksbank survey to better understand
Swedish payment habits, 2016. http://www.
riksbank.se/en/Statistics/Payment-statistics/

1.Wat zijn de belangrijkste oorzaken van
Debit card
de huidige Zweedse
positie ten opzichte
Cash
Credit
card
van het gebruik van cash?
Swish
Hier werken verschillende factoren
samen:
■■ Zweden heeft een hele lage bevolkings
dichtheid. Dit heeft een negatief effect
op de kosten van de cashdistributie
in het uitgestrekte land en stimuleert
het gebruik van kosteneffectievere
elektronische betalingen.
■■ Het aantal (grote) banken is beperkt,
wat de onderlinge samenwerking
stimuleert. Voorbeelden van Zweedse
samenwerkingsverbanen zijn: het
enige, gezamenlijke gea-netwerk
Bankomat AB, Bankgirot (voor
centrale verwerking van elektronische
betalingen) en de onlangs
gelanceerde real-time elektronische
betaalmethode, Swish58.
■■ Zweden zijn nieuwsgierig en
technonologie-minded van
aard. Onlangs geïntroduceerde
“innovaties” zijn Klarna (eCommerce
betaaloplossing), en iZettle (paslezer

58 Swish: een real-time betaaldienst op de
mobiele telefoon die geïntroduceerd werd in 2012
(pilots) en 2016 (volledig operationeel)

■■

■■

voor op mobiele telefoons). iZettle
wordt zelfs gebruikt door daklozen
om betalingen te accepteren voor het
tijdschrift ‘Situation Stockholm’.
Zweden hebben historisch gezien
groot vertrouwen in de overheid en
de financiële sector. Dit vertrouwen
hebben de Zweedse overheid en de
financiële sector ‘verdiend’ door hun
jarenlange prestaties en stabiliteit.
Gerelateerd aan, en wellicht volgend
op, het vorige punt, hebben de
Zweden historisch gezien veel
vertrouwen in het volkomen
transparant delen van persoonlijke
gegevens. Als gevolg daarvan hechten
de Zweden minder waarde aan
het anonieme karakter van cash, en
hebben daardoor ook minder moeite
om afstand te nemen van cash in
ruil voor minder anonieme non-cash
alternatieven.

2.Wat kunnen andere landen
leren van Zweden?
Een aantal essentiële aspecten van
Zweden’s koppositie, zoals bevolkingsdichtheid, zijn lastig te kopiëren. De samenwerking binnen de financiële sector
in een land is echter wel te beïnvloeden.
Zelfs als er meer grote spelers zijn in een
land, dan in Zweden het geval is, wordt
samenwerking wellicht complexer, maar

niet onmogelijk. De partijen hoeven
‘alleen maar’ bereid te zijn om het eigen
korte-termijn gewin in te ruilen voor de
lange-termijn gezamenlijke winst. Hiervoor is uiteraard vertrouwen nodig.
In ruil daarvoor zal de bevolking het
vertrouwen mettertijd terugschenken,
als de samenwerking in de financiële
sector zijn vruchten begint af te werpen
voor de gehele samenleving, wat punt 3
en 4 positief zal beïnvloeden.
3. (Wanneer) zal Zweden daadwerkelijk
cash-loos worden?
Als een cash-loze samenleving niet enkel
een theoretisch concept blijkt, dan lijkt
Zweden hard op weg om er een te
worden. Momenteel is het al de meest
‘cash-arme’ samenleving ter wereld. Toch
is niet iedereen enthousiast, zoals de
resultaten van een recente enquête van
de Riksbank laten zien, zie figuur 73.

Positieve of negatieve houding ten
opzichte van het verdwijnen van cash?
Drie op de tien Zweden staan negatief tegenover de steeds grotere afname van het
gebruik van cash, wat een toename bete
kent ten opzichte van 2014.Vier op de
tien staat hier positief tegenover (stabiel
sinds 2014). De houding ten opzichte van
het verdwijnen van cash lijkt in Zweden te
polariseren, waarbij nu een grotere groep
mensen is opgeschoven van neutraal/gematigd negatief naar (zeer) negatief.
Dezelfde enquête laat ook zien dat het
gebruik van cash nog steeds wijdverbreid
is, met acht van de tien Zweden die
aangeven nog cash te hebben gebruikt in
de afgelopen maand. De Riksbank stelt:
“Digitale betaaldiensten groeien en cash
is aan het verdwijnen. Maar een werkelijk
cash-loze samenleving blijft voorlopig
toekomstmuziek. Dit betekent dat we
creatief moeten zijn en mogelijk moeten
samenwerken om deze diensten zo kostenefficënt mogelijk aan te bieden.”

Figuur 73 Houding ten opzichte van het verdwijnen van cash
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3.4 Noord-Amerika
Noord-Amerika heeft een oppervlakte van ongeveer 24.709.000 vierkante kilometers (9.540.000
vierkante mijlen), en beslaat daarmee ongeveer
16,5% van het vasteland en 4,8% van het totale
aardoppervlak. Gemeten naar oppervlakte neemt
Noord-Amerika wereldwijd een derde plaats in,
na Azië en Afrika, en een vierde plaats gemeten
naar inwoneraantal, na Azië, Afrika en Europa.
In 2016 werd het inwoneraantal geschat op bijna
571 miljoen mensen in 24 onafhankelijke staten.
Dat is ongeveer 7,9% van de gehele wereld
bevolking
Er worden in totaal 25 verschillende valuta die
officieel gebruikt in Noord-Amerika. De US
Dollar is de meest voorkomende en wereldwijd
de meest gebruikte reservevaluta59. De landen
die in dit rapport zijn meegenomen zijn in
alfabetische volgorde60:
■■ Canada
■■ Honduras
■■ Mexico
■■ Nicaragua
■■ Verenigde Staten van Amerika
De Verenigde Staten en Canada zijn de meest
prominente landen en zij vertegenwoordigen
samen 93% van het totale BBP.
■■

Zowel Canada als de VS behoren bij de top
van de wereld als het gaat om BBP per hoofd
van de bevolking.

59 Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_currencies_in_
North_America
60 Zie: Methodiek voor het selecteren van landen
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Figuur 74 BBP in USD per capita
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Desondanks daalt dit cijfer in Canada61, terwijl
in de VS sprake is van een stijgende trend.
Een sterke daling in de prijzen van olie en
mineralen hadden impact op de Canadese
economie.
Honduras, Mexico en Nicaragua staan veel
lager, maar de kosten-voor-levensonderhoud
index62 is ook veel lager (VS 73,21; Canada
69,09; Honduras 47,19; Mexico 33,07).
Het wereldwijde gemiddelde is 10.151 USD
per hoofd van de bevolking (2016).

3.4.1 Het gebruik van cash
■■ De waarde van de bankbiljetten in omloop
neemt toe in Noord-Amerika, zowel in
absolute zin als gemeten naar het BBP per land.
61 Canada’s economie is in belangrijke mate afhankelijk van
mijnbouw en olie-export. De sterke daling van de prijzen
in deze sector hebben een negatief effect gehad op de
prestaties en de Canadese economie.
62 Kosten-voor-levensonderhoud index: deze indices zijn
relatieve cijfers vergeleken met New York City (NYC). Dat
betekent dat deze indices voor New York City telkens 100%
moeten zijn. Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Nicaragua.
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Figuur 75 BiO/BBP

Figuur 76 Groei waarde geldopname (lokale valuta)
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Ratio’s lagen in 2016 tussen de 4% (Canada)
en de 8% (VS), wat iets lager is dan in de
meeste andere landen ter wereld.
Het wereldwijde gemiddelde is 9,6%, terwijl
het gemiddelde voor Noord-Amerika in 2016
op 6,13% lag.
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Figuur 77 Geldautomaten (gea’s) per 100.000 capita
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Kijkend naar de waarde van het geld dat is opgenomen bij geldautomaten (gea’s) in deze landen63:
■■ Alle landen lieten positieve cijfers zien voor
de waarde van contante geldopnamen bij een
geldautomaat in 2016.
■■ Canada liet een consistente afname zien, in het
laatste rapportage jaar zagen we echter een
significante toenamen in de waarde van de
geldopnames bij een geldautomaat.
Op basis van deze twee key-indicatoren, is de
conclusie dat er een duidelijke behoefte is aan
cash in heel Noord-Amerika.

63 Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Nicaragua.
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Toegang tot Cash
Wanneer we de gegevens over de toegankelijkheid van contant geld bekijken, voornamelijk via
bankkantoren en geldautomaten, dan zien we het
volgende64:
■■ Zowel in Canada als de VS ligt het aantal
geldautomaten ver boven het wereldwijde
64 Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Nicaragua.

VS

27,82, wat net iets onder het wereldwijde
gemiddelde ligt van 29,06 bankkantoren per
100.000 hoofden van de bevolking.

Figuur 78 Bankkantoren per 100.000 capita
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Mexico

VS

gemiddelde van 56,8 geldautomaten per
100.000 inwoners.
Canada is wereldwijd topscorer in deze
categorie (187 geldautomaten) en het totale
aantal automaten is stabiel.
De VS zag een significante toename van het
aantal geldautomaten in 2016, na jaren stilstand
(-2.9% voor 2011-2015).
In Honduras en Mexico neemt het aantal
geldautomaten nog steeds toe.
Over het algemeen genomen stabiliseert
het absolute aantal bankkantoren in NoordAmerika de afgelopen jaren.
De beschikbaarheid van bankkantoren
nam af in de VS (-4.1%) en Canada (-0.8%)
in de rapportageperiode, terwijl het
kantorennetwerk in Honduras (+ 80.9%)
significant groeide in de afgelopen paar jaar.
Canada, met 19 bankkantoren per 100.000
inwoners, blijft fors achter bij het gemiddelde
van 27,82 in dit werelddeel.
Het Noord-Amerikaans gemiddelde ligt op

Conclusies
2015over het Gebruik van Cash
in Noord-Amerika
2014
Noord-Amerikanen hebben nog steeds duidelijk
2013
behoefte
aan cash, als je kijkt naar de hoeveelheid
Cash in2012
Omloop (zowel in absolute aantallen als
relatief ten opzichte van BBP). Ook neemt de
2011
waarde van geldopnamen bij een geldautomaat toe.
Groeipercentages in de VS zijn, weliswaar
marginaal, consistent positief. Het directe gebruik
van cash in Canada liet voor het eerst in jaren
groei zien in 2015 en het is interessant om de
toekomstige ontwikkeling hiervan te volgen.
Deze resultaten worden ondersteund door
de conclusies uit een dagboekonderzoek
onder inwoners van de VS65 dat in 2016 werd
uitgevoerd en gepubliceerd door de Federale
bank van de VS. De belangrijkste bevindingen zijn:
■■

■■

Toen het in 2012 voor het eerst werd
gehouden, liet het dagboekonderzoek zien
dat cash het meest gebruikte betaalmiddel
was en dat cash veel werd gebruikt door alle
bevolkingsgroepen. De belangrijkste conclusies
van het ‘2015 Diary of Consumer Payment
Choice’-onderzoek zijn vrijwel gelijk.
Cash blijft het meest gebruikte betaalmiddel
door consumenten, alhoewel het aandeel
afneemt.

65 Bron: The State of Cash, Preliminary Findings from the
2015 Diary of Consumer Payment Choice, Cash Product
Office Federal Reserve System, November 2016
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Figuur 80 Betaalinstrument per uitgave categorie
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Figuur 81 Betaalinstrument per bedrag, in store 2015
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Figuur 82 Betaalvoorkeuren
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Share of transaction number by payment instrument
Het gebruik van cash is wijdverbreid in veel
verschillende omstandigheden, zelfs wanneer
andere betaalmogelijkheden voor handen zijn.
Figuur 80 toont de verschillende betaalmiddelen
die gebruikt worden in verscheidende betaal
categorieën en laat zien dat cash het meest
voorkomende betaalmiddel is in zes van de
negen categorieën.
Payment instrument use by spending categorie
Cash domineert als betaalmiddel voor kleine
bedragen. In meer dan 50% van de betalingen
onder $25 wordt contant betaald. Figuur 81 laat
zien dat bij meer dan 60% van de aankopen
onder $10 contant wordt betaald. Aankopen
tussen $10 en $24,99 werden in 42% van de
gevallen contant afgerekend.
Payment instrument by amount, in-store 2015
■■ De gemiddelde waarde van het contante geld
op zak is toegenomen. De meeste inwoners
van de VS hebben contant geld op zak. Bijna
83% van de dagboekschrijvers had contant
geld aan het einde van een dagboekperiode
en 69% had nog cash aan het einde van alle
86 | 87

40

■■

60

80

100

drie de dagen. Het gemiddelde bedrag dat
dagboekschrijvers dagelijks aanhielden nam toe
van $55 in 2012 tot $59 in 2015.
Consumenten betalen het liefst elektronisch,
met contant geld als back-up. 43% van de
dagboekschrijvers noemde hun bankpas als
het favoriete betaalmiddel voor aankopen die
niet op rekening gingen. Creditcards en cash
eindigden ongeveer gelijk op respectievelijk
27% en 26% (figuur 82).
Vergeleken met 2012 zijn bankpassen (debit
cards) dus het populairste betaalmiddel
gebleven. De voorkeur voor creditcards
nam met 5 procentpunten toe, terwijl het
aandeel van cash afnam met 4 procentpunten
vergeleken met 2012.
Alhoewel de meeste consumenten de
voorkeur geven aan passen, blijft cash het
meest geliefde back-up betaalmiddel. Op
de vraag “Hoe betaal je, als je niet volgens
jouw eerste keus kan afrekenen?” koos 55%
van de mensen, die cheques, bankpassen en
creditcards als eerste keuze hadden, cash.

Figuur 83 POS transacties volume en waarde
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Trends uit Canada zijn vergelijkbaar op het
gebied van het gebruik van cash voor transacties.
Het ‘Canadian Payments Methods and Trend
report (2016)’66 concludeert:
■■ De opbouw van het POS (point of sales)
transactievolume is significant veranderd door
een afname van het gebruik van cash in de
afgelopen zeven jaar.
■■ Sinds 2011 is het gebruik van cash jaarlijks met
gemiddeld 5 % afgenomen.
■■ De neergang van cash kan worden
toegeschreven aan toenemend gebruik van
prepaid-cards, creditcards en bankpassen en
recenter aan de toename van contactloos
betalen en e-commerce betaalmogelijkheden.
■■ Bekeken naar de totale waarde is het aandeel
cash van POS-transacties gedaald.
66 Bron: https://www.payments.ca/sites/default/files/cpmt_
report_english_0.pdf

■■

■■

Cash wordt gebruikt voor minder betalingen
en voor lagere bedragen.
In Canada (2015) werd voor 6,8 miljoen
aan transactions contant afgerekend67, wat
neerkomt op 41% van alle POS-transacties.

Elektronisch betalen
Elektronische betalingen namen ook in
Noord-Amerika significant toe, overeenkomstig
met de wereldwijde trend.
Toename van het totale volume van cards
was bijzonder opvallend, waarbij Mexico een

67 Uit het ‘Payments Canada’ rapport: “Het gehele aandeel
cash is geschat op basis van gegevens uit de resultaten van
een enquête van de Bank of Canada[…]. De cijfers zijn
gebruikt om te extrapoleren voor de gehele Canadese
bevolking om schattingen te maken van alle contante
betalingen, gecorrigeerd voor de afname van cash zoals
beschreven in het marktonderzoek in 2014 en 2015.”

Figuur 84 Cards per capita

Figuur 85 POS terminals per 100,000 capita

4,5

4500

4,0

4000

3,5

3500

3,0

3000

2,5

2500

2,0

2000

2013

1,5

1500

1,0

1000

2012

0,5

500

0,0

2011
2012

Honduras

Mexico

USA

toename van 69,7% rapporteert in de afgelopen
5 jaar, en ook de VS en Canada een groei met
dubbele cijfers melden van respectievelijk 33,3%
(2011-2015) en 32,7% (2012-2016).
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Het aantal cards in Mexico is nog steeds relatief
gering, wat suggereert dat hier nog ruimte is
voor verdere groei. Het aantal card transacties
per capita per jaar:
■■ Mexico: 21
■■ Canada: 274
■■ VS: 304 (2015)
Elektronische betaalinfrastructuur
Er is sprake van grote verschillen in de betaalinfrastructuur op het Noord-Amerikaanse continent, vooral tussen de VS en Canada enerzijds en
Mexico/Honduras/Nicaragua anderzijds.

Canada

Mexico

Als we de uitgave van passen per hoofd van
de bevolking bekijken dan kunnen we volgende
conclusies trekken68:
■■ Het aantal passen per hoofd van de bevolking
nam in bijna alle landen in Noord-Amerika toe
in de rapportageperiode, behalve in Canada
(2011-2016).
■■ Met 4,1 passen per hoofd van de bevolking staat
de VS op de vierde plaats ter wereld, achter
Zuid-Korea (5,1), China (4,4) en Paraguay (4,4).
■■ Met 2,9 passen per hoofd van de bevolking ligt
het aantal in Canada nog steeds ruim boven
het wereldwijde gemiddelde van 2,0 passen
per hoofd van de bevolking.
De volgende punten zijn relevant voor betaal
automaten (POS-terminals)69:
68 Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Nicaragua.
69 Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Nicaragua en
Honduras. De cijfers uit de VS zijn gebaseerd op openbare
gegevens https://letstalkpayments.com/comprehensive-2015u-s-market-analysis-of-pos-terminals-and-emv-nfc-statusreview/
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Figuur 86 Toegang tot een bankrekening (% van bevolking >15jr)

Figuur 87 Internettoegang (% van bevolking >15jr)
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Alle rapporterende landen laten een
opwaartse trend zien.
In Canada is er een sterke toename van het
aantal betaalautomaten in 2015, wat mede
veroorzaakt wordt door een wijziging in de
methode om de cijfers te ramen.
Zowel de VS als Canada hebben veel hogere
aantallen dan het wereldwijde gemiddelde van
1.500 betaalautomaten per 100.000 inwoners.
In Mexico neemt de dekkingsgraad bij POS
consistent toe (+10,4% per jaar sinds 2011),
maar blijft in totaal nog ver achter bij het
wereldwijde gemiddelde.

Toegang tot een bankrekening
■■ In alle rapporterende landen is er sprake van
een positieve trend in het aantal personen
(ouder dan 15) met een bankrekening.
■■ In Canada is dit bijna 100%, terwijl de VS
94% rapporteerde in 2014 (meest recente
beschikbare gegevens).
■■ Beide landen scoren ruim boven het
wereldwijde gemiddelde van 60,7% en boven

Canada

■■

Honduras

Mexico

Nicaragua

het Noord-Amerikaanse gemiddelde van 56%.
Mexico liet de grootste groei zien van +41,1%
tussen 2011 en 2014.

Internettoegang
■■ Toegang tot het internet is verbeterd in alle
rapporterende Noord-Amerikaanse landen.
■■ Canada en de VS scoren het hoogst met
respectievelijk 88% en 74%.
■■ Honduras (+28%) en Nicaragua (+85,9%)
lopen duidelijk in, maar blijven nog onder het
wereldwijde gemiddelde van 50%.
■■ Mexico liet vooral sterke groei zien in 2015
het meest recente rapportagejaar: +29,4%.
57% van de volwassenen in Mexico heeft nu
internettoegang.

USA

Figuur 88 Mobiele telefoon abonnementen per 100 inwoners

Figuur 89 Kosten voor het opnemen van cash
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Over het aantal mobiele telefoonabonnementen
per 100 hoofden van de bevolking:
■■ Meest landen laten een toename zien, behalve
Honduras.
■■ Het verschil tussen de VS/Canada enerzijds
en de andere landen anderzijds is minder
aanwezig. Sterker nog, Canada loopt hierin
achter met ‘slechts’ 83 abonnementen.
■■ Nicaragua en de VS nemen de leiding in
deze categorie, met respectievelijk 116 en
118 abonnementen, wat ruim boven het
wereldwijde gemiddelde van 102 ligt.
In het algemeen zie je een scherpe grens
tussen zde VS en Canada enerzijds en Honduras,
Nicaragua en Mexico anderzijds als je kijkt naar
de sociale en financiële inclusie.
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3.4.2 De Kosten van Cash
De kosten voor het in stand houden van de
cashinfrastructuur staat in paragraaf 1.5.2 Kosten
van Cash. In deze paragraaf kijken we naar de
kosten voor de directe gebruikers, zoals de
consument en verkoper.
Consumenten
In het overzicht staan de bedragen die
doorberekend worden aan de consument
voor het gebruiken van contant geld. Er is geen
landelijk beleid in Noord-Amerika voor het
doorberekenen van kosten aan consumenten,
als zij besluiten contant af te rekenen.
Individuele retailers kunnen hierin zelf beslissen.
Consumenten betalen over het algemeen niks
voor het gebruik van geldautomaten van hun
eigen bank(netwerk). In de meeste landen,
behalve in Mexico, worden kosten in rekening
gebracht voor het gebruik van geldautomaten
buiten dit netwerk.

Figuur 90 Totale Private en Resource kosten (in miljoenen)
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Verkopers
Verkopers betalen wel kosten voor het
accepteren van betalingen, zowel voor contante,
als non-cash betalingen. Onderzoek naar dit
onderwerp concentreert zich meestal op het
verschil in kosten tussen contante en non-cash
betalingen.
Er is een recent onderzoek uit Canada beschikbaar, “The Costs of Point‐of‐Sale Payments in
Canada, 2017”70. De belangrijkste conclusies uit
dit onderzoek zijn:
■■ De kosten van contante en pasbetalingen op
verkooppunten (POS) zijn in Canada niet
verwaarloosbaar. De totale kosten zijn $15,3
miljard, wat overeenkomt met 0,78% van het
BBP.
■■ De belanghebbenden maken kosten voor
het aanbieden, accepteren en gebruiken van
betaalmethoden op een verkooppunt (POS)
en hun aandeel verschillen per betaalmiddel.
■■ Bankpassen zijn het minst duur gekeken naar
de absolute kosten, gevolgd door creditcards,
terwijl contant geld het duurste is.

20000

■■

■■

25000

Gemiddeld zijn de kosten voor het gebruik
bankpassen het laagste per transactie(volume),
gevolgd door cash. Creditcards zijn het duurste
per transactie.
Gemeten naar variabele kosten per transactie
is cash het goedkoopst voor bedragen tot $6
en de bankpas voor transacties boven $6.
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70 Bron: http://www.bankofcanada.ca/wp-content/
uploads/2017/03/sdp2017-4.pdf Onderzoek maakt gebruik
van retail betaalgegevens uit 2014.
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Figuur 92 Variabele resource kosten per transactie per transactie waarde (CAD)
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Figuur 93 Variabele private kosten per transactie per transactie waarde (CAD)
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Als we puur vanuit de verkoper kijken is het
accepteren van contante betalingen voor alle
bedragen onder CAD 20,13 het meest kosten
effectief.
Cash cycli worden in Noord-Amerika per land
georganiseerd en zelfs, of juist, in de VS per staat.
Een recente trend bij vooral de grotere banken
in de VS is dat zij de cash tel-centrale activiteiten
uitbesteden aan waardetransporteurs, terwijl de
recycling van cash nog vooral plaatsvindt in de
bankkantoren zelf.
Winkeliers gaan steeds meer cash-recycling
technologie inzetten, zodat er meer cash terug
in omloop komt en de hele cashcyclus kosten
effectiever wordt.

Figuur 94 Landenoverzicht kerncomponenten van de Cash Cyclus
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1.1.4 Toekomstperspectief
Het is de verwachting dat trends voor contante
en niet-contante betaalmiddelen de komende
jaren doorzetten. Het volume van cash zal verder
blijven dalen, met name in de VS en Canada, maar
cash blijft een heel relevant betaalmiddel in de
nabije toekomst.

of om een preferred supplier aan te wijzen.
De FED fungeert echter wel als katalysator voor
de introductie, waarbij ze nadrukkelijk naar de
private sector kijken om de verwachtingen in de
markt waar te maken. De stuurgroep van de FED
heeft effectiviteitscriteria opgesteld waarop 16
snellere betaalmethoden zijn beoordeeld.

In de meeste landen, vooral waar de markt
en elektronische betaalinfrastructuur nog niet
volwassen zijn, wordt groei verwacht in het
aantal passen en betaalautomaten per land, zodat
ook daar de overstap naar elektronisch betalen
gemaakt kan worden.

In Canada is een vergelijkbaar initiatief opgestart, waarbij mogelijke oplossingen onderzocht
worden en een definitieve keuze voor vervolgstappen en implementatie(tijdslijn) voor 2018
op de planning staan. De Canadese ambitie om
instant betalingen te implementeren is onderdeel
van een groter programma dat de gehele betaal
infrastructuur in het land moet moderniseren71.

Gelet op de huidige omstandigheden en het
belang van cash als betaalmiddel in deze landen,
is het de verwachting dat cash de komende jaren
hier nog het meest gebruikte betaalmiddel zal
blijven.
In de VS en Canada zijn plannen gepresenteerd
om directe, of real-time betaaloplossingen te
introduceren de komende jaren. De Federale
Reserve Bank in de VS (FED) is niet van plan
om een eigen real-betaalsysteem te exploiteren

Cash-cyclus
model

Daarbij is de Canadese centrale bank een van de
centrale banken ter wereld die de mogelijkheid
onderzoekt om fysiek geld te vervangen door digitale valuta van een centrale bank. Lees de show
case over de ontwikkeling van digitale valuta (van
een centrale bank) voor meer informatie.
71 Bron: https://www.payments.ca/sites/default/files/visioncanadian-payments-ecosystem-reader.pdf
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3.5 Zuid-Amerika
Zuid-Amerika heeft een oppervlakte van
17.840.000 km2 en is het vierde continent in
grootte, achter Azië, Afrika en Noord-Amerika.
Met iets meer dan 250 miljoen inwoners, staat
het continent op de vijfde plaats qua inwonertal
(achter Azië, Afrika, Europa en Noord-Amerika).
Brazilië heeft met afstand de meeste inwoners
met van de 15 Zuid-Amerikaanse landen, met
ruim de helft van alle inwoners van het continent,
gevolgd door Colombia, Argentinië, Venezuela en
Peru. In de afgelopen decennia zorgde Brazilië
ook voor de helft van het BBP van het continent
(1,8 miljard USD).
Elk land in Zuid-Amerika heeft een verschillende munteenheid en de meesten gebruiken
een eigen soevereine munteenheid. Ecuador
(US-dollar) en Frans-Guyana (Euro) zijn hierop
de uitzonderingen.

Figuur 95 BBP in USD per capita
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Figuur 96 BiO/BBP
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De landen die in dit rapport zijn meegenomen
zijn in alfabetische volgorde72:
■■ Argentinië
■■ Ecuador
■■ Brazilië
■■ Paraguay
■■ Colombia
■■ Peru
3.5.1 Het gebruik van cash
De afgelopen 5 jaren is de absolute waarde
van de bankbiljetten in omloop (lokale
valuta) toegenomen met een indrukwekkend
gemiddelde van 61,9% in de onderzochte ZuidAmerikaanse landen. Alle landen rapporteerden
dubbele groeicijfers van bijna of ruim 30%,
waarbij Argentinië een groei van 150% noteerde
72 Zie: Methodiek voor het selecteren van landen
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over deze periode. Ten opzichte van het BBP
van elk land is de groei minder uitgesproken,
omdat de meeste landen ook een sterke groei
van het BBP rapporteren. Toch is de groei van de
bankbiljetten in omloop ten opzichte van BBPratio positief voor de meeste landen.
■■ De ratio ligt tussen de 3 en 10% voor de
meeste landen, wat overeenkomt met de
meeste andere landen ter wereld.

Peru

Figuur 97 Groei waarde geldopname (lokale valuta)

Figuur 98 Geldautomaten (gea’s) per 100.000 capita
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Ecuador en Paraguay scoorden flink hoger met
respectievelijk 29% en 38% in 2016, terwijl
Brazilië aan de lage kant bleef met 3%.
Brazilië heeft ook erg constante cijfers, omdat
de ratio niet of amper wijzigde in de afgelopen
vijf jaar. De meeste andere landen laten ook
groei zien, wat laat zien dat cash belangrijker
werd in hun BBP.
Argentinië is het enige land in Zuid-Amerika
met een dalende trend.
Ook neemt de waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat toe in de meeste ZuidAmerikaanse landen73, zoals deze grafiek
duidelijk laat zien.
De groeicijfers zijn het hoogste in Argentinië
(+41% in 2016) en bijna 200% in totaal over
de afgelopen 5 rapportagejaren.
Peru laat een dalende trend zien in de
groeicijfers en eindigt met een afname in het

73 Geen gegevens voor Paraguay; alleen gegevens uit 2015
en 2016 voor Ecuador

Argentinië
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Colombia

Ecuador

Paraguay

laatste rapportagejaar 2015. Toch was over de
periode 2011-2015, de samengestelde groei
nog +58%.
Dit alles wijst op een duidelijke en stijgende
vraag naar cash in het hele Zuid-Amerikaanse
continent voor transactiedoeleinden.
Toegang tot Cash
■■ De algemene beschikbaarheid van
geldautomaten is verbeterd in alle landen in
Zuid-Amerika.
■■ Peru laat de sterkte relatieve groei
zien (+41,6%), wat resulteert in 28,8
geldautomaten voor elke 100.000 inwoners.
■■ De meeste landen hebben tussen de 24 en 33
geldautomaten, wat iets onder het wereldwijd
gemiddelde ligt van 40,5 geldautomaten.
■■ Alleen in Brazilië (89) ligt het aantal
duidelijk boven de wereldwijde score, al is
dit ook meteen het land met het laagste
groeipercentage (+1,3%).

Peru

Figuur 99 Bankkantoren per 100.000 capita

Figuur 100 Cards per capita
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De beschikbaarheid van bankkantoren ligt
rond het wereldwijd gemiddelde van 12,6
bankkantoren per 100.000 capita.
Brazilië is wederom de enige opvallende uit
schieter, met een hele hoge beschikbaarheid van
de bankkantoren (78), ook al daalt dat aantal
gestaag vanaf het hoogtepunt van 92 in 2013.
De meeste landen hebben het aantal beschik
bare bankkantoren (licht) vergroot voor het
publiek, behalve Brazilië en Peru (-30% naar
‘slechts’ 5 bankkantoren per 100.000 capita)

Conclusies over het gebruik van cash
in Zuid-Amerika
Al met al zijn de belangrijkste conclusies over het
gebruik van cash in Zuid-Amerika:
■■ De bankbiljetten in omloop nemen af, zowel in
absolute waarde en relatief ten opzichte van
het BBP in de meeste landen in Zuid-Amerika.
■■ Dit wordt bevestigd door de waargenomen
groei in de waarde van geldopnamen bij
geldautomaten in de meeste bestudeerde
landen.
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Deze waarnemingen laten een duidelijke
toenemende vraag naar cash zien in dit
continent.
De toegang tot cash, via bankkantoren of
geldautomaten, ligt redelijk in lijn met het
wereldwijde gemiddelde en verbetert licht. Dat
geeft aan dat de vraag vanuit de consument
naar cash herkend en gefaciliteerd wordt.

Elektronische betaalinfrastructuur
De elektronische betaalinfrastructuur kent grote
verschillen tussen de landen in Zuid-Amerika,
maar groeit in alle landen. De twee landen
die het meeste bijdragen aan het BBP van het
continent, Argentinië en Brazilië, rapporteren
hoge cijfers voor passen en betaalautomaten
Als we kijken naar het aantal passen dat beschikbaar is in Zuid-Amerika74:
■■ Argentinië (2,1) en Brazilië (2,4) overstijgen
het wereldwijde gemiddelde van 2,0 passen
74 Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Ecuador en Paraguay

Peru
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Figuur 101 Betaalautomaten (bea of POS) per 100.000 capita
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per inwoner, wat het gemiddelde van het
continent op 1,5 brengt.
Colombia en Peru telden beiden 0,8 passen
per inwoner in het laatste rapportagejaar.
Alle landen laten consistente groeicijfers zien,
wat neerkomt op een gemiddelde groei van
+29% in de afgelopen 5 jaar.
Met name in Argentinië waar het aantal
uitgegeven passen steeg met +48%.

Betaalautomaten (bea of POS)
Het beeld is vergelijkbaar voor verkopers die
passen accepteren met betaalautomaten in
Zuid-Amerika75:
■■ Argentinië (998 betaalautomaten per
100.000 inwoners) en vooral Brazilië (iets
meer dan 2.500 betaalautomaten, oftewel
1 betaalautomaat per 4.000 inwoners) scoren
het hoogste.

75 Geen gegevens voor Paraguay; alleen gegevens uit 2015
en 2016 voor Ecuador

Terwijl Colombia (658), Peru (636) en Ecuador
(465) een veel lagere beschikbaarheid van
betaalautomaten rapporteren.
Dit2016
resulteert in een continentaal gemiddelde
van2015
1.055 betaalautomaten per 100.000
inwoners, wat onder het wereldwijd
2014
gemiddelde van 1.500 ligt.
Alle2013
landen rapporteerden een sterke groei
in de
2012rapportageperiode wat aangeeft dat
er een verbeterde beschikbaarheid is van
2011
de elektronische betaalinfrastructuur in de
detailhandel.

Alhoewel de infrastructuur verbetert, is het
gebruik van passen als betaalmiddel nog steeds
erg beperkt in Zuid-Amerika. De opgenomen
Zuid-Amerikaanse landen76 rapporteren een veel
lager gebruik van passen voor transacties dan het
wereldwijde gemiddelde van 103 transacties per
inwoner per jaar:
Figuur
per inhabitant
per annum
Land 102 Card transactionsAantal
card transacties
per capita per jaar

Argentinië

13,5

Brazilië

31,6

Colombia

18,0

Ecuador

1,9

Peru

4,5

76 Er zijn geen cijfers beschikbaar voor Paraguay

Figuur 103 Toegang tot een bankrekening (% van bevolking >15jr)
80

Figuur 104 Internettoegang (% van bevolking >15jr)
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Toegankelijkheid van een bankrekening
Een andere belangrijke indicator voor de adoptie
van elektronisch betalen is het percentage van de
bevolking met toegang tot een bankrekening. In
Zuid-Amerika:
■■ Alle landen verbeteren in de meest recente
beschikbare rapportagejaren 2011 en 201477
■■ Echter alleen in Brazilië (68%) ligt het cijfer
boven het wereldwijde gemiddelde van 60,7%
Internettoegang
■■ Alle landen laten consistente groeicijfers zien in
de afgelopen 5 jaar.
■■ Alle landen scoren op of boven het
wereldwijde gemiddelde van 50%.
■■ Dit brengt het totale Zuid-Amerikaanse
gemiddelde op 54%.

77 Er zijn geen cijfers over 2014 beschikbaar voor Paraguay
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Mobiele telefoonabonnementen
■■ Met een score van de 115 mobiele
telefoonabonnementen per 100 inwoners in
Zuid-Amerika, scoort het continent flink boven
het wereldwijde gemiddelde van 102.
■■ Alle landen, behalve Ecuador (84), scoren
boven de wereldwijde benchmark, waarbij
Argentinië het continent aanvoert met 151.
■■ De groei is echter niet consistent waarbij
Argentinië (-3,8%), Brazilië (-4,9%), en Ecuador
(-20,9%) een daling rapporteren over de
afgelopen 5 jaren, en een nog sterkere in de
afgelopen 2 tot 3 jaren.
Samenvatting van elektronisch betalen en sociale
en financiële inclusiviteit in Zuid-Amerika
■■ De passeninfrastructuur is redelijk
ontwikkeld in Zuid-Amerika, met iets meer
betaalautomaten per inwoner en net iets
minder passen beschikbaar voor het publiek,
dan het wereldwijd gemiddelde.
■■ Dat vertaalt zich echter niet in frequent
gebruik van passen voor transactie gebruik,

Peru

Figuur 105 Mobiele telefoonabonnementen per 100 capita

Figuur 106 Kosten voor het opnemen van cash
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waarbij alle landen onder de wereldwijd
benchmark (102) blijven in jaarlijks pasgebruik
per persoon.
Financiële inclusiviteit, gemeten naar het
percentage van de bevolking met een
bankrekening, verbetert maar blijft nog achter
bij het wereldwijd gemiddelde.
Sociale inclusiviteit, gemeten naar de toegang
tot internet en mobiele telefoon, is beter
ontwikkeld aangezien het continent en ook
de meeste individuele landen hier boven de
wereldwijde benchmark scoren.

Het overzicht laat de specifieke kosten zien
voor elk van de Zuid-Amerikaanse landen in
dit rapport. Het biedt ook inzicht in het aantal
gea-netwerken en het marktaandeel van het
grootste netwerk per land als indicator voor
marktconsolidatie/-fragmentatie.
■■

■■

3.5.2 Kosten van cash
De kosten voor het verkrijgen van cash voor
consumenten in Zuid-Amerikaanse consumenten
wordt grotendeels bepaald door een bekende kostenstructuur die we ook in alle andere contineten
hebben gezien. Consumenten kunnen kosteloos
geldopnemen bij hun eigen bank of binnen hun
eigen geldautomatennetwerk. Ze betalen echter
kosten (ontrouw, niet-van-ons) voor het gebruik
van een geldautomaat buiten het eigen netwerk.

In Ecuador en Paraguay zien we een sterk
geconsolideerd gea-netwerk, waarbij 90%
van alle geldautomaten aangesloten zijn op
het Banred-netwerk in Ecuador en 86% in
Paraguayzijn aangesloten bij het BDI-netwerk.
Aan de andere kant is het in Peru sterk
gefragmenteerd. Alhoewel het land slechts
één gea-netwerk heeft van meerdere partijen
is toch slechts 7% van alle geldautomaten
hierop aangesloten. Alle andere geldautomaten
behoren bij het netwerk van de eigenaar.

Figuur 107 Landenoverzicht kerncomponenten van de Cash Cyclus
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21 CIT companies registered at Argentina National Bank;
Bron: http://www.bcra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Transportadoras_de_caudales_i.asp

3.5.3 Organisatie van de cash-cyclus
Net zoals in de andere landen ter wereld, zijn de
cash-cycli in Zuid-Amerika per land apart ingericht. In de meeste landen kan de inrichting van
de cash-cyclus gecentraliseerd worden genoemd.
In dat model speelt de NCB nog steeds een
belangrijke rol in de operationele activiteiten in
de cash-cyclus.
Het overzicht hieronder geeft inzicht in belangrijke kenmerken van de cash-cyclus in elk van de
onderzochte landen:

3.5.4 Toekomstperspectief
Cash zal een belangrijke betaalmethode blijven
in heel Zuid-Amerika, zolang de belangrijkste
bouwstenen om cash te vervangen nog niet
volledig ingericht zijn. Tegelijkertijd zal dit wel
gaan verbeteren omdat de meeste landen
actief de ontwikkeling van de elektronische
betaalinfrastructuur stimuleren. Het aantal passen
dat beschikbaar is voor de mensen neemt toe en,
met ruimte om te groeien naar de wereldwijde
benchmark in de meeste landen, zal dat nog
wel blijven doen. Dat geldt ook voor het aantal
mensen met een bankrekening.
Deze zaken zijn echter niet van vandaag op
morgen gereed, waardoor cash de komende
jaren nog onmisbaar is in het hele continent.

102 | 103

Cash-cyclus
model

Showcase

Cash als katalysator in LatAm e-commerce
Het lijkt bijna paradoxaal om over het
belang van cash in e-commerce te
praten. De meeste mensen beschouwen
de eeuwenoude betaalmethode met
biljetten en munten onverenigbaar met
online retail.
Het is dan waarschijnlijk ook verrassend
om te zien dat cash een groot aandeel
(tot wel 40%) vormt van de e-commerce verkopen in Zuid-Amerika78.
In Zuid-Amerika heeft gemiddeld slechts
45% van de bevolking een bankrekening
en nog veel minder mensen hebben een
creditcard79. Daarbij zijn maar weinigen
bereid om hun creditcardgegevens online achter te laten. E-commerce websites
onderkenden dit en zochten alternatieven om hun onlinesales te stimuleren. En
cash bleek daarbij een belangrijke rol te
spelen.

78 Bron: http://amiperspectiva.americasmi.com/ecommerce-cash-payments-keep-growing-in-latinamerica/
79 Ook al zijn er meer mensen met een bankpas
/ debitcard, worden deze toch slechts marginaal
gebruikt voor e-commerce doeleinden, omdat de
meeste banken aanvullende veiligheidsmaatregelen
toepassen die de conversiecijfers decimeren.

Online retailers accepteren nu gecodeerde vouchers die met cash gekocht
kunnen worden. Door heel Zuid Amerika ontstonden verschillende initiatieven.
De leiders onder cashbetaaldienstverleners zijn Boleto bancário in Brazilië,
Oxxo in Mexico, Efecty in Colombia, en
PagoEfectivo in Peru.
Vanaf dat moment heeft cash een groot
aandeel geclaimd in de Latijns Amerikaanse e-commercie tot wel 40% van alle verkopen in sommige markten. Zie bijgaand
overzicht voor inzage in de belangrijkste
LatAm markten waar cash een cruciale
e-commerce betaalmethode is en de
voornaamste betaaldienstverleners (PSP).
Deze betaalmethodes hebben niet alleen
een belangrijke positie veroverd in e-commerce maar ook in offline verkopen
en het dagelijks leven. Boleto bancário
is bijvoorbeeld een officiële Braziliaans
betaalmethode onder toezicht van de
Centrale Bank van Brazilië. Sinds de lancering in 1993 genereert het nu 3,7 miljard
transactions per jaar en neemt het zo’n
25% van alle online betaaltransacties voor
zijn rekening. Boleto bancário is populair
bij zowel bedrijven als consumenten die

Figuur 108
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geen creditcard hebben of gewoon de
veiligheid van offline cashbetalingen verkiezen.Voor de 55 miljoen volwassenen
zonder bankrekening in Brazilië is Boleto
bancário de enige methode om online
diensten en goederen af te rekenen80.
Het is onwaarschijnlijk om aan te nemen
dat deze betaalmethoden binnenkort
vervangen zullen worden door volledig
elektronische betalingen, als je kijkt naar
de manier waarop deze op cash gebaseerde methoden zich hebben gevestigd
in de Zuid-Amerikaanse retail.
80 Bron: https://www.pagbrasil.com/paymentmethods/boleto-bancario/
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3.6 Oceanië
Oceanië is het kleinste continent ter wereld
en omvat Australië, Nieuw-Zeeland, Papua
Nieuw-Guinea en duizenden koraalatollen en
vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. Met een
totale bevolking van net iets minder dan 36 miljoen mensen is dit het dunst bevolkte continent81.
Voor dit rapport hebben we de twee landen
geselecteerd met het hoogste BBP (in totaal
en per inwoner) van het continent: Australië en
Nieuw-Zeeland82.
3.6.1 Cash gebruik
Cash speelt nog steeds een belangrijke rol in de
economieën van Oceanië. Desondanks begonnen veel consumenten de afgelopen jaren meer
gebruik te maken van elektronische betaalmiddelen in plaats van cash voor hun transacties.
Toch blijft de algemene vraag naar cash hoog
in Oceanië. De vraag naar cash is vrij constant
voor zowel transactionele als non-transactionele
doelen, met name als waarde opslag.

De bankbiljetten in omloop namen de afgelopen
jaren gestaag toe in Oceanië, zowel in Australië
en Nieuw-Zeeland, met een gemiddelde jaar-opjaar groei in waarde van 6% in Australië en 7% in
Nieuw-Zeeland. Als we bekijken welke denominaties veel voorkomen, dan wordt duidelijk dat
de groei met name afkomstig is van de hogere
denominatie, zoals de 50 en 100 (Australische en
Nieuw-Zeelandse) dollar biljetten in beide landen, wat het gebruik van cash als waarde opslag
verder onderstreept, in plaats van gebruik voor
transacties.
Als we dat afzetten tegen de groei van het BBP
in beide landen, dan laat die ratio een groei zien
waarbij Australië rapporteert dat de waarde van
de bankbiljetten in omloop harder is gestegen
dan het nominale BBP in de afgelopen jaren,
en de “valuta per BBP” ratio gestegen is tot
het hoogste niveau in enkele decennia83, als we
het 2015 percentage bekijken. Die ratio ligt in
Nieuw-Zeeland aanzienlijk lager dan in Australië
83 Bron: RBA Bulletin, December 2016, The Future of Cash,
Cassie Davies, Mary-Alice Doyle, Chay Fisher and Samual
Nightingale https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2016/
dec/pdf/rba-bulletin-2016-12-the-future-of-cash.pdf

81 Bron: http://www.worldatlas.com
82 Bron: https://data.worldbank.org

Figuur 109 Bankbiljetten in omloop, Australië 2011-2015. Waarde in miljoen AUD.
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Figuur 110 BiO/BBP

Figuur 111 Waarde van bankbiljetten in omloop in
Nieuw Zeeland 1991-2015
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Bron: Annual Report NZNB 2016 – chart 6.

en van beide landen ligt de ratio laag vergeleken
met andere landen in de wereld.

Figuur 112 Geldautomaten (gea) per 100.000 capita
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De stijgende trend in zowel Australië als
Nieuw-Zeeland is gebruikelijk voor de meeste
economieën ter wereld, met slechts enkele opvallende uitzonderingen.
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De Australische valuta-per-BBP ratio is momenteel
ruwweg vergelijkbaar met die in het VK en Canada,
maar ligt significant lager dan de ratio in economieën met de belangrijkste wereldvaluta, zoals de
Verenigde Staten, de Eurozone en de Japan.
De Nieuw-Zeelandse ratio is opvallend laag,
vergelijkbaar met Zuid-Afrika en Nigeria, die ook
een ratio rond de 2% hebben.
Toegang tot Cash – gea’s, bankkantoren
en extra pinnen bij betaalautomaten
De beschikbaarheid van cash wordt in
Oceanië steeds beperkter, omdat het aantal
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geldautomaten en bankkantoren per hoofd van
de bevolking afneemt in beide landen.
Het aantal gea’s per 100.000 volwassenen nam
af met 1,2% in Australië en met 10% in NieuwZeeland tussen 2011 en 2016. Het aantal
geldautomaten in Nieuw-Zeeland ligt aanzienlijk
lager dan in Australië: 71 in plaats van 136 in
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Figuur 113 Bankkantoren per 100.000 capita
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2016 per 100.000 volwassenen. Australië staat in
de top tien van de wereld (#7), terwijl NieuwZeeland vergelijkbaar is met het EU-gemiddelde
van 70 gea’s per 100.000 volwassenen. Toch ligt
dat nog aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in
de regio, dat op 52 ligt.
Terwijl het aantal gea’s slechts licht afnam in
Australië, is het aantal bankkantoren veel sterker
gedaald: -12,9% Nieuw-Zeeland volgt deze
trend ook. Daar daalde het aantal bankkantoren
consistent van een top in 2012 van 1.232
kantoren naar 1.134 in 2015. Banken gaan steeds
bewuster om met hun kantorennetwerk, als
reactie op de toenemende klantenvoorkeur
voor het gebruik van digitale kanalen voor
contact met hun bank.

Het aantal en de waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
Het gebruik van cash is de afgelopen jaren
2016
geleidelijk
gedaald. Dit zien wij terug in het aantal
en de
waarde
van de geldopnamen bij een
2015
geldautomaat (de voornaamste weg om cash te
2014
verkrijgen), die respectievelijk daalden met 14,8%
2013
en 30,2%
in de periode 2011-2015. De doorlopende
afname
van geldopnamen bij een geldau2012
tomaat is gevolg van meerdere factoren, waar2011
onder de adoptie van nieuwe technologie, zoals
contactloze pasbetalingen en mobiele betalingen.
Contante geldopnamen bij een betaalautomaat
(bea of POS)
In Australië is er een derde mogelijkheid om cash
te verkrijgen, namelijk door extra te pinnen bij
een betaalautomaat. In lijn met het afgenomen
gebruik van cash, zien wij ook de extra geldopnamen bij een betaalautomaat dalen sinds 2012.
Gebruik van cash - klantonderzoeken
Een onderzoek dat in 2017 werd gepubliceerd
over het betaalgedrag van consumenten in
Australië84 laat duidelijk zien dat de hierboven
genoemde trends zich laten vertalen in een
afgenomen gebruik van cash voor transacties.
Tussen 2007 en 2016 kelderde het aandeel van
cash van 67% in 2007 naar 37% in 2015. Deze
afname wordt vooral toegeschreven aan het toegenomen aandeel van consumentenbetalingen
via betaalmogelijkheden ‘op afstand’ - oftewel
84 Bron: RBA Research Discussion Paper 2017-04; How
Australians Pay: Evidence from the
2016 Consumer Payments Survey, Mary-Alice Doyle, Chay
Fisher, Ed Tellez and Anirudh Yadav https://www.rba.gov.au/
publications/rdp/2017/pdf/rdp2017-04.pdf
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Figuur 114 Totaal aantal geldopnamen
bij een gea (x miljoen)

Figuur 115 Totale waarde geldopnamen
bij een gea (x miljoen USD)
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Figuur 116 Consumenten bataalmethoden
Antal betalingen

Waarde van betalingen

2007

2010

2013

2016
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47

37
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29

18

18

Cards

26

31
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52
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Debitcards
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22
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Credit en prepaid cards
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9

19
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28
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2

3

3

2

10

10
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8

Internet/mobiel bankieren [a]

na

2

2

1

na

12

10

10

PayPal

na

1

3

3

na

1

2

4

Cheque

1

1

0,4

0,2

6

3

2

2

Overig [b]

1

1

2

4

3

3

5

3

Noten:
Exclusief betalingen boven $9.999,-, overboekingen (aan familie en vrienden) en automatische betalingen
[a] Betalingen met bancaire internet en telefoon faciliteiten; andere betalingen via internet zijn uitgesloten
[b] ‘Overige’ methoden zijn o.a. prepaid, gift cards, bank cheques, postwissels, ‘Cabcharge’, en andere online betalingsmethoden
anders dan Paypal (e.g. POLI)
Bron: Table 1 from RBA Research Discussion Paper 2017-04; How Australians Pay: Evidence from the 2016 Consumer Payments Survey

Nieuw Zeeland

online pasbetalingen. De afname van cashgebruik
tussen 2013 en 2016 was bijna volledig te wijten
aan frequenter pasgebruik door consumenten,
zelfs voor persoonlijke betalingen. Samen waren
creditcards en debitcards het meest gebruikte
betaalmiddel in 2016, het jaar waarin ze cash
voor het eerst voorbijstreefden.
In Nieuw-Zeeland werd een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd in de tweede helft van 2017.
De resultaten van die enquête waren nog niet
gepubliceerd toen dit rapport gedrukt werd.
Alternatieven voor cash
Alternatieven voor cash waren ruimschoots
beschikbaar in heel Oceanië en meer en betere
betaalmethoden worden nog ontwikkeld. Het
aantal beschikbare betaalpassen en betaalautomaten voor de mensen is sterk gegroeid, in
zowel Australië als Nieuw-Zeeland, en bevindt
zich op het hoogste niveau ter wereld. Tegelijkertijd laten ook andere vormen van elektronisch
betalen, zoals incasso’s en overboekingen, een
stijging zien, ondanks dat deze vorm van betalen

in transactievolume overschaduwd wordt door
pasbetalingen.
Pasbetalingen vertegenwoordigen respectievelijk
65,6% en 76,8% van alle elektronische betalingen
in Australia en Nieuw-Zeeland (2016).
Innovaties op dit gebied zijn bijvoorbeeld
contactloos (‘Tap & Go’) betalen met de
debitcard, het gebruik van de mobiele telefoon
voor het doen van (online of P2P) betalingen en
de lancering van het ‘New Payments Platform
(NPP)’ in Australië eind 201785.
Ontwikkeling van non-cash betaalmethoden
over tijd
De elektronische betaalvolumes groeien
consistent in heel Oceanië, waarbij de
pasbetalingen het sterkst groeien.

85 Het NPP stelt personen en bedrijven in staat om realtime geld van rekening op rekening over de boeken, op elke
moment van de dag of nacht, zeven dagen per week.

Figuur 117 Elektronische betaalmiddelen 2011-2015 Australië
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Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 9,8%
in de afgelopen jaren, overstijgt de groei van
elektronische betalingen in Australië de groei
van de ‘bankbiljetten in omloop’ inmiddels.
Het verschil is nog opvallender, wanneer we
kijken naar de groei in pasbetalingen. Het
aantal transacties met een debitcard groeide in
Australië in totaal met 63,4% en per jaar met
12,7% sinds 2011.
Het consumentenonderzoek uit Australië laat
ook een snelle stijging zien, van 23% in 2013 tot
40% in 2016, in het gebruik van automatische betalingen van rekeningen (door gebruik te maken
van overboekingen voor herhalende betalingen).
Deze toename in overboekingen voor dit type
betalingen gaat vooral ten koste van BPAY86 en
pasgebruik.
In Nieuw-Zeeland vormen pasbetalingen ook het
grootste aandeel van de elektronische betalingen,
waarbij de debitcards alleen al meer dan helft van
de elektronische betalingen voor hun rekening
nemen in 2016 (1,1 miljard). Tegelijkertijd laten
de creditcards de sterkste groei in de afgelopen
jaren zien en gaan ze van 257 miljoen transacties
in 2011 naar meer dan 430 miljoen gerapporteerde transacties in 2016. Dat is een stijging van
41,4% over de hele periode en een groei van
18,5% van 2015 op 2016.

86 BPAY is een elektronisch betaalsysteem voor rekeningen
in Australië, dat je in staat stelt te betalen via online, mobiel
of telefonisch bankieren van een financiële dienstverlener aan
organisaties die geregistreerd staan als BPAY-rekeningpartijen.
BPAY verzorgt meer dan 95% van de consumenten
bankiermarkt in Australië en draait al sinds 1997.

Figuur 118 Elektronische betaalmiddelenmix
Nieuw-Zeeland 2016
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Betaalautomaten (bea of POS)
Het aantal passen per capita is in Australië
en Nieuw-Zeeland nagenoeg gelijk. In NieuwZeeland zijn er 2,88 passen (debitcard en creditcard opgeteld) per hoofd van de bevolking en in
Australië 2,75.
Australië en Nieuw-Zeeland zijn de nummers
1 en 2 van de wereld als het gaat om het aantal
betaalautomaten per hoofd van de bevolking.
In 2014 waren er in Nieuw-Zeeland 151.700
betaalautomaten in gebruik, wat neerkomt op
een betaalautomaat per 28,8 inwoners. In 2015
waren er in Australië 967.167 betaalautomaten
in gebruik, wat neerkomt op een betaalautomaat
per 24,9 inwoners.
Digitalisering en financiële inclusiviteit
In Australië en Nieuw-Zeeland zijn de cijfers
voor internettoegang, toegankelijkheid van een
bankrekening, mobiele telefoonabonnementen en
gebruik van elektronisch bankieren allemaal hoog.
Dat geeft aan dat de regio erg volwassen is op

Figuur 119 Digitalisering en financiële inclusiviteit in Oceanië
Australia

New Zealand

% van de bevolking met internettoegang (2015)

84,56%

88,22%

% van de bevolking met een bankrekening (2014)

98,86%

99,53%

% van de bevolking met toegang tot elektronisch bankieren (2014)

68,23%

71,66%

het aantal mobiele telefoonabonnementen per 100 capita (2015)

132,80

121,83

Bron: Gegevens van de Wereldbank

het gebied van digitalisering en beschikbaarheid
van de elektronische betalingsinfrastructuur.
Alhoewel sommige mensen blijven terugvallen
op bijna volledig papieren betaalmethoden,
betekent het dat over het algemeen genomen
de afhankelijkheid van cash voor sociale en
financiële inclusiviteit beperkt is voor dit
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continent. Dit geeft een duidelijke aanwijzing
dat het gebruik van cash voor transacties
waarschijnlijk verder zal blijven afnemen, wanneer
meer en meer mensen gewend raken aan een
breder scala van elektronische alternatieven
die ze meer en meer zullen gaan gebruiken de
komende jaren.

in rekening brengen88. In Nieuw-Zeeland kost
deze ‘ontrouw’ gemiddeld 1 NZD. Toeslagen
in rekening brengen is ook toegestaan, waarbij
geldautomaatexploiteurs tussen de 2 en 3 NZD
in rekening brengen.

Figuur 120 Directe resource kosten voor een
gemiddelde transactie per betaalmethode
$5.00
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Zoals al eerder opgemerkt is het extra pinnen
bij een betaalautomaat een steeds populairdere
manier om aan cash te komen. Sommige winkels
bieden deze service gratis aan, andere vragen er
geld voor.
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Bron: RBA, Research Discussion Paper 2014-14, figure 1
Note: Payment function only

3.6.2 Kosten van cash
Voor consumenten is het verkrijgen en het
gebruiken van cash grotendeels gratis in Oceanië.
Als je een geldautomaat gebruikt van je eigen
bank of een bank in het eigen netwerk, dan
betaal je over het algemeen geen kosten voor
het gebruik van de geldautomaat. Er kunnen
wel GEA-servicekosten verbonden zijn met het
gebruiken van een geldautomaat buiten het eigen
netwerk. Tot september 2017 kostte dat gemiddeld 2 AUD per transactie in Australië87 en
werd er, volgens de Australian Consumer
Payments Survey, een bedrag van 8% over alle
geldopnamen betaald. In september 2017 schaften echter de ‘vier grote banken’ (CBA, Westpac,
ANZ, and NAB) in Australië den gea-kosten af,
waarbij CBA als eerste stopte met de kosten
87 Bron: https://www.finder.com.au/australian-bank-atm-feescharges

Voor verkopers zijn de kosten voor het accepteren en verwerken van cash in Australië ook
onderzocht89. Belangrijkste conclusies van het
onderzoek op het gebied van cash zijn:
■■ De directe kosten die financiële instituten
en verkopers dragen voor het accepteren
van een gemiddelde betaling in cash van
een huishouden, waren in verhouding laag
vergeleken met andere betaalmiddelen.
■■ Financiële dienstverleners dragen het grootste
deel van de kosten. De verkopers dragen
ongeveer een derde van de kosten, waarbij de
tendertijd (tijd die het kost aan de kassa om de
betaling te verwerken) de grootste component is.
■■ Het onderzoek schatte in dat, in 2013, cash
de goedkoopste betaalmethode zou zijn
voor net iets minder dan de helft van de
consumentenbetalingen (op basis van de hoogte
van de transactie), alhoewel dit aandeel van
88 Bron: http://www.abc.net.au/news/2017-09-24/
commonwealth-bank-and-westpac-axe-atm-fees-for-noncustomers/8979250
89 Bron: RBA, Research Discussion Paper 2014-14; The
Evolution of Payment Costs in Australia, Chris Stewart, Iris
Chan, Crystal Ossolinski, David Halperin and Paul Ryan

■■

driekwart gekelderd is, zoals dat geschat werd
tijdens het vorige onderzoek naar kosten in 2006.
De opgetelde en relatieve kosten die
samenhangen met pasbetalingen veranderen
ingrijpend met de komst van contactloos
betalen. De schatting is dat contactloze
pasbetalingen 10% tot 20% lagere
arbeidskosten met zich meebrengen dan
een vergelijkbare op contact gebaseerde
pasbetaling.

Er zijn een aantal conclusies te trekken uit deze
bevindingen wat betreft de ontwikkeling van de
kosten van cash:
■■ Cash is op zichzelf niet duurder of goedkoper
dan de elektronische alternatieven, zolang
het transactievolume groot genoeg is om de
grotendeels vaste kosten te spreiden.
■■ Er zijn geen directe kosten verbonden aan
consumenten die een contante betaling doen,
maar er zijn wel kosten aan verbonden in die
zin om hoeveel tijd het aan de kassa kost om
de betaling te verwerken.
■■ Innovaties in elektronische betaalmethoden zal
de tijd aan de kassa verder omlaag brengen
voor elektronisch betalen (bijv. Tap&Go
technologie met passen en gebruik van
mobiele telefoons en de introductie van realtime betalingen), wat een verdere verschuiving
van cash richting elektronische alternatieven zal
bewerkstelligen.
■■ Dit zal op zijn beurt leiden tot een
verslechtering in de kosten per transactie
voor cash en een steviger debat over de
toekomst van cash en het behoud van een
kostenefficiënte cashinfrastructuur.
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Kosten voor de gemeenschap van het onderhoud
van de cashinfrastructuur
Oceanië moet ook rekening houden met de
dynamiek van een mogelijk steeds kosteninefficiëntere cash-cyclus waar de vaste kosten van de
opslag, transport en distributie van contant geld
mettertijd over steeds minder transacties gespreid worden. De centrale banken van Australië
en Nieuw-Zeeland zijn zich hier terdege van
bewust. Tegelijkertijd nemen ze hun verantwoordelijk om te waarborgen dat cash beschikbaar is
voor diegenen die het nodig hebben en willen
gebruiken, waaronder bepaalde demografische
groepen die vooral van cash afhankelijk zijn.
Het ‘2016 Consumer Use Survey’ liet weinig
verandering zien ten opzichte van 2013 in het
deel van de consumenten dat cash zeer intensief
gebruikt – een vijfde van de respondenten blijft
cash gebruiken voor meer dan 80% van hun
transacties, vergeleken met een kwart in 2013.
Binnen deze groep gaf ongeveer 12% van de
respondenten in zowel 2013 als in 2016 aan dat
ze alle persoonlijke tansacties in de week van de
enquête met cash hadden voldaan.
Terwijl de huidige cashdistributieorganisatie van
de Reserve Bank - die, zoals eerder aangegeven,
wordt uitgevoerd door de private sector - prima
functioneert, blijft de Reserve Bank de cash
distributie in de maatschappij monitoren om te
zorgen dat het in de behoefte van de samen
leving blijft voorzien.

Figuur 121 Digitalisering en financiële inclusie in Oceanië
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3.6.3 Organisatie van de cash-cyclus
Zoals we al eerder zagen bij andere continenten, is ook in Oceanië de grensoverschrijdende integratie erg beperkt als het gaat om de
organisatie en operatie van de cash-cyclus. Met
andere woorden: de organisatie en optimalisatie
van de cash-cyclus vindt voornamelijk binnen de
landsgrenzen plaats. Verschillen in cultuur, weten regelgeving tussen de landen onderling zijn
hiervoor de belangrijkste oorzaak. De bijzondere
geografie van het continent is in Oceanië nog
een aanvullende reden. De grenzen tussen landen
in Oceanië bestaan voornamelijk uit oceanen,
wat elk land ook fysiek scheidt van zijn buren.
Dit beperkt de potentiële efficiëntievoordelen
en schaalvoordelen van grensoverschrijdende
cash-cyclus organisatie uiteraard aanzienlijk.
Een andere uitdaging voor een optimale cashcyclusorganisatie is de bevolkingsdichtheid van
veel landen in Oceanië.Ten eerste is het al het
continent met absoluut gezien de minste inwoners,
maar het heeft ook de laagste bevolkingsdichtheid
(inwoners per vierkante kilometer).
Desondanks volgt de organisatie van de cash-cyclus grotendeel de traditionele cyclus die we
overal ter wereld aantreffen.
Centrale bank/Reserve bank
In zowel Australië als in Nieuw-Zeeland zorgt
de Reserve Bank voor de uitgave en distributie
van bankbiljetten aan commerciële banken. De
Reserve Bank houdt ook een voorraad aan
van bankbiljetten om aan seizoensinvloeden en
andere fluctuaties in de vraag te kunnen voldoen.
Van tijd tot tijd zorgt de reserve Bank er ook
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voor dat alle bankbiljetten terugkeren naar het
nationale biljetverwerkings- en distributiecentrum
(NNPDC). Daar worden de bankbiljetten met
hoge snelheid door geautomatiseerde machines
gehaald om ze te controleren op kwaliteit en
authenticiteit. Bankbiljetten die niet meer terug in
omloop gebracht kunnen worden, worden versnipperd en hergebruikt. Gezonde bankbiljetten
worden opnieuw uitgeleverd aan de commerciële banken90.
Commerciële banken
Commerciële banken kopen de bankbiljetten
direct bij de Reserve Bank. Deze bankbiljetten
worden vervoerd en opgeslagen in goed
gekeurde cash centrales in heel Australië.
Bankbiljetten die als ongeschikt zijn aangemerkt,
worden teruggestuurd naar het NNPDC.
Geldautomaatbevoorrading en -onderhoud.
De cashbevoorrading voor iets meer dan 80%
van alle geldautomaten is uitbesteed in Australië
en Nieuw-Zeeland, met ongeveer 50% van alle
gea’s in bankkantoren en 100% van de gea’s op
andere locaties. Eerstelijns onderhoud verloopt
volgens een vergelijkbaar patroon, waarbij derde
partijen het onderhoud van twee derde van alle
geldautomaten oppakken in Nieuw-Zeeland.
Dit percentage ligt voor tweedelijns onderhoud in Australië zelfs op 70% en op 100% in
Nieuw-Zeeland.
In Australië werd in 2013 een efficiëntie-initiatief
opgezet genaamd eftpos-Hub of eHub, dat zich
90 Bron: https://banknotes.rba.gov.au/production-anddistribution/distribution/

in eerste instantie richtte op efficiëntie voordelen
in de passen distributie-infrastructuur. Dankzij dit
initiatief neemt de bedrijfstak nu ook stappen om
de acquisitie-infrastructuur voor geldautomaten
te stroomlijnen en efficiënter te maken. Twee
grote banken in Australië sloten hun gea-vloot
aan op eHub in oktober 2015 en het is de verwachting dat andere spelers in de bedrijfstak dit
voorbeeld zullen volgen.
3.6.4 Toekomstperspectief
De trend van toenemende samenwerking
tussen banken om de kostenefficiëntie van de
cash-cyclus te verbeteren, zal de komende jaren
waarschijnlijk doorzetten. In Australië begon dat
al in 2001, toen Cash Services Australia (CSA)
werd opgericht als gezamenlijke cash-outsourcing
dienstverlener door de vier grote commerciële
banken - ANZ, CBA, NAB en Westpac. CSA
werd in maart 2017 aangekocht door het private
geldtransportbedrijf Prosegur.
Er zijn ook verschillende innovatieve initiatieven
opgestart voor non-cash betalingen in Oceanië.
Voor passen bestaan die initiatieven onder andere uit het gebruik van NFC-technologie om sneller af te rekenen aan de kassa (Tap&Go) en de
integratie van vergelijkbare betaalmogelijkheden
op mobiele telefoons. Wat bancaire betalingen
betreft, wordt verwacht dat de real-time betalingen (zoals die via het New Payments Platform
in Australië) de komende jaren een grote vlucht
zullen maken. Al deze innovaties op het gebied
van elektronisch betalen zullen naar alle waarschijnlijkheid een negatief effect hebben op het
gebruik van cash.

Consumentenonderzoek laat nu al zien dat
cash steeds minder gebruikt wordt voor transactiedoeleinden, en dat het gebruik beperkt is
tot bepaalde leeftijdscategorieën en kleinere
transactiebedragen. Toch zullen sommige mensen
sterk afhankelijk blijven van cash voor hun transacties en blijft het belangrijk om ook rekening
te houden met de behoeften van deze mensen
in de samenleving in de overgang naar digitaal
betalen.
Ondanks dat het relatieve belang van cash als
betaalmiddel aan het afnemen is, zal cash een
belangrijk onderdeel blijven in de samenleving
en het betaalsysteem in de nabije toekomst. Het
wordt ook nog steeds gewaardeerd als een vorm
van waarde opslag.
Centrale banken herbevestigen hun verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan de
vraag naar bankbiljetten om te zorgen dat cash
eenvoudig beschikbaar blijft voor diegenen die
het willen gebruiken. Tegelijkertijd onderkennen
zij ook de toenemende spanning tussen het
voldoen aan die vraag en dat volhouden tegen
acceptabele kosten. Dat is de reden dat nationale
banken en hun omgeving moeten gaan kijken
naar manieren om:
■■ De efficiëntie van de huidige cashinfrastructuur
te vergroten
■■ Op zoek te gaan naar alternatieven voor cash
met de nadruk op de nieuwe technologie om
te beïnvloeden hoe centrale banken tegemoet
gaan komen aan de maatschappelijke vraag
naar contant geld
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4 Toekomstperspectief
Na de analyse van het gebruik van cash en
relevante aanverwante aspecten op wereldwijd,
continentaal en landelijk niveau door de jaren
heen, blijft de belangrijkste vraag: hoe ziet de
toekomst van cash eruit? Zal de lang besproken
cashloze maatschappij werkelijkheid worden of
zal cash de fundamentele positie behouden voor
dagelijkse transacties, die het al decennialang of
zelfs eeuwenlang bezit?
4.1 De toekomst van cash als betaalinstrument
Op wereldwijd en continentaal niveau blijft de
waarde van bankbiljetten in omloop consistent
stijgen, en dat is al zolang deze statistiek wordt
bijgehouden. Zowel in absolute waarde, als relatief ten opzichte van het BBP blijft de relevantie
van cash doorlopend stijgen in onze economie.
Vanuit dat perspectief zal cash van groot belang
blijven in de hele samenleving.
Tegelijkertijd laten steeds meer individuele landen
een dalende ratio van bankbiljetten in omloop
(BiO) ten opzichte van het BBP zien in de afgelopen jaren (Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika, Zambia,
China, India, Indonesië, Rusland, Ierland, Zweden,
Argentinië en Brazilië), waar het BBP dus harder
groeit dan de BiO. Tenslotte is er momenteel één
land, Zweden, waar de waarde van bankbiljetten
in omloop ook in absolute zin daalt.
Een vergelijkbaar patroon is waarneembaar bij de
tweede indicator voor het gebruik en de relevan-

tie van cash: groei van de waarde van geldopnamen bij een geldautomaat. Op wereldwijd niveau
en in alle continenten, behalve Oceanië, stijgt die
waarde, wat duidt op een groeiende vraag naar
cash voor dagelijkse transacties. Tegelijkertijd laten
een gering aantal individuele landen ook hier
een daling zien, wat een afnemende relevantie
betekent voor cash. Deze landen liggen vooral
in Europa en Oceanië: België, Ierland, Zweden,
Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland.
Buiten deze continenten laat alleen Canada dezelfde negatieve trend zien voor de waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat.
De centrale vraag is hier of deze landen de
uitzondering op de regel gaan blijven (zoals ze
dat nu zijn), of dat zij de voorlopers zijn van wat
straks de norm wordt.
Non-cash betalingen
Aan de andere kant laten ook de non-cash
betalingen indrukwekkende groeicijfers zien in
de meeste onderzochte landen. Met name de
volumes pastransacties zijn significant gegroeid
in alle landen, behalve Kenia. In sommige landen
heeft het aantal pasbetalingen aan de kassa zelfs
het aantal cash-betalingen ingehaald. Ook andere
vormen van elektronische betalen laten positieve
groei zien, net zoals de beschikbaarheid van de
benodigde infrastructuur (passen, betaalautomaten, elektronisch bankieren, beschikking over een
bankrekening).

Figuur 123 Ontwikkeling van betaalvolumes, cash en non-cash
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Bron: Analysis G4S and Payments Advisory Group, 2018

Dit brengt ons tot de conclusie dat gemiddeld
wereldwijd betaaltransactievolumes groeien
in absolute aantallen, maar dat elektronische
betaalvolumes harder lijken te stijgen dan cash
transacties. Hierdoor neemt het aandeel van cash
in het totale transactievolume, zoals te zien is in
figuur 123.
Alhoewel in de meeste landen de cashvolumes
in absolute zin lijken toe te nemen, moeten
we opmerken dat dit niet in alle landen het
geval is. De kerngetallen voor Zweden laten
zeer opvallend een absolute afname zien
in cashtransactievolumes. Andere landen
rapporteren een relatieve afname in het gebruik
van cash (ten opzichte van elektronische
betalingen).
Vanuit dat gezichtspunt heeft elk land een andere
plaats op de horizontale ‘tijdslijn’, met een andere
toekomst en andere dynamiek in de cashcyclusorganisatie van elk land.
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4.1.1 Innovatie & technologie
De trend richting elektronisch betalen lijkt gevoed
te worden door innovaties die het gebruik van
elektronische betaalmethoden faciliteren.Voorbeelden van deze nieuwe technologie zijn NFC (near
field communication) en QR-codes, die contactloos betalen mogelijk maken met een pas of mobiele telefoon. Een goed voorbeeld van innovatie in
de infrastructuur is ook de introductie van instant
(directe) betalingen in veel landen ter wereld.
Het toegenomen gebruik van mobiele telefoons
en wallets (met name in Azië) versnelt ook het
gebruik van elektronisch betalen in plaats van cash.
De combinatie van deze technologieën, functionaliteit en apparaten stelt steeds meer mensen in staat om snel transacties uit te voeren,
zowel tussen consumenten onderling als in een
retail-omgeving, zowel persoonlijk, elektronisch
en direct. Deze vormen van elektronisch betalen
nemen steeds meer van de door gebruikers van
betaalinstrumenten gewaardeerde eigenschappen
over, die voorheen exclusief waren voorbehouden aan cash, zoals direct betalingen voldoen,
beschikbaarheid en gemak(kelijk in het gebruik).
4.2 De toekomst van de cash cyclus
Het doel van de organisatie van een cash-cyclus
is altijd helder: verbeter de kostenefficiëntie,
ongeacht de positieve of negatieve groei, terwijl
de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de
cashinfrastructuur behouden dient te blijven.
4.2.1 Trends in de organisatie van de cash-cyclus
Er is een aantal trends te onderscheiden op dat
gebied:

■■

■■

■■

De bankensector trekt zich terug uit de
operationele activiteiten. De bankensector
trekt zich terug uit de operationele taken
van de cash-cyclus. Dat begint bij de
Centrale Banken, maar zet zich in een
aantal landen al door naar de retail banken.
Deze activiteiten worden dan opgepakt
door gespecialiseerde derde partijen, zoals
waardetransporteurs (cash in transit, CIT) en
andere betaaldienstverleners (payment service
providers, PSP’s).
Van waardetransport naar cashmanagement.
Waardetransporteurs bereiden zich voor op
de toekomst door te veranderen van klassieke
geldtransportbedrijf naar cashmanagement
bedrijven (CMC’s). Deze bedrijven tonen de
ambitie dat ze niet alleen meer taken op zich
willen nemen in de cash-cyclus, maar ook
dat ze actief betrokken willen worden in het
liquiditeits- en cashmanagement van hun klanten.
Recycling van cash in kleinere ketens. Een
andere algemene trend lijkt te zijn dat de
recycling van cash steeds meer op retail of
consumentenniveau georganiseerd wordt, zoals
te zien is in figuur 124. Dit verschilt uiteraard
per land en is in hoge mate afhankelijk van de
organisatie van de cash-cyclus in elk land.

De groene pijl aan de linkerkant geeft aan dat de
operationele diensten “naar beneden” gedrukt
worden in de cyclus. Er is steeds meer recycling
van cash aan die onderkant, door steeds betere
processen en diensten in de cash cyclus. Daar
komt bij dat deze recycling in steeds kleinere ketens gebeurt (soms zelfs binnen een en dezelfde
winkel). Beiden verbeteren de efficiëntie van de
cash-cyclus. Als gevolg hiervan wordt er minder

Figuur 124 De cash-cyclus
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cash “naar boven” vervoerd in de cyclus, zoals
aangegeven met de rode pijl aan de rechterkant.
4.2.2 Cash-cyclus governance
In het kielzog van de hierboven beschreven
trends verandert ook het toezicht en de aansturing (governance) van de cash-cycli. Zoals eerder
beschreven in paragraaf 2.3 hebben we zowel de
overeenkomsten, als de verschillen beschreven
tussen de verschillende cash-cyclusorganisaties in
de wereld.

Cash-cyclus modellen in de verschillende landen
kunnen generiek beschreven worden, omdat ze
allemaal min of meer de volgende zaken delen:
■■ Doelen: kostenefficiëntie, betrouwbaarheid,
veiligheid en beschikbaarheid.
■■ Processen:
◆◆ Uitgeven van bankbiljetten en munten
◆◆ Distributie via banken en geldautomaten aan
retailers en de gewone burger
◆◆ Controle op kwaliteit en vervalsingen
◆◆ Vernietigen
■■ Betrokken partijen:
◆◆ Centrale Bank
◆◆ Commerciële banken en (onafhankelijke)
geldautomaatleveranciers
◆◆ Retailers en consumenten
◆◆ Waardetransportbedrijven
Er zijn echter verschillen in de verdeling van
activiteiten over de partijen, zoals de mate van
operationele betrokkenheid van de Nationale
Centrale Banken (NCB’s) en als gevolg daarvan
de mate van uitbesteding aan andere bank en/
of derde partijen zoals waardetransporteurs. De
vier modellen die hiervoor beschikbaar zijn, staan
hier op afnemende betrokkenheid van de NCB’s:
Gecentraliseerd, samenwerkingsverband, gedelegeerd, overdracht (transfer).
De eerder opgemerkte trend waarbij de (centrale) bankensector steeds minder betrokken is bij de
operationele kant van cash en waarbij de recycling
van cash in kleinere ketens tussen retailers en consumenten gebeurt, heeft impact op de aansturing
en het toezicht op binnenlandse cash-cycli.
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Figuur 125 Governance van een cash cyclus
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Toezicht en aansturing van de cash-cyclus
Het meest voorkomende model dat we tegenkwamen in de hele wereld is het gecentraliseerd/
gedelegeerde model. Daarin speelt de NCB nog
steeds een belangrijke rol in de operationele kant
van de cash-cyclus, maar draagt ze in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering over aan banken en derde partijen.
Zie figuur 125 voor schematische weergave.
Aanvankelijk worden alle operationele activiteiten
uitgevoerd door de NCB.
■■ De efficiëntie is te verbeteren door de
operationele waardeketen van cash op te
delen en uitvoerende cash activiteiten “uit te
besteden” (delegeren) aan retail banken.
■■ Er is nog meer efficiëntie te behalen door
uitvoerende cash activiteiten “uit te besteden”
aan derde partijen.
■■ Derde partijen kunnen bepaalde kosten
voordelen behalen vanwege schaalvoordelen,
omdat ze dezelfde diensten toch al uitvoeren
voor andere banken.

■■

■■

■■

Het gezamenlijk uitvoeren van cash
activiteiten door banken vereist
samenwerking(sverbanden) en vertrouwen.
De keuze welke activiteiten uitbesteed kunnen
worden, wordt veelal bepaald door de complexiteit van de dienstverlening, het onderscheidend vermogen op die activiteit en het
volume (logische volgorde van uitbesteding is
vaak: waardetransport, cashverwerking, onderhoud (1e en 2elijns), geldautomatenbeheer).
Dit leidt tot verdergaande consolidatie, op niveau
van de waardetransporteurs/derde partijen.

In dit model zijn er twee golven van de
kostenefficiëntie:
■■ Verticaal: Optimalisatie binnen een banksilo
door meer activiteiten uit te besteden
■■ Horizontaal: Horizontale optimalisatie door
samenwerking/consolidatie van rollen/partijen.
Dit gebeurt meestal ‘bottom-up’ en begint met
consolidatie bij de derde partijen en groeit
naar samenwerking (eerder dan consolidatie)
op niveau van banken/cash operations.

Figuur 126
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Dit brengt ons op het volgende governance-model waarin deze consolidatie reeds heeft plaatsgevonden en verdere samenwerking wordt gezocht
om de kostenefficiëntie nog verder te verbeteren.
In dit model, dat samenhangt met het
samenwerkingsverband (joint venture) model
voor de cash-cyclus, zijn commerciële banken
verantwoordelijk voor de operationele kant
van cash (op het uitgeven en vernietigen van
bankbiljetten na, wat exclusief aan de NCB blijft
voorbehouden). Zie figuur 126.
Door interbancaire samenwerking wordt een
gedeelde en geconsolideerde dienstverlener
opgezet om de (algemene) operationele cash
activiteiten uit te voeren.
Retail banken zijn hierin normaliter zowel aandeelhouder als klant van de gedeelde dienstverlener, terwijl de feitelijke operationele taken worden
uitgevoerd door de “gezamenlijke dienstverlener”.

Dit onderstreept een andere trend in de organisatie van cash-cycli: in navolging van de NCB’s
trekken retail-banks zich terug uit de operationele betrokkenheid bij de cash-cyclus. Voorbeelden
van dit model vind je in landen zoals Nederland,
Oostenrijk, Zweden en Australië.
Dit komt mogelijk overeen met ontwikkelingen
die we hebben waargenomen op het gebied van
elektronische betalingen: gedeelde nutsfuncties
voor het verwerken van betalingen zoals
Automated Clearing Houses (ACH’s), die volledig
eigendom zijn van de banken en geleidelijk
ontwikkeld tot meer commerciële Clearing &
Settlement Mechanisms (CSM’s) waar ook nietbanken een aandeel in hebben.
Tegelijkertijd komen ook deze bedrijven samen om
gedeelde wet- en regelgeving en standaarden te
bespreken om zo de operationele (kosten)efficiëntie nog verder te vergroten.Voorbeelden hiervan
zijn samenwerkingsverbanden zoals EACHA
(European Automated Clearing House Association) in Europa en NACHA (National Automated
Clearing House Association) in de VS. In lijn met
deze ontwikkeling valt te verwachten dat deze gezamenlijke dienstverleners ook een centrale stem
gaan vormen in het cashdomein, net zoals ze, en
vanuit die hoedanigheid, een nieuwe partij zijn in
de governance van de cash-cyclusorganisatie.
De gezamenlijke dienstverlener werkt samen
met geselecteerde derde partijen om optimale
cash cyclus processen, dekkingsgraden en diensten te ontwikkelen om de kosten te verlagen.
Dat betekent de omloop van contant geld in
de maatschappij zo goed mogelijk te faciliteren
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(zowel voor consumenten als op bedrijfsmatig
niveau), waarbij onnodig (en duur) vervoer van
cash naar banken, geldautomaten of cashcentrales wordt voorkomen.
Als we onze blik verder de toekomst in werpen,
dan zien we toekomstige modellen die draaien
op kleinere volumes van cashtransacties op het
niveau van (centrale) bank en cashcentrales. Deze
modellen ontstaan vooral in landen waar de
afhankelijkheid van cash nu al gering is. Vanwege
de lage cashtransactievolumes en de noodzaak
(verplichting?) om continuïteit te borgen in een
land zijn deze samenlevingen (zoals Zweden en
Australië) gedwongen om op zoek te gaan naar
alternatieve en duurzame cash-cyclusmodellen.
Zie figuren 127 en 128.
In beide modellen ontstaat kostenefficiëntie door
het opnieuw fuseren langs de verticale as, waarbij
retail-banken geen aandeelhouder meer zijn
maar wel klant blijven van de z.g. cash operations
entiteit. Eigenaarschap van dat bedrijf komt in
handen van een derde partij (optie A, zie figuur
127) of van een NCB (optie B, zie figuur 128).
Optie A - Derde partij
■■ Een derde partij koopt een gecentraliseerde
cash operations entiteit
■■ Banken zijn geen aandeelhouders meer, maar
gebruikers van de cash entiteit
■■ Kostenefficiëntie ontstaat vanuit de schaal
vergroting en kostenbesparingen op basis van
de internationale ervaring van de derde partij.
■■ Voorbeeld hiervan is Australië waar de CSA
(Cash Services Australia) door Prosegur werd
aangekocht in 2017

Figuur 127 Optie A - Derde partij

Figuur 128 Optie B - NCB

Country 1

Country 1

CENTRAL BANK

CENTRAL BANK

Bank 1

Bank 1

Bank 2

Bank 2
Cash
operations

Bank 3
Bank 4

Cash
operations

Bank 3
3rd
party
1

3rd
party
2

Optie B - NCB
■■ De NCB mengt zich weer in het operationele
cashdomein.
■■ Banken zijn geen aandeelhouders meer, maar
gebruikers van de cash entiteit
■■ Kostenefficiëntie volgt op de verdere
centralisatie van de activiteiten
■■ Belangrijkste drijfveer: lagere transactievolumes
leiden tot verlieslatend businessmodel voor
commerciële partijen waardoor zorgen
ontstaan over de continuïteit.
■■ De continuïteit van de dienstverlening en
beschikbaarheid van cash wordt ‘gegarandeerd’
door de centrale bank, zelfs bij lagere volumes
4.3 Is digitale valuta van centrale banken
de toekomst van cash?
Nieuwe cryptocurrencies ontstaan dagelijks,
waarvan Bitcoin het bekendste voorbeeld is.
Deze valuta trekt de aandacht van het grote
publiek, niet om het direct als betaalmiddel te
gebruiken, maar eerder als een mogelijke lucratieve investering. De waarde van Bitcoin is in een
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hele korte periode zeer sterk gestegen en ook
weer gedaald.
Het is precies die volatiliteit en onvoorspelbaarheid die het onwaarschijnlijk maken dat deze
cryptovaluta de soevereine valuta, zoals we die
nu kennen, zullen vervangen. Alhoewel ze beschouwd kunnen worden als ruilmiddel, voldoen
ze niet aan de andere belangrijke kenmerken van
geld: waardeopslag, rekeneenheid en standaard
voor uitgestelde betalingen.
Desondanks tonen ze wel de levensvatbaarheid
van de onderliggende blockchain- en gedeelde
grootboektechnologie (DLT, Distributed Ledger
Technology) aan.
In veel landen, vooral daar waar het gebruik van
cash significant is afgenomen, zoeken centrale
banken naar een alternatief voor fysiek geld.
In deze landen worden vragen zoals “Blijft het
betaalsysteem veilig en efficiënt zonder cash?” in
toenemende mate een reële zorg.

In een poging het beste van beide werelden te
verenigen zijn belanghebbenden in de hele wereld
op zoek naar alternatieven voor fysieke cash.
Voortbordurend op blockchain technologie en
aanverwante ontwikkelingen zoals cryptocurrency,
bestuderen centrale banken het aanwezige potentieel en experimenteren ze met Central Bank
Digital Currency (CBDC).
CDBC is gedefinieerd als91 een elektronische
vorm van geld van een centrale bank dat gedecentraliseerd uitgewisseld kan worden van persoon-tot-persoon, zodat transacties rechtstreeks
tussen betaler en de ontvanger kunnen plaatsvinden zonder tussenkomst van een centrale
tussenpersoon92.
Voorbeelden hiervan zijn het eKrona-project in
Zweden (zie onder) en het Fedcoin-concept
in de VS. Maar ook andere landen zoals China,
Rusland, Canada en Nederland onderzoeken de
mogelijkheden van de DLT en CBDC.
De Riksbank heeft onlangs een zogenaamd eKrona-project opgestart om te bepalen of het digitaal
centrale bank geld moet gaan uitgegeven aan het
grote publiek. Het project probeert verschillende
technische oplossingen uit en kijkt naar oplossingen op basis van een register of op waarde, of
een combinatie van beide. Met een op een regis-

91 Bron: BIS Quarterly Review, september 2017. Centrale
bank cryptocurrencies, Morten Bech en Rodney Garrett.
92 De zuiverste vorm van transacties van persoontot-persoon in een uitwisseling van cash. Op een
computernetwerk betekent het persoon-tot-persoon
concept dat transacties kunnen plaatsvinden zonder
tussenkomst van een centrale server.
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ter gebaseerde eKrona zou de balans opgeslagen
worden in rekeningen in een centrale database,
terwijl een op waarde gebaseerde oplossing meer
op cash in zijn huidige vorm zou lijken. Daarbij
wordt de waarde opgeslagen in een app of op
een pas93. De Riksbank heeft nog geen keuzes gemaakt over het uitgeven van een e-krona en heeft
meerdere onderwerpen aangegeven die aangepakt moeten worden voordat het tot een besluit
kan komen. Een daarvan is de wetgeving voor de
centrale bank (‘Sveriges Riksbank Act’) omdat het
mandaat voor de Riksbank om een e-krona uit
te geven en de vraag of de e-krona wel of geen
wettig betaalmiddel moet worden, uiteindelijk
door de wetgever bepaald moet worden.
Omdat de meeste van deze projecten zich nog
in de onderzoeksfase bevinden en ze vooralsnog voornamelijk belangrijke obstakels hebben
benoemd, lijkt het veilig om aan te nemen dat
het nog wel even zal duren voor we fysieke cash
kunnen gaan vervangen door e-cash in de vorm
van Central Bank Digital Currency. Daarbij moet
worden opgemerkt dat obstakels overwonnen
kunnen worden en dat het potentieel van DLT
ontegenzeggelijk is en niet onderschat moet worden. Toch is het nu nog maar de vraag of een op
DLT gebaseerde toepassing van CBDC uiteindelijk
echt in staat zal zijn om fysieke cash te vervangen.
4.4 Cashloze samenleving: komt die binnenkort?
Veel voorstanders van elektronisch betalen
kondigen al lange tijd de komst van een cashlo-

93 Bron: Riksbank, The Riksbank e-krona project 1st interim
report, september 2017. http://www.riksbank.se/en/Financialstability/Payments/Does-Sweden-need-the-e-krona/Reports/

ze samenleving aan. Maar is dat een realistisch
toekomstbeeld en zo ja, wanneer dan? Of is het
niets meer dan een academisch concept dat in de
praktijk nooit echt zal bestaan?
In veel discussies lijkt het neer te komen op een
definitiekwestie, of beter nog: een herdefinitie.
Een samenleving zonder enige vorm van cash
In zijn zuiverste vorm (helemaal geen cash) lijkt
de cashloze samenleving nog heel ver in de, al
dan niet puur theoretische, toekomst te liggen.
Zelfs Zweden, het land met de laagste afhankelijkheid van cash ter wereld, onderkent dat er veel
redenen zijn om (een bepaalde hoeveelheid) cash
te behouden en dat er veel obstakels zijn voor je
cash volledig af kan schaffen of vervangen.
Een samenleving met minder cash
Een vaak genoemd alternatief is een “cash-arme
samenleving”. Dit is al de realiteit is in een toenemend aantal landen, alhoewel het cashgebruik in
vele landen nog steeds toeneemt, zoals we ook
al zagen. Toch is een cash-arme samenleving het
doel dat veel beleidsmakers en belanghebbenden
nastreven, zeker vanuit centrale overheden en de
bankengemeenschap.
Een samenleving waaraan je kunt
deelnemen zonder cash
Een derde manier om een cashloze samenleving
te definiëren zou een samenleving zijn, waaraan
je kan deelnemen zonder cash, maar waar je ook
cash kan gebruiken als je dat wilt. Dit lijkt een realistisch toekomstbeeld te zijn, vooral voor landen
waar het gebruik van cash al vrij laag ligt. Dit is
ook de variant waar de keuze van het gewenste

betaalinstrument bij de consument blijft liggen.
Dan bestaan cash en non-cash betaalinstrumenten naast elkaar zonder concurrentie tussen cash
en non-cash. Het is niet een kwestie van de een
òf de ander. Er is slechts een behoefte om onder
alle omstandigheden te kunnen betalen en de
combinatie van cash én non-cash betaalinstrumenten voorziet volledig aan die behoefte.
Een samenleving waarin cash van
essentieel belang blijft
Tot slot kan men zich een toekomst voorstellen
waarin cash zijn huidige belangrijke koppositie
behoudt voor dagelijkse transacties. Zoals we als
eerder zagen is met cash afrekenen de norm in
de overgrote meerderheid van landen ter wereld.
En met meer dan 2 miljard mensen die geen
toegang hebben tot de elektronische bankierinfrastructuur is cash, over het algemeen genomen,
de enige beschikbare optie voor hen om deel te
nemen aan het dagelijks leven. Voor veel mensen
ter wereld is cash de levensader naar sociale en
vooral naar financiële inclusiviteit.
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5 Voornaamste conclusies en slotwoord
Na de analyse van alle beschikbare gegevens,
onderzoeken, trends en ontwikkelingen op het
gebied van cash in de afgelopen vijf jaar, in zes
continenten en bijna 50 landen, kunnen we met
een gerust hart concluderen dat cash nog steeds
een essentieel betaalinstrument is in de hele wereld. In die hoedanigheid speelt cash een cruciale
rol in onze economie en in het dagelijks leven
van velen over de hele wereld.
In dit slothoofdstuk van het World Cash Report
2018 willen we graag de belangrijkste conclusies
presenteren die uit de analyses en observaties
naar voren zijn gekomen. Dat doen we met dien
verstande dat algemene conclusies op continentaal, en al helemaal op wereldwijd, niveau geen
recht doen aan de specifieke status en dynamiek
van elk individueel land.
5.1 Belangrijkste conclusies
5.1.1 Het gebruik van cash
Cash is met afstand het meest gebruikte betaalinstrument in de hele wereld. De vraag naar cash
groeit consistent, op basis van de stijging van de
waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte
van het BBP en de positieve groei van de waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat (+4,6%
in 2015). De wereldwijde ratio van de waarde
van bankbiljetten in omloop ten opzichte van het
BBP ligt op 9,6% in 2016 (gestegen van 8,1% in
2011).

De toegang tot cash verschoof steeds meer
richting geldautomaten, omdat het aantal bankkantoren terugloopt, terwijl het aantal geldautomaten stijgt (+11,2% per jaar naar 56,8 gea’s per
100.000 hoofden van de bevolking in 2015).
Dagboekonderzoeken uit 24 landen tonen
aan dat in 17 van die landen (71%) cash voor
meer dan 50% van alle betaaltransacties wordt
gebruikt. Daarbij komt dat 78,8% van de
transacties in Europa (uit ECB-onderzoek in 20
landen) met cash wordt voldaan. In de landen
die een dergelijk onderzoek al eerder deden
(de VS, Australië, Nederland, Zweden), lijkt het
percentage cashtransacties wel af te nemen.
De volgende zaken kunnen worden opgemerkt
over de non-cash betalingen:
De beschikbaarheid van de non-cash betaalinfrastructuur neemt significant toe in bijna alle
landen, wat zich vertaalt in de groei van de
non-cash transactievolumes. Deze groeicijfers, van
met name de cards-infrastructuur en volumes,
maar ook van andere vormen zoals mobiele en
e-money oplossingen, laten duidelijk zien dan
de relevantie en populariteit van elektronische
betalingen toeneemt in de hele wereld.
Op basis van die constateringen is het logisch om
te concluderen dat wereldwijde cashtransactie
volumes in absolute aantallen lijken toe te nemen,

terwijl op hetzelfde moment de elektronische
betaaltransactievolumes nog sneller stijgen. Hierdoor neemt het aandeel van cash in de totale
betaalmiddelenmix af.

in veel landen ervoor dat nu ook elektronische
betalingen direct worden voldaan, waardoor ze
er belangrijke eigenschappen bijkrijgen, die voorheen exclusief waren voorbehouden aan cash.

De aantrekkingskracht van cash en de reden dat
consumenten zo vaak cash noemen als hun favoriete betaalmiddel (als ze al kunnen kiezen hoe
ze betalen), kan zijn dat cash als enige een aantal
eigenschappen heeft die door consumenten
worden gewaardeerd in een betaalmiddel. Zoals:
100% beschikbaarheid en betrouwbaarheid, anonimiteit en directe betaling zonder tussenkomst
van een benodigde technische infrastructuur.

Op het gebied van de kosten van cash heeft
cash, net als elektronische betalingen, een hoge
vaste kostencomponent, wat betekent dat de
kosten per transactie sterk afhankelijk zijn van de
transactievolumes.

Op basis van de analyse van betaaleigenschappen
kan men concluderen dat vanuit gebruikersperspectief er geen concurrentie hoeft te zijn tussen
cash en non-cash, en je niet tussen beiden zou
moeten kiezen. Er is enkel een behoefte om
onder alle omstandigheden te kunnen betalen en
de combinatie van cash én non-cash betaalinstrumenten voorziet volledig in die behoefte.
Ontwikkelingen en trends die gevolgen hebben
voor het gebruik van cash en/of de overgang
naar elektronisch betalen zijn onder andere:
digitalisering, een veranderende retail-omgeving
(richting online) en toenemende adoptie van
mobiele telefoons en internet. Daar komt bij dat
technologie zoals NFC (faciliteert contactloos
betalen) en QR-codes (in Azië) en de rechtstreekse integratie van elektronische betaalfunctionaliteit in social mediaplatformen, het gebruik
van mobiele- en kaartbetalingen vergemakkelijkt.
Bovendien zorgt de introductie van real-time of
directe betalingen (verbeterde infrastructuur)
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Cash is van zichzelf geen inefficiënt betaalinstrument. Maar cash heeft wel voldoende grote
transactievolumes nodig om de totale kosten van
het beheer van de cashinfrastructuur te spreiden
en de kostenefficiëntie van cashtransacties op
een acceptabel niveau te houden.
Zoals de analyse van betaaleigenschappen al
eerder liet zien, zijn de kosten van een betaalinstrument niet de belangrijkste reden voor
consumenten om voor een bepaald betaalinstrument te kiezen. Voor de consument is het gebruik
van cash kosteloos, terwijl het gebruik van een
bankpas (debitcard) dat niet is (kosten voor
bankdiensten waaronder de bankpas). Toch lijken
consumenten de voorkeur te geven aan elektronische betalingen boven cash betalingen.
Een aantal partijen in de cash-cyclus bieden nu
al specialistische dienstverlening en ontwikkelde
technologie om de kostenefficiëntie in de cyclus
te verbeteren. De urgentie hiervan wordt groter
naarmate de volumes dalen.

5.1.2 Organisatie van de cash-cyclus
Wat betreft de organisatie van cash-cycli in de
wereld, vallen een aantal conclusies en trends op:
De organisatie van de cash-cyclus is vooral een
binnenlandse aangelegenheid. De eigen historie,
taal, wet- en regelgeving en gebruiken van elk
land verklaren en dragen bij aan de verschillen
in de organisatie van de cash cyclus. Ondanks de
eigenheid van elk land, zijn er een aantal algemene trends waar te nemen:
■■ NCB’s en in toenemende mate ook
commerciële banken, trekken zich terug uit de
operationele kant van de cash-cyclus en laten
deze werkzaamheden hoe langer, hoe meer
over aan gespecialiseerde derde partijen.
■■ De werkzaamheden worden samengebracht en
er worden Shared Service Centra opgezet als
nieuwe entiteiten in de cash-cyclus. Voorbeelden

■■

■■

■■

hiervan zijn Cash Services Australia (CSA in
Australië), Geld Service Nederland (GSN in
Nederland), Geld Service Austria (GSA in
Oostenrijk), Bankomat (in Zweden).
Waardetransportbedrijven (CIT) profiteren
meer van de trend om meer uit te besteden
en te veranderen in cashmanagement
bedrijven (CMC’s).
Deze CMC’s krijgen een nieuwe rol in
de waardeketen van de cash-cyclus door
aanvullende dienstverlening aan te bieden en
sleutelrollen in te nemen (zo kocht bijv. CIT/
CMC Prosegur de CSA, maart 2017).
Door hun ervaring zijn deze Shared Service
Centre en CIT/CMC’s in staat om de
kostenefficiëntie te verbeteren door cash
opnieuw in roulatie te brengen in kleinere
ketens onderin de cash-cyclus (retailers,
consumenten).

Cashgebruik per continent
Zoals we al eerder zagen, is cash dominant in
alle continenten maar zijn er verschillen tussen
de continenten en zeker tussen de individuele
landen onderling. In het algemeen valt het volgende
te zeggen over het cashgebruik op continentaal
niveau.
Afrika
Afrika is grotendeels afhankelijk van cash. De passeninfrastructuur is beperkt en er zijn veel burgers zonder bankrekening. Aan de andere kant is
de adoptie van de mobiele telefoon erg goed. In
Afrika zien we de zogenaamde mobile-first gemeenschappen de stap van traditionele (en dure)
passeninfrastructuur overslaan op weg naar een
toekomst met meer elektronische betalingen.
Azië
Alhoewel cash nog sterk aanwezig is in Azië, zijn de
groeicijfers voor elektronische betalingen indrukwekkend, zowel qua infrastructuur als transactievolumes. De pastransactievolumes vliegen de pan
uit, evenals de mobiele (wallet) betaaloplossingen
zoals WeChat en AliPay. Azië is erg divers, waarbij
sommige landen bijna volledig van cash afhankelijk
zijn, terwijl anderen, zoals Zuid-Korea, hoe langer,
hoe meer onafhankelijk worden van cash.
Europa
Het gebruik van cash ontwikkelt zich in twee
verschillende snelheden in Europa. In bepaalde
landen wordt het gebruik van cash duidelijk afgebouwd ten gunste van de non-cash (bijvoorbeeld
Zweden/Nordics, Nederland, het VK). Andere
landen zijn nog steeds in toenemende mate afhankelijk van cash, met name in Zuidoost Europa.
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De voortschrijdende acceptatie van contactloze
pasbetalingen gaat het gebruik van cash beïnvloeden, evenals de uitrol van directe betalingen in
heel Europa. Op dit moment worden echter 4
van de 5 transacties in Europa voldaan met cash,
volgens de ECB.
Noord-Amerika
Er zit een significant verschil tussen het gebruik
van cash en elektronische betalen tussen de VS
en Canada aan de ene kant en Mexico, Nicaragua en Honduras aan de andere kant. Met een
gedegen en door vrijwel iedereen gebruikte
elektronische betaalinfrastructuur, met name
voor passen, in de VS en Canada zijn deze landen
minder afhankelijk van cash dan de andere
Noord-Amerikaanse landen.
Zuid-Amerika
Zuid-Amerika is grotendeels afhankelijk van cash.
Ondanks dat de pasinfrastructuur verbetert en
elektronische volumes stijgen, blijft cash essentieel
om deel te nemen aan het economisch verkeer.
Ook zijn e-voucher oplossingen steeds populairder aan het worden in veel Zuid-Amerikaanse
landen, dankzij de relatief grote groep mensen
zonder bankrekening in Zuid-Amerika.
Oceanië
Op basis van de situatie in Australië en
Nieuw-Zeeland lijkt Oceanië het continent dat
het minst afhankelijk is van cash, met een goed
ontwikkelde en breed geïmplementeerde passeninfrastructuur. Ontwikkelingen op het gebied van
mobiele en directe betalingen jagen het gebruik
van elektronisch betalen en de transactievolumes
waarschijnlijk alleen maar verder op.

5.2. Slotwoord
Zoals we door het hele World Cash Report
zien, blijft cash de hoeksteen voor het voldoen
van dagelijkse transacties. Voor velen ter wereld
is cash de enige beschikbare betaalmethode,
die hen in staat stelt deel te nemen aan het
economische verkeer. In die zin is cash het
startpunt voor financiële inclusiviteit. En zelfs als
ze wel een keuze hebben, geven veel mensen
nog steeds de voorkeur aan cash.
Tegelijkertijd worden er veel initiatieven
gestart om de non-cash betaalinfrastructuur
uit te breiden en te verbeteren, bijvoorbeeld
via passen of mobiele netwerken. Deze trend
tekent zich in de meeste, zo niet alle, landen ter
wereld af en zal impact hebben op het gebruik
van cash en het aandeel van cash in de totale
betaalmiddelenmix.
Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de
cash-cycli. Er zijn verschillende modellen waarneembaar die allemaal dezelfde doelen nastreven:
optimale kostenefficiëntie, beschikbaarheid en
betrouwbaarheid. De verschillende modellen
hebben te maken met de mate waarin een land
van cash afhankelijk is en kunnen, tegelijkertijd,
gebruikt worden als inspiratie voor de toekomst.
Zoals we al zagen, zijn er duidelijke verschillen
tussen landen in de afhankelijkheid van cash. Dat
betekent dat ieder land zijn eigen huidige situatie
moet bekijken en bepalen hoe zij de cash-cyclus
wil vormgeven, omdat zelfs in de landen met de
laagste cashafhankelijkheid ter wereld begrepen
wordt, dat een volledig cashloze samenleving
voorlopig nog niet de realiteit gaat zijn.

Kortom:
de wereld kan niet zonder cash.

Showcase

De landen rangschikken op hun cashafhankelijkheid
Het is een populaire vraag om te weten
hoe zeer elk land afhankelijk is van het
gebruik van cash.
Het was geen doel van dit World Cash
Report op zich, maar de analyse van alle
gegevens maakte ons nieuwsgierig toen
wij dit rapport samenstelden. Nogmaals,
het blijft erg lastig om het exacte
aantal cashtransacties dat plaatsvindt
in een land vast te stellen. Een aantal
belangrijke indicatoren zijn aangewezen
in dit World Cash Report die ons in
staat stellen om een onderbouwde
schatting te maken van de ontwikkeling
van het aandeel van cash in de totale
betaalmiddelenmix.
De volgende primaire variabelen zijn
gebruikt om ons in staat te stellen de
‘onderbouwde schatting’ te presenteren:
■■ De waarde van de bankbiljetten in
omloop ten opzichte van het BBP in
lokale valuta, van laag naar hoog.
■■ De waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat ten opzichte van het
BBP in lokale valuta, van laag naar
hoog.
■■ Het aantal pastransacties per hoofd
van de bevolking, van hoog naar laag.
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Verder hebben wij de volgende
secundaire variabelen gebruikt:
■■ Het aantal passen per hoofd van de
bevolking, van hoog naar laag.
■■ Het aantal betaalautomaten (POS)
per 100.000 hoofden van de
bevolking, van hoog naar laag.
■■ Het percentage van de bevolking met
toegang tot een bankrekening, van
hoog naar laag.

1. Zweden
Zweden heeft de laagste ratio BiO/BBP
en een van de laagste Gea waarde/BBP
ter wereld. In combinatie met de hoge
beschikbaarheidsgraad en gebruik van
elektronische betalingen en het door
henzelf gerapporteerde percentage van
20%, kan Zweden met recht beschouwd
worden als het land met de laagste
cashafhankelijkheid ter wereld.

Tot slot hebben de we de ranglijst op
basis van de primaire en secundaire
variabelen vergeleken met de door henzelf gepubliceerde percentages van cash
gebruik van de landen. Deze gegevens
uit dagboekonderzoeken, die niet voor
alle landen beschikbaar waren, leidden
tot kleine veranderingen in de top 10.

2. Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland staat op de tweede
plaats achter Zweden, met name
vanwege de iets hogere BiO en ATM
Gea waarde/BBP-ratios. Aan de andere
kant ligt het aantal pastransacties per
capita in Nieuw-Zeeland iets hoger dan
in Zweden.

Dus, zonder te beweren dat het wetenschappelijk waterdicht is en gebaseerd op
de scores van elk land op deze variabelen,
hebben wij de volgende top 10 samengesteld van landen94 in oplopende volgorde
van hun afhankelijkheid van cash:

3. Zuid-Korea
Zuid-Korea maakt ‘het podium
compleet’ met het hoogste aantal
pastransacties per hoofd van de
bevolking in de top 10 en het laagste
zelfverklaarde cashgebruik van 14%.
Daarentegen is de ratio van Bio/GDP
hoger en het % met toegang tot een
bankrekening weer lager dan in Zweden
en Nieuw-Zeeland.

94 Opmerking: Landen die in dit rapport
ontbreken en waarvan wij verwachten dat
ze hoog zouden scoren zijn: Noorwegen,
Denemarken, Finland, Estland en Singapore.

De rest van de top 10 bestaat uit:
4. Australië
5. Canada
6.Verenigde Staten van Amerika
7. Nederland
8.Verenigd Koninkrijk
9. België
10. Frankrijk
Snelle conclusies
We kunnen een paar snelle conclusies
trekken als we deze lijst bekijken:
■■ Alle landen van de top 8, behalve
Nieuw-Zeeland en Canada95,
rapporteerden een cashgebruik
onder de 50% in hun meest recente
dagboekonderzoek. Vanaf nummer
9 (België) komt het zelfverklaarde
cashgebruik boven de 63%.
■■ Een ander opvallend kenmerk is
de waargenomen negatieve groei
in de waarde van geldopnamen bij
geldautomaten in de meeste van
deze landen. Dat is erg ongebruikelijk
omdat, zoals we in hoofdstuk 2 zagen,
de waarde van geldopnamen bij een
95 Nieuw-Zeeland en Canada voerden hun
dagboekonderzoek uit aan het einde van 2017/
begin 2018 en hadden hun resultaten nog niet
gepubliceerd bij het ter perse gaan van dit rapport.

Figuur 129 Landen top 10

■■
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Zweden

1,4%

5,5%
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2,1

2.599

99,7%

20%

2

Nieuw Zeeland

2,0%

6,4%

323

-

-

99,5%

-

3

Zuid Korea

5,9%

4,0%

334

5,0

-

94,4%

14%

4

Australië

4,8%

8,6%

274

2,8

3.955

98,9%

37%

5

Canada

4,1%

5,9%

274

2,9

3.860

99,1%

-

6

Verenigde Staten

8,1%

3,9%

304

4,1

4.325

93,6%

32%

7

Verenigd Koninkrijk

4,3%

10,4%

244

2,4

3.290

98,9%

42%

8

Nederland

8,4%

6,5%

229

1,7

3.062

99,3%

45%

9

België

8,7%

11,3%

151

1,7

1.683

98,1%

63%

10

Frankrijk

9,4%

6,9%

118

1,5

2.225

96,6%

68%

geldautomaat wereldwijd een positieve
groei (gewogen gemiddelde) liet zien
van 4,6% in 2015. De ontwikkeling
van het groeicijfer van de waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
kan wellicht beschouwd worden als
een voorspellende indicator van het
cashgebruik in een land.
Op basis van deze scores zijn alleen
de top 8 landen daadwerkelijk aan
te merken aan “verminderd cashafhankelijke” landen. De andere
landen op deze lijst (en alle landen

die niet op deze lijst staan) kunnen
beschouwd worden als cashafhankelijke landen.
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6 Landenpagina’s

Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Inwonertal

Absoluut getal

BBP

Miljarden US
Dollars

Valuta

Lokale Valuta (LVAL)

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

Miljoenen in
lokale valuta

Per capita

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL)

Miljoenen in
lokale valuta

Per capita

Aantal gea’s

Absoluut
getal

Per 100.000
capita

Aantal bankkantoren

Absoluut
getal

Per 100.000
capita

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen)

Absoluut
getal in
miljoenen

Per capita

Aantal betaalautomaten
(POS)

Absoluut
getal

Per 100.000
capita

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

Absoluut
getal in
miljoenen

Per capita

Totaal aantal pastransacties
(x milj)

Absoluut
getal in
miljoenen

Per capita

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

Percentage

Groeiratio
BBP per
capita in
locale valuta
2012 - 2016

Per capita
USD

Afrika
■■ Egypte
■■ Kenia
■■ Marokko
■■ Mozambique
■■ Nigeria
■■ Zuid-Afrika
■■ Zambia

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

De cijfers die getoond worden in de kolom waarde zal de laatst beschikbare
data laten zien (2016), tenzij de statistiek 2015 in de tabel heeft staan.
Hetzelfde geldt voor de kolom Groei ratio per capita, dit laat de groei ratio
van 2012-2016 zien, tenzij in de beschrijving het jaartal 2015 is genoemd.

Azië
■■ China
■■ Hong Kong
■■ India
■■ Indonesië
■■ Japan
■■ Maleisië
■■ Filippijnen
■■ Rusland
■■ Saoedi Arabië
■■ Zuid-Korea
■■ Thailand
■■ Verenigde Arabische Emiraten
Europa
■■ België
■■ Tsjechië
■■ Frankrijk
■■ Duitsland
■■ Griekenland

■■

Hongarije
Ierland
Italië
Nederland
Polen
Roemenië
Spanje
Zweden
Turkije
Verenigd Koninkrijk

Noord-Amerika
■■ Canada
■■ Honduras
■■ Mexico
■■ Verenigde Staten van
Amerika
Zuid-Amerika
■■ Argentinië
■■ Brazilië
■■ Colombia
■■ Ecuador
■■ Paraguay
■■ Peru
Oceanië
■■ Australië
■■ Nieuw-Zeeland

Afrika Egypte
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

95.668.680

BBP (USD)

34

Valuta

Egyptische Pond

351

15,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

369.757

3.864

60,3%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

309.000

3.295

55,5%

Aantal gea's 2015

8.898

9

33,1%

Aantal bankkantoren

3.882

4

-1,3%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

18,98

0,20

30,7%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

59.200

63

46,6%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

47

0,50

62,1%
(2014-2016)

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
22%

320000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

20

295000

18

270000
Bankbiljetten
in omloop/BBP
(LVAL)

245000

Het aantal betaalautomaten steeg
met 47%, het aantal passen is met
31% gegroeid in de jaren 2011 –
2015. Ondanks deze sterke groeicijfers is de beschikbaarheid van de
passeninfrastructuur erg beperkt in
Egypte. Met slechts 0,5 pastransacties per inwoner per jaar is ook het
gebruik van passen extreem laag in
Egypte. Als direct gevolg daarvan
leunt Egypte zwaar op cash voor
retail betalingen.

14

220000

12

195000
2012
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te nemen in Egypte. De totale waarde van
alle geldopnamen bij een geldautomaat zijn toegenomen (+56% tussen
2011 en 2015). Bovendien lijkt de
groei te versnellen. De ratio van de
waarde van bankbiljetten in omloop
per BBP laat ook een positieve trend
zien. Met 19% (2016), ligt deze ratio
ook erg hoog vergeleken met andere
landen en twee keer zo hoog als het
wereldwijd gemiddelde van 9,6%.
Kortom, het gebruik van cash lijkt toe
te nemen in Egypte.

2013

2014

2015

2016

Organisatie van de cash cyclus
De Centrale Bank van Egypte speelt
een belangrijke rol in de cash-cyclus

van het land. Naast haar verantwoordelijkheid als uitgever van contant
geld, legt de centrale bank ook weten regelgeving op aan de cashlogistiekmarkt om klanten te beschermen
en criminaliteit te beperken96 97.
Ontwikkelingen
Egypte is nog steeds een cash maatschappij, waarbij slechts ongeveer
15% van de inwoners een bankrekening heeft. De Centrale Bank van
Egypte en de overheid investeren
fors in non-cash infrastructuur en
betaalmethoden. Een van deze
initiatieven is de introductie van
een mobiele geld overboekingsservice, die de afgelopen jaren steeds
populairder is geworden, afgaand
op het groeiend aantal gebruikers.
Andere initiatieven om de financiële
inclusiviteit in Egypte te laten groeien,
worden verwacht zoals het vereenvoudigen van toegang tot bankdiensten voor achtergestelde segmenten
van de bevolking.

96 Central Bank of Egypt, Annual Report
2015/2016
97 Central Bank of Egypt, Payment Systems
Oversight Framework & Principal for
financial Market Infrastructures

Afrika Kenya
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

48.461.570

BBP (USD)

71

Valuta

Keniaanse Shilling

1.455

47,5%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

234.960

4.848

29,3%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

1.357.000

29.468

13,8%

Aantal gea's 2015

2.733

6

7,9%

Aantal bankkantoren

1.829

4

26,2%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

11,09

0,23

21,3%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

22.596

47

18,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

214

4,41

-13,63%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Terwijl de groeicijfers voor de
traditionele non-cash infrastructuur,
zoals uitgegeven passen (+21%) en
betaalautomaten (+19%) gematigd
positief zijn, is de absolute beschikbaarheid van de infrastructuur nog
erg beperkt.

Gebruik van cash
6.0%

1400000

5.5

1350000
Bankbiljetten
in omloop/BBP
(LVAL)

1300000

4.5

4.0

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

3.5

1150000
2011

2012

2013

Kenia kijkt, voorbij de traditionele
passeninfrastructuur, naar mobiele
betalingen om de afhankelijkheid van
cash, als belangrijkste betaalmiddel
van het land, te verlagen.

5.0

1250000

1200000

Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Kenia. De waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
is consistent gestegen tussen 2011
en 2015 (+14%). De ratio van bankbiljetten in omloop ten opzichte van
het BBP laat een ander beeld zien,
met een lichte daling van 4,4% in
2011 naar 3,6% in 2015.

2014

2015

Organisatie van de cash cyclus
De Centrale Bank van Kenia is het
enige instituut in het land, dat valuta
uitgeeft. De centrale bank is ook
verantwoordelijk voor het verwerken
en sorteren van gestorte bankbiljetten en munten. Daarnaast, heeft de

Centrale Bank van Kenia ook de taak
om het contante geld te distribueren
naar lokale financiële instellingen in
het land. De distributie vindt plaats
via de lokale kantoren van de centrale bank. Dit laat zien dat de cash-cyclus in Kenia het gecentraliseerde
model volgt, waarbij de Centrale
Bank van Kenia een sleutelrol speelt
in de gehele distributie en verwerking
van cash.
Ontwikkelingen
Zoals al eerder aangegeven, heeft
cash nog steeds een belangrijke
positie in de Keniaanse betaalmarkt.
Kenia zag de adoptie van de mobiele
betaalservice M-Pesa sterk groeien in
de afgelopen jaren. De geld overboekingsservice op de mobiele telefoon
is al door vele Afrikanen geaccepteerd en naar verwachting blijft de
groeicurve doorzetten in de komende paar jaar. Cash blijft cruciaal voor
de Keniaanse economie, aangezien
de meerderheid van de bevolking
hun voornaamste inkomsten in cash
ontvangen en dit gebruiken om deel
te nemen aan de maatschappij98.
98 Centrale Bank van Kenia - 2016
FinAccess Household Survey, februari 2016.

Afrika Marokko
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

35.276.790

BBP (USD)

101

Valuta

Marokkaanse Dirham

2.876

14,7%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

203.200

5.760

16,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

206.458

6.006

41,6%

Aantal gea's 2015

6.529

19

23,0%

Aantal bankkantoren

6.283

18

7,9%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

11,82

0,34

39,4%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

22.413

65

53,5%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

-

-

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
22%

225000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
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De elektronische betaalinfrastructuur toont ook significante groei.
Het aantal uitgegeven passen steeg
met 40% en het aantal betaalautomaten is met 53% gegroeid. In
absolute getallen liggen deze cijfers
echter nog niet in de buurt van het
wereldwijde gemiddelde, wat aangeeft dat Marokkanen vooral afhankelijk zijn van cash voor het voldoen
van hun dagelijkse transacties.

16

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

2012

Het gebruik van cash
Marokko lijkt erg afhankelijk van cash,
afgaande op de grafiek. De waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat is consistent gestegen tussen
2011 en 2015 (+42%). Hoewel de
bankbiljetten in omloop in verhouding tot het BBP grotendeels stabiel
bleef in deze jaren, is 20% relatief
gezien erg hoog en meer dan twee
keer zo hoog als het wereldwijd
gemiddelde van 9,6%. Daarbij is de
waarde van de bankbiljetten in omloop ook gestegen in deze periode.

2015

2016

Organisatie van de cash cyclus
De centrale bank van Marokko geeft
als enige contant geld uit in Marokko.
De bank is ook verantwoordelijke
voor het bewaken van de kwaliteit

van de bankbiljetten in omloop. Dit
gebeurt zowel bij de verwerking op
de bank, maar ook door uitbesteding aan gespecialiseerde bedrijven
onder strikt toezicht van de centrale
bank. De distributie van contant geld
gebeurt via lokale kantoren van de
centrale bank. De kantoren leveren
het geld aan de financiële dienstverleners. Zij stellen het beschikbaar aan
de maatschappij99.
Ontwikkelingen
De groei van cash in Marokko lijkt
overduidelijk. De waarde van de
bankbiljetten in omloop groeit en de
bankbiljetten in omloop/BBP ratio
laat groei zien in 2015, die doorzet
in 2016. De waarde van geldopnamen bij een geldautomaat laat
constante groei zien over de jaren
heen en het aantal geldopnamen bij
een geldautomaat neemt ook toe.
Ondanks een gebrek aan gedetailleerde, beschikbare data kan worden
gesteld dat ook de elektronische
betaalinfrastructuur en het gebruik
ervan toeneemt in Marokko.

99 http://www.bkam.ma/en/content/view/
full/15786

Afrika Mozambique
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

28.829.480

BBP (USD)

11

Valuta

Mozambique Metical

382

48,5%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

39.334

1.406

60,6%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

147.553

5.274

49,0%

Aantal gea's 2015

1.678

6

57,7%

Aantal bankkantoren

587

2

1,7%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

3,40

0,12

9,4%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

25.815

90

151,9%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

51

1,81

144,1%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

20

0,72

132,8%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
7.0%
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Het gebruik van cash
Cash is een belangrijk betaal
instrument in Mozambique. De
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat stijgt gestaag tot 2015,
in 2016 zien we een afname. We
zien een vergelijkbaar patroon in de
ratio van bankbiljetten in omloop
per BBP. Hoewel de waarde van
bankbiljetten in omloopt consistent
stijgt in deze periode, stijgt het
BBP in 2016 harder, waardoor het
aandeel cash afneemt in 2016. Het
is interessant om te zien of dit
een eenmalige gebeurtenis is, of
het begin van een nieuwe trend in
Mozambique.
Mozambique heeft geïnvesteerd in
het uitbreiden van de infrastructuur
om elektronische betalingen te
vergemakkelijken. Het aantal
uitgegeven passen steeg met bijna
10% en het aantal betaalautomaten
groeide meer dan 150%. Deze
investeringen komen de groei van
het totale aantal pastransacties ten
goede (133%). Desondanks liggen
de absolute aantallen nog ver van
het wereldwijde gemiddelde, wat
aangeeft dat pasbetalingen nog niet
echt omarmd zijn.

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Mozambique
volgt het gecentraliseerde model. In
dat model speelt de centrale bank
een cruciale rol in de distributie van
cash op landelijk niveau. Via het kantorennetwerk fungeert de centrale
bank als opslag, distributiecentrum
en verwerker van cash. Er zijn zeven
waardetransportbedrijven actief in
Mozambique, allen zonder telcentrale. Dat betekent dat het tellen,
sorteren en kwaliteitscontrole
allemaal wordt uitgevoerd door de
Centrale Bank van Mozambique100.
Ontwikkelingen
De indicatoren laten zien dat cash het
dominante betaalmiddel is in Mozambique. De centrale bank onderzoekt
zorgvuldig hoe ze de cash-cyclus verder kan ontwikkelen en stelt nieuwe
wet- en regelgeving op voor cashlogistiek in het land. Er zal veel energie
gestoken worden in het verbeteren
van de financiële inclusiviteit van het
land, omdat momenteel ongeveer
twee derde van de burgers geen
toegang heeft tot een bankrekening.
100 Centrale Bank van Mozambique,
jaarverslag 2015

Afrika Nigeria
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

185.989.640

BBP (USD)

405

Valuta

Nigeriaanse Naira

2.178

27,1%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

1.857.940

10.255

6,7%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

3.970.000

21.912

128,5%

Aantal gea's 2015

16.186

9

50,9%

Aantal bankkantoren

5.031

3

-22,5%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

33,86

0,19

475,3%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

116.868

65

-

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

222

1,23

388,8%
(2012-2015)

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

53

0,29

1450,0%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
3.0%

4500
Geldautomaat opnamen
(waarde x Bilj. LVAL)
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Dit heeft vooral te maken met een
sterke groei van het BBP dat veel
harder groeide dan de bankbiljetten
in omloop.
De infrastructuur voor non-cash
betaalmethoden liet ook indrukwekkende groeicijfers zien wat betreft
de uitgegeven passen (+475%) en
het aantal elektronische transacties
(+389%). Het aantal elektronische
betalingen steeg zelfs met 1450%.
Toch zijn de absolute aantallen voor
deze indicatoren nog steeds erg laag,
vergeleken met regionale of wereldwijde aantallen.

1.5

1.0

900

Het gebruik van cash
Als we kijken naar de groei in waarde van geldopnamen bij een geldautomaat (+129%) is er veel vraag
naar cash in Nigeria. Tegelijkertijd is
de al lage ratio van bankbiljetten in
oploop per BBP in dezelfde periode
verder gedaald naar iets onder de
2% in 2015.

Organisatie van de cash cyclus
De centrale bank van Nigeria
gebruikt haar lokale kantoren om de
Nigeriaanse Naira in omloop te brengen, samen met de spaarbanken. De

oude en versleten biljetten worden
via dezelfde kanalen weer verzameld.
De centrale bank van Nigeria is
daarmee verantwoordelijk voor de
distributie en verwerking van contant
geld in Nigeria101. De cash-cyclus volgt
het gecentraliseerde model.
Ontwikkelingen
Cash is nog steeds het belangrijkste
betaalmiddel in Nigeria, maar gegeven de beperkte beschikbaarheid
van de non-cash betaalinfrastructuur
en de sterke groeicijfers die al in
de afgelopen jaren zijn gerealiseerd,
valt te verwachten dat deze groei
zich verder doorzet. Dat leidt dan
waarschijnlijk tot een verschuiving
van cash naar non-cash. Echter, gelet
op de huidige stand van zaken, is het
desondanks waarschijnlijk dat cash
de komende jaren zijn koppositie
behoudt in Nigeria.
De betaalmarkt in Nigeria groeit op
alle fronten, met cash als dominant
betaalmiddel, terwijl elektronisch betalen pas recent is geïntroduceerd en
meer geaccepteerd lijkt te worden102.
101 https://www.cbn.gov.ng/#_
102 Centrale Bank Nigeria, jaarverslag 2015

Afrika Zuid-Afrika
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

55.021.250

BBP (USD)

295

Valuta

Zuid-Afrikaanse Rand

13.467

26,6%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

98.525

13.561

+30,9%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

1.114.367

27.432

76,5%

Aantal gea's 2015

29.643

33

22,9%

Aantal bankkantoren

4.051

11

3,6%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

50,94

0,93

18,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

402.670

732

50,3%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

-

-

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
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Het gebruik van cash
De vraag naar cash groeit in
Zuid-Afrika, met name gebaseerd
op de groei van de waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
tussen 2012 en 2016 (+86%). De
waarde van de bankbiljetten in
omloop is absolute zin ook gestegen (+31%), wat overeenkomt met
het gerapporteerde BBP (+27%).
Dit resulteert in een stabiele ratio
tussen de 4,6% en de 4,9%.
De infrastructuur voor elektronische
betaalmethoden is uitgebreid in
Zuid-Afrika. Het aantal uitgegeven
passen steeg met +19%, terwijl het
aantal betaalautomaten met +50% is
gegroeid. Dit zijn substantiële groeicijfers, maar capita komen de aantallen per hoofd van de bevolking
niet in de buurt van het wereldwijd
gemiddelde. Verdere groei is dus
mogelijk en ook te verwachten.
Organisatie van de cash cyclus
De Zuid-Afrikaanse Reserve Bank
mag als enige bankbiljetten en
muntgeld uitgeven in Zuid-Afrika.
De kantoren van de bank zorgen
voor de distributie en verwerking.
De Zuid-Afrikaanse Reserve Bank

zorgt ook voor kwaliteitscontroles
van de bankbiljetten. De cash-cyclus
in Zuid-Afrika past derhalve in het
gecentraliseerde model.
Ontwikkelingen
Cash blijft essentieel voor de
Zuid-Afrikaanse economie, maar er
zijn veel lopende en geplande initiatieven om de non-cashinfrastructuur
verdergaand te moderniseren of uit
te breiden. Het zogeheten ‘Modernisation of Payments Programme’
concentreert zich op de volgende
vier kerndoelen: strategisch onderzoek en prioritering, hoogwaardig
en laagwaardig betalingsverkeer, en
debit-betaalsystemen103. Cash krijgt
naar verwachting meer concurrentie, wat mogelijkerwijs impact kan
hebben op het aandeel van cash in
de Zuid-Afrikaanse economie.

103 PASA Annual report 2016 - http://
www.pasa.org.za/docs/default-source/defaultdocument-library/pasa-2016-annual-report.
pdf?sfvrsn=0

Afrika Zambia
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

16.591.390

BBP (USD)

20

Valuta

Zambiaanse Kwacha

1.178

78,6%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

6.400

386

50,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

32.880

2.028

120,2%

Aantal gea's 2015

1.000

6

64,8%

Aantal bankkantoren

391

2

37,3%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

-

-

-

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

6.915

43

242,9%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

-

-

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt te groeien
in Zambia. De waarde van geldopnamen bij geldautomaten is meer
dan verdubbeld tussen 2011 en
2015 (+120%). De waarde van
de bankbiljetten in omloop is ook
significant gegroeid (+50%), maar
deze groei houdt gelijke tred met de
groei van het BBP in lokale valuta,
waardoor de ratio stabiel blijft op
3,5%, wat erg laag is vergeleken met
de meeste andere landen ter wereld
ver onder het wereldwijde gemiddelde ligt van 9,6%.
Cash is dus een zeer belangrijk
betaalinstrument, zeker ook als we
kijken naar de beschikbaarheid van
non-cash alternatieven. Ondanks de
sterke groeicijfers is de beschikbaarheid van de elektronische betaalinfrastructuur nog erg beperkt. Het
aantal betaalautomaten is gegroeid
met 243%, maar met ‘slechts’ 43
betaalautomaten per 100.000
capita is de toegankelijkheid nog erg
beperkt. Daarnaast is de financiële
inclusiviteit laag in Zambia, waar
31% van de bevolking boven de 15
jaar toegang tot een bankrekening
heeft (2014).

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Zambia volgt het
gecentraliseerde model. De Centrale
Bank van Zambia speelt een belangrijke rol in de cash distributie.Via hun
netwerk van lokale kantoren fungeert
de BoZ als opslag, distributiecentrum
en verwerkingscentrale104.
Ontwikkelingen
De Bank van Zambia wil het
gebruik van elektronisch betalen
verder stimuleren in Zambia. Een
belangrijk speerpunt daarbij is het
vergroten van de financiële inclusiviteit. De BoZ werkt samen met
de overheid en andere private en
publieke partijen om de toegankelijkheid tot de elektronische
infrastructuur te vergroten en de
formele financiële diensten uit te
breiden en verbeteren.
De absolute getallen zijn echter laag,
wat erop wijst dat cash nog altijd
een zeer belangrijke betaalmethode
is in Zambia.

104 http://www.boz.zm/banking-andcurrency.htm

Azië China
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

1.382.710.000

BBP (USD)

11.203

8.102

40,0%

Valuta

Chinese Yuan

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

6.830.390

4.940

22,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

25.723.670

18.604

64,6%

Aantal gea's 2015

924.176

67

117,2%

Aantal bankkantoren

224.600

16

-

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

6.124,64

4,43

69,3%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

24.535.000

1.774

236,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

-

-

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

nav

-

-

Vanwege de sterke groei van het
BBP in China (+40% in 2012-2016)
neemt de ratio van BiO ten opzichte van BBP af (ondanks de groei
van de bankbiljetten in omloop in
absolute cijfers).
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Het gebruik van cash
Cash speelt nog steeds een belangrijke rol in het dagelijks leven
in China. Dit wordt bevestigd door
de groeicijfers van de waarde van
bankbiljetten in omloop (+22%), de
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat (+65%) en het aantal
geldautomaten (+117%).

9.0

De infrastructuur voor noncash betalingen in China is
ook verbeterd, zowel wat
betreft de ‘meer conventionele’
passeninfrastructuur als in het
mobiele domein in combinatie
met sociale media. China
rapporteert +360% groei voor
het aantal betaalautomaten en
80% groei in het aantal uitgegeven
passen. Adoptiecijfers voor
WeChat en Alipay zijn nog veel
indrukwekkender, zoals duidelijk
wordt uit de Chinese Showcase op
pagina 56|57.

Organisatie van de cash cyclus
De Chinese Volksbank (People’s
Bank of China, PBC) speelt een
belangrijke rol in de cashdistributiecyclus op nationaal niveau. De organisatie van de cashcyclus verloopt
volgens een gecentraliseerd model,
waarbij de Volksbank zowel de primaire opslag, distributiecentrum en
cashverwerker is. Er zijn meer dan
30 waardetransportbedrijven actief
in China. De Volksbank gebruikt
een centraal cashcentrum en meer
dan 100 ondersteunende filialen
verspreid over het land.
Ontwikkelingen
De Volksbank moedigt het gebruik
van digitaal geld en elektronische
betalingen aan, maar onderkent ook
het nut van cash als betaalmethode105. De toenemende populariteit
van non-cash betalingen wordt het
meest duidelijk geïllustreerd in de
enorme groei van de adoptiecijfers
voor betaalmethoden zoals WeChat
Pay en AliPay.

105 Bron: Jaarverslag 2016 Chinese
Volksbank; Betaalsystemen, p69-74

Azië Hong Kong
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

7.374.900

BBP (USD)

321

Valuta

Hong Kong Dollar

43.512

18,6%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

390.470

52.945

25,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

577.000

78.979

20,1%

Aantal gea’s 2015

3.348

46

-1,1%

Aantal bankkantoren

1.725

23

-10,9%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

19,18

2,60

6,7%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

110.320

1.495

0,8%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

690

93,51

23,0%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
16.5%

650000

580000

Geldautomaat
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(waarde x Milj. LVAL)

15.8
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Het gebruik van cash
In Hong Kong lijkt het gebruik van
cash een cruciale rol te spelen in
het dagelijks leven. De waarde van
bankbiljetten in omloop laat een
stijging zien van 25,5% (2012-2016).
De waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat neemt ook jaarlijks toe. Als we de waarde bankbiljetten in omloop afzetten tegen het
BBP zien we een lichte daling sinds
2013. Toch groeide de absolute
waarde van de bankbiljetten in omloop van 2011 tot 2016 en is de gerapporteerde ratio (15,6% in 2015)
behoorlijk hoog vergeleken met de
meeste andere landen ter wereld
(wereldwijd gemiddelde is 9,6%).
De infrastructuur voor elektronische betalingen in Hong Kong
stabiliseert, waarbij de groei van het
aantal betaalautomaten op 0,8%
uitkomt en het aantal uitgegeven
passen groeide met slechts 6,7%.
Toch is het gebruik ervan gegroeid
met 23% (2012-2016), gemeten
naar het aantal pasbetalingen.
Organisatie van de cash cyclus
De organisatie van de cash-cyclus in
Hong Kong kan beschreven worden

volgens het gecentraliseerde model,
waarbij de centrale bank (The Hong
Kong Monetary Authority, HKMA)
een belangrijke rol speel in de distributie en de verwerking van cash106.
De HKMA probeert de cashlogistiek
zoveel mogelijk te optimaliseren in
samenwerking met de vijf waardetransporteurs in Hong Kong. De
overheid heeft via de HKMA drie
commerciële banken toestemming
gegeven om bankbiljetten uit te
geven in Hong Kong 107.
Ontwikkelingen
Financiële dienstverleners in Hong
Kong stimuleren het gebruik van
e-wallets en pasbetalingen om het
gebruik van cash te verminderen.
Toch is het gebruik van cash nog
alomtegenwoordig, zoals we kunnen
zien aan de groei in waarde van de
bankbiljetten in omloop en in de
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat.

106 Bron: Hong Kong Monetary Authority;
jaarverslag 2016
107 Hong Kong Monetary Authority;
jaarverslag 2016; p58-69/

Azië India
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

1.299.000.000

BBP (USD)

2.259

Valuta

Indiase Rupee

1.739

42,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

13.352.340

10.279

6,0%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

23.631.117

18.192

32,9%

Aantal gea’s 2015

222.318

17

82,7%

Aantal bankkantoren

148.629

11

14,0%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

884.72

0,68

136,3%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

2.529.141

195

180,2%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

19.032

14,65

208,8%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

12.056

9,28

76,5%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

nav

-

-

Gebruik van cash
28000

13%
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Het gebruik van cash
Alle groeicijfers met betrekking
tot betalingen in India zijn indrukwekkend. De RBI streeft naar een
cash-loos India, als onderdeel van
het algemene digitaliseringsbeleid van de Indiase overheid. De
daling van de ratio bankbiljetten in
omloop / BBP is te verklaren door
de demonisatie van 500 en 1000
rupee bankbiljetten108. Dit is te zien
aan de cijfers over 2016, zoals ook
aangegeven in de grafiek.
Het Indiase betaallandschap breidt
zich snel uit, zowel wat cash als
non-cash betreft. Het gebruik van
elektronische betalingen maakte
met name enorme groei door:
+209% tussen 2012 en 2016.
Dit cijfer is een direct gevolg van
de indrukwekkende groeicijfers
voor het aantal uitgegeven passen
(+136,3%) en het aantal betaalautomaten (+180,2%). Toch zijn de
aantallen per capita voor uitgegeven
passen, betaalautomaten, elektronische transacties en pastransacties
nog steeds laag vergeleken met de
wereldwijde gemiddelden.

2016

108 Zie Showcase India p. 54|55

Organisatie van de cash cyclus
De Reserve Bank of India is pas
recent gestart met het opstellen
van duidelijke richtlijnen en zakelijke
en beleidsstandaarden voor cashlogistiek.109 De RBI is het aangewezen
distributiecentrum en de cashverwerker en werkt daarbij samen met
banken en waardetransportbedrijven om de zakelijke en beleidsrichtlijnen verder te verbeteren110.
Ontwikkelingen
De RBI is gestart met “Cashloos
India”, een initiatief met als doel de
economie in de richting van elektronisch betalen te bewegen en weg te
houden bij cash. Gekeken naar de
groei, is het initiatief erg succesvol.
In absolute cijfers is India echter nog
niet in de buurt van wereldwijde
gemiddelden voor elektronisch
betalen. Cash zal daarom voorlopig
het dominante betaalmiddel blijven.
Zie showcase India pagina 54|55.
109 https://timesofindia.indiatimes.com/
business/india-business/Stricter-normsfor-ATM-cash-handling-companies-likely/
articleshow/44456188.cms
110 Bron: Voorgestelde richtlijnen voor
cashlogistieke bedrijven in India, Federatie
van de Indiase kamers van koophandel en de
bedrijfstak.

Azië Indonesië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

261.115.456

BBP (USD)

932

Valuta

Indonesische Rupiah

3.570

46,0%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

528.533.908

2.024.139

45,4%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

2.353.443.247

9.013.037

57,2%

Aantal gea’s 2015

103.419

40

54,3%

Aantal bankkantoren

28.808

11

-

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

145,19

0,56

56,7%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

602.460

231

75,5%
(2013-2016)

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

5.502

21,07

71,6%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

nav

-

-

Gebruik van cash
4.75%
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt sub
stantieel in Indonesië, gezien de
groeicijfers per capita van zowel
de waarde van bankbiljetten in
omloop (45,4%) en de waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
(57,2%). Het verloop van de bank
biljetten in omloop/BBP ratio lijkt
sterk aan verandering onderhevig,
echter dit komt door een sterke
stijging in BBP en de ratio is redelijk
stabiel, net boven 4%.
Ondanks het feit dat cash een
belangrijk betaalinstrument is in
Indonesië, groeien de alternatieve
betaalmethoden snel. De groei
cijfers voor bankpastransacties
(+84%), creditcardtransacties
(+37,7%) en e-Money-transacties
(+578,9%) bevestigen deze trend.
e-Money-transacties winnen met
name een flink marktaandeel en
passeren de creditcardvolumes in
absolute aantallen.
Organisatie van de cash cyclus
De organisatie van de cash-cyclus
verloopt in Indonesië volgens het
gecentraliseerde model. De Indone
sische centrale bank speelt een cru

ciale rol in de distributie van cash
op landelijk niveau en als verwerker
van cash. Indonesië kent 98 verschil
lende waardetransportbedrijven, die
samen 161 cashcentrales hebben
door het hele land. Het hoge aantal
waardetransportbedrijven en cash
centra is grotendeels een gevolg
van de vele eilanden waaruit het
land bestaat.
Ontwikkelingen
De volumes voor cashbetalingen
zijn stabiel in Indonesië. Iets meer
dan 50% (tussen 50% en 55%) van
alle transacties in Indonesië worden
met cash voldaan111. Desondanks
heeft de centrale bank van Indone
sia ambities en beleid om te zorgen
dat het land minder cashafhankelijk
wordt. Een voorbeeld is de lance
ring van de Nationale Non-cash
Beweging. “Met de lancering willen
we het bewustzijn vergroten bij de
burger van non-cash betaalinstru
menten, waarmee we geleidelijk
ontwikkelen naar een samenleving
met minder cash.”112
111 http://www.bi.go.id/en/statistik/sistempembayaran/rtgs/Default.aspx
112 http://www.bi.go.id/en/ruang-media/
siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx

Azië Japan
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

127.000.000

BBP (USD)

4.939

Valuta

Japanse Yen

38.893

9,0%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

107.203.482

844.122

18,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

245.600.000

1.932.337

7,5%

Aantal gea’s 2015

85.900

68

2,7%

Aantal bankkantoren

36.326

29

-7,9%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

110,71

0,87

3,6%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

998.800

786

41,3%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

2.783

21,89

14,66%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
20.5%

250000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Bilj. LVAL)
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Het gebruik van cash
Japan wordt beschouwd als een land
dat op cash is gericht113. Dit wordt
bevestigd door de reeds hoge en
groeiende ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop ten opzichte
van het BBP en de toenemende
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat in de afgelopen vijf jaar.
Als we kijken naar de groeicijfers
van elektronische transacties, dan
zien we dat deze maar matig
groeien, vergeleken met andere
landen in de regio. Japan investeerde
in de betaalautomateninfrastructuur,
wat een groei in de pastransacties
veroorzaakte van bijna 15%.
Desondanks is het aantal passen per
hoofd van de bevolking nog steeds
relatief gering. Volgens het Retail
Banking onderzoek blijft cash de
belangrijkste methode voor retailbetalingen in Japan114.
Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Japan volgt het gecentraliseerde model. De Bank of Ja113 Bronnen: https://www.ft.com/content/
a7dc2cfc-9fa0-11e3-94f3-00144feab7de
114 Bron: Retail Banking onderzoek, Global
ATM Market and Forecasts, 2016.

pan fungeert als belangrijkste opslag,
distributeur en verwerker van cash.
De Bank of Japan geeft valuta uit en
brengt ze in omloop via het eigen
kantorennetwerk. Japanse financiële
dienstverleners brengen hun overgebleven bankbiljetten terug naar
de kantoren van de Bank of Japan
waar ze opnieuw in omloop worden
gebracht door de Bank of Japen of
uit circulatie worden gehaald omdat
ze versleten zijn115.
Ontwikkelingen
Cash zal voorlopig een zeer belangrijk betaalmiddel blijven in Japan.
Ondanks dat de cashloze alternatieve betaalmethoden populairder
worden in Japan, is het gebruik nog
niet te vergelijken met de wereldwijde gemiddelden.
Hierdoor is de Japanse Centrale
bank op zoek naar verandering en
innovatie. Ze willen de Olympische
Spelen in 2020 aangrijpen om
het Japanse betaalsysteem op te
waarderen.

115 https://www.boj.or.jp/en/note_tfjgs/
note/outline/index.htm/

Azië Maleisië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

31.700.000

BBP (USD)

296

Valuta

Maleisische Ringgit

9.348

19,0%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

97.751

3.084

36,9%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

357.000

11.442

17,2%

Aantal gea’s 2015

13.340

43

4,2%

Aantal bankkantoren

2.980

9

-

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

51,7

1,65

24,1%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

326.507

1.030

39,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

2.668

85,51

52,8%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

452

14,50

22,9%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

nav

Gebruik van cash
375000
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Geldautomaat opnamen
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330000

7.50

285000

7.25

240000

Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

7.00

195000

6.75

150000

6.50
2011

150 | 151

2012

2013

2014

2015

Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Maleisië. Het percentage
van de waarde van bankbiljetten in
omloop ten opzichte van het BBP
en de waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat zijn gestegen in
de periode van 2011-2015. Dit zijn
sterke aanwijzingen dat cash een belangrijke rol speelt in het Maleisische
betaallandschap.
Ondanks het feit dat cash een belangrijke betaalmethode is, groeit de
beschikbaarheid en populariteit van
elektronische betaalmethoden ook.
Terwijl de passeninfrastructuur en
het gebruik van bankpassen groeide,
is het meest relevante non-cash betaalinstrument in Maleisië e-Money,
dat inmiddels 52% van het totale
elektronische betaalvolume voor zijn
rekening neemt en een groei van
76% rapporteerde over de afgelopen vijf jaar. Toch is het totale aantal
elektronische betaaltransacties per
capita nog steeds laag vergeleken
met het wereldwijde gemiddelde.
Organisatie van de cash cyclus
De Maleisische cash-cyclus kan
beschouwd worden als een delege-

rend model. In dit model delegeert
de Centrale Bank van Maleisië
enkele geldverwerkingsactiviteiten
aan de commerciële sector (geldtransporteurs of betaalservice-aanbieders), zoals de authenticiteitscontroles, kwaliteitssortering en
bundelen. Er zijn in heel Maleisië 12
waardetransportbedrijven actief die
gebruik maken van zes cashcentra.
Ontwikkelingen
De Centrale Bank van Maleisië stuurt
sterk aan op elektronisch betalen116.
Het aantal pasbetalingen stijgt en
steeds meer retailers accepteren
pasbetalingen. Het is de verwachting
dat het aantal pas- of elektronische
betalingen zal blijven stijgen117.Toch
is het ook de verwachting dat het
gebruik van cash, zoals eerder aangegeven, zal blijven stijgen. De toekomst
voor betalingen in Maleisië wordt
waarschijnlijk een en/en-situatie, in
plaats van een en/of-propositie als
we kijken naar cash vs. non-cash.
116 http://www.bnm.gov.my/index.
php?ch=en_announcement&pg=en_
announcement&ac=472&lang=en
117 http://www.bnm.gov.my/index.
php?ch=ps&pg=ps_mep_drv_
toward&ac=193&lang=en

Azië Filippijnen
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

103.320.222

BBP (USD)

305

Valuta

Filipijnse Peso

2.951

27,4%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

1.124.192

10.881

50,8%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

5.500.000

54.618

95,0%

Aantal gea’s 2015

19.205

19

37,0%

Aantal bankkantoren

28.392

27

-3,0%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

59,21

0,59

29,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

152.203

151

53,9%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

32.549

315,03

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

33,4%
(2015-2016)

Gebruik van cash
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt in de
Filippijnen toe te nemen. Dit is het
meest zichtbaar in de verdubbeling (+95% tussen 2011 en 2015)
van de waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat. Het aantal
geldopnamen bij een geldautomaat
liet een vergelijkbare trend zien met
bijna 60% groei. De waarde van de
bankbiljetten in omloop ten opzichte van het BBP laat een iets ander
patroon zien, met een opmerkelijke
daling in 2014 maar een herstel van
de positieve trend in 2015.
Naast de centrale positie van cash
in het Filipijnse betaallandschap,
maakt ook de elektronische betaal
infrastructuur een sterke groei
door. Het aantal uitgegeven passen
groeide met bijna 30% terwijl het
aantal betaalautomaten zelfs met
54% toenam. Daarnaast maakte
e-Money, vooral in de afgelopen
jaren, een spectaculaire groei door,
hoewel de absolute volumes nog
vrij laag zijn. Dit wordt met name
aangejaagd door de toegenomen
beschikbaarheid van mobielbankieren, dat steeds meer gebruikt wordt
sinds de lancering in 2011.

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in de Filippijnen
volgt het transfermodel, waarbij
betaaldienstverleners de verantwoordelijkheid en de kosten op zich
nemen voor grootschalige cashactiviteiten. De Centrale Bank van de
Filippijnen is enkel verantwoordelijk
voor het uitgeven en demonetiseren van valuta. In de Filippijnen zorgen vijf waardetransportbedrijven
voor het logistieke cashproces.
Ontwikkelingen
In de Filippijnen is cash de
nummer 1 betaalmethode. De
waarde van bankbiljetten in
omloop blijft toenemen en de
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat groeide ook in de
periode 2012-2016. Dit toont
aan dat cash een sterke positie
heeft in de Filipijnse betaalmarkt.
Toch speelt de Centrale Bank van
de Filippijnen een actieve rol in
de herinrichting en verbetering
van het betaallandschap, met
een actieve focus op non-cash
betaalmiddelen118.
118 Lees meer: http://www.bsp.gov.ph/
publications/media.asp?id=4332

Azië Rusland
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

146.675.000

BBP (USD)

1.286

Valuta

Russische Roebel

8.769

25,5%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

7.714.597

52.597

17,2%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

25.263.763

172.243

54,9%

Aantal gea’s 2015

201.396

137

14,4%

Aantal bankkantoren

77.350

53

-13,2%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

254,74

1,74

29,9%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

1.777.996

1.212

141,8%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

20.292

138,35

271,0%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

14.414

98,27

393,09%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
10.0%
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27000

Geldautomaat opnamen
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9.2
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8.8
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Het gebruik van cash
Cash lijkt in Rusland nog veel
gebruikt te worden. De waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
steeg consistent in de periode van
2012-2016. Wanneer we kijken
naar de ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop per BBP,
ontstaat een gemengd patroon.
Maar als we de beperkte spreiding
in aanmerking nemen (tussen
8,8% en 9,8%), dan blijft de ratio
grotendeels stabiel, rond het
wereldwijde gemiddelde van 9,6%.
In absolute aantallen groeide de
waarde van bankbiljetten in omloop
met 17% in Rusland in de periode
2012-2016.
Aan het andere uiteinde van het
betaallandschap verandert de infrastructuur met grote snelheid, met
een toename van het aantal betaalautomaten van 141,8% en een stijging
van bijna 30% in het aantal uitgegeven passen. Deze veranderingen in
de infrastructuur hebben ongetwijfeld
bijgedragen aan de enorme groei van
het totale aantal elektronische betalingen (271%) en dan met name de
pasbetalingen die bijna 400% stegen
in de jaren 2012-2016.

Organisatie van de cash cyclus
De Russische Centrale Bank zorgt
voor de continue aanvoer van
bankbiljetten en muntgeld en ze zijn
actief betrokken bij het verbeteren
van het zakelijke proces en het
beperken van risico’s van het geld
in omloop. De Bank speelt hiermee
een sleutelrol in de cash-cyclus en
de organisatie van de cash-cyclus
in Rusland kan daardoor getypeerd
worden als het gecentraliseerde
model119.
Ontwikkelingen
Zoals te zien is in de grafiek ‘het
gebruik van cash’, blijft cash een belangrijke betaalmethode in Rusland.
Het aantal geldopnamen bij een
geldautomaat blijft toenemen en de
Bank of Russia brengt steeds meer
valuta in omloop. Toch groeien ook
de alternatieve betaalmethoden
sterk en blijft de Bank of Russia
de ontwikkeling van deze cashloze
betaalmethoden stimuleren120.
119 Bron: Bank of Russia jaarverslag 2016;
II.5 Development of the National Payment
System, p. 122
120 Bron: Bank of Russia jaarverlsag 2016;
II.5 Development of the National Payment
System, p. 124

Azië Saoedi Arabië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

31.787.580

BBP (USD)

640

Valuta

Saoedi Riyal

20.121

-20,2%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

170.341

5.359

17,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

753.449

23.703

10,5%

Aantal gea’s 2015

17.800

56

28,6%

Aantal bankkantoren

2.038

6

10,4%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

26,54

0,83

48,3%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

276.167

869

174,1%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

2.559

80,5

44,7%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
7.75%
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Geldautomaat opnamen
(waarde x 1000 Bilj. LVAL)
740000

7.00

680000
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620000

5.50

Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

4.75

560000
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt licht
toe te nemen in Saudi-Arabië. De
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat is elk jaar gestegen
sinds 2011, met slechts een lichte
afname in het laatste rapportagejaar.
De ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte
van het BBP nam gestaag toe vanaf
2012 en verder (van 4,8% tot 7,1%),
gestimuleerd door zowel een
groeiende waarde van bankbiljetten
in omloop en een dalend BBP in de
periode 2012-2016.
Andere betaalmiddelen groeien in
Saudi-Arabië, omdat de infrastructuur voor elektronische en met
name pasbetalingen, zich ontwikkelt.
Zowel het aantal passen (+48%) en
met name het aantal acceptatiepunten (+174,1%) zijn gegroeid, wat zich
vertaalt in meer pasbetalingen per
persoon (stijging van 415% tot 74).
Organisatie van de cash cyclus
De organisatie van de cash-cyclus
in Saudi-Arabië kan omschreven
worden als een gecentraliseerd
model, waarbij de centrale bank
een belangrijke rol speelt in de
cashdistributie. De centrale bank

fungeert als distributiecentrum
en verwerker van cash. Naast de
centrale bank zijn er zeven waardetransportbedrijven en in totaal
134 cashcentrales onderdeel van de
cash-cyclus in Saudi-Arabië.
Ontwikkelingen
Saudi-Arabië heeft recent een
multi-bancaire, geoutsourcete
cashcentrale geïntroduceerd als
innovatie om de kosteneffectiviteit
van de Saudische cash-cyclus
te optimaliseren. Daarnaast zijn
veiligheidsmaatregelen voor het
waarde transport geïntroduceerd.
Technieken met onuitwisbare inkt
zijn nu verplicht, net zoals een team
van minimaal vijf personen voor
het vullen van een geldautomaat.
Naast de investeringen in
cashmanagement verbetert SaudiArabië ook de infrastructuur voor
non-cashbetalingen zoals te zien in
de karakteristieken hierboven. Zo
bezien lijkt het alsof Saudi-Arabië
de gehele betaalinfrastructuur aan
het ontwikkelen is121.

121 https://www.abana.com.sa/

Azië Zuid-Korea
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

50.801.410

BBP (USD)

1.411

Valuta

Zuid-Koreaanse Won

27.774

17,0%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

97.254.300

1.914.402

76,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

61.040.451

1.201.550

6,6%

Aantal gea’s 2015

120.306

237

-3,7%

Aantal bankkantoren

17.572

35

-9,1%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

259,66

5,11

-3,4%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

-

-

-

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

23.215

456,98

149,9%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

16.970

334,05

68,84%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
6.75%
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Zuid-Korea. De waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat steeg tot en met 2015, en
daalde licht in 2016. De ratio van de
waarde van bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BBP laat een
opwaartse trend zien, met name als
gevolg van een zeer sterke stijging
in de absolute waarde van bankbiljetten in omloop (+77%). De ratio
steeg daarmee in de afgelopen vijf
jaar van 3.6% naar 5.9%. Ondanks
deze groei is dat nog altijd ruim onder het wereldgemiddelde van 9.6%.
Zuid-Korea laat consistente en
sterke groei zien van elektronische
betalingen (+150%) waarbij passen
het meeste bijdroegen aan deze
groei (+70%). Het lijkt erop dat de
infrastructuur voor elektronische
betalingen in Zuid-Korea goed
geregeld is, waarbij het aantal passen per capita met 5,1 het hoogte
aantal ter wereld is. De absolute
aantallen voor het elektronische en
het pasbetalingenvolume liggen in
Zuid-Korea ook erg hoog, waarmee
het een van de minst cash-afhankelijke landen ter wereld is.

Organisatie van de cash cyclus
De Bank of Korea is erg betrokken
bij de organisatie van de cash-cyclus.
Zij treedt op als de enige leverancier, distributeur en verwerker van
cash in Zuid-Korea. Ze spelen een
centrale rol in de verbetering van
de cash-cyclus122. De cash-cyclus
in Zuid-Korea volgt dan ook het
gecentraliseerde model.
Ontwikkelingen
De Zuid-Koreaanse centrale bank
volgt trends in het aantal betalingen
en rekeningen. In de laatste paar jaar
lieten non-cashbetaalinstrumenten
een doorlopende opwaartse trend
zien123. Zuid-Korea stuurt actief aan
op non-cashbetalingen, omdat het
land het muntgeld wil afschaffen in
2020 (zie Showcase Zuid-Korea op
pagina 58|59). Het zal interessant
zijn om te volgen welk effect dit
unieke project zal hebben op het
gebruik van cash in Zuid-Korea.

122 http://eng.bok.or.kr/broadcast.
action?menuNaviId=649
123 South Korea Central Bank, Payment
and Settlement Trends in 2016.

Azië Thailand
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

68.414.135

BBP (USD)

407

Valuta

Thai Baht

5.946

7,0%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

1.690.869

24.715

18,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

7.575.000

111.464

29,1%

Aantal gea’s 2015

63.432

93

30,8%

Aantal bankkantoren

7.039

10

12,1%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

81,13

1,19

9,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

357.986

527

31,9%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

5.823

85,7

70,4%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

2.229

32,8

44,4%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
12.0%
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Het gebruik van cash
In Thailand wordt cash nog overal
gebruikt. De waarde van geldopnamen bij een geldautomaat steeg in de
periode van 2011-2015, maar de positieve groei lijkt iets af te vlakken. Het
daadwerkelijke aantal geldopnamen
bij een geldautomaat groeit gestaag,
met een jaarlijks groeicijfer tussen de
4% en 8%. De waarde van bankbiljetten in omloop in verhouding tot het
BBP stijgt licht van 11.4 naar 12.6% in
2016, wat net boven het wereldwijd
gemiddelde van 9,6% ligt.
Non-cashbetaalmethoden lieten
ook een positieve trend zien in
de afgelopen jaren. Thailand heeft
geïnvesteerd in de non-cash betaalinfrastructuur, zoals te zien is in
het aantal betaalautomaten (+32%)
en het aantal uitgegeven passen
(+10%). Deze investering leidde
tot een stijging van bijna 45% van
het aantal pasbetalingen in Thailand.
Verder stegen de non-cash betaalvolumes met iets meer dan 70%.
Organisatie van de cash cyclus
Aan het eind van 2015 was 99%
van alle geldautomaten in Thailand
aangesloten op het ITMX-netwerk

(Interbank Transactions Management Exchange), wat in handen is
van de Thaise banken. Het vullen
van de geldautomaten en eerstelijns
onderhoud wordt voor de helft
uitbesteed. Tweedelijns onderhoud
wordt al jaren volledig uitbesteed
aan 5 grote sourcingspartijen. De
Bank of Thailand stuurt momenteel
10 cash centers aan124.
Ontwikkelingen
De Bank of Thailand voert de
eigen ‘Payment Systems Roadmap
2012 – 2016’ uit, maar heeft nog
geen verdere toekomstplannen
gepresenteerd. De huidige roadmap
stuurde aan op de ontwikkeling
van innovatieve betaalservices en
infrastructuur, voornamelijk gerelateerd aan e-payments. De Bank of
Thailand ondersteunde ook mobiele wallets en betalen via QR-codes
en voorzag real-time interbancaire
betalingen, of op zijn minst een
verbetering van de snelheid en
beschikbaarheid van elektronische
overboekingen125.
124 Bron: https://www.bot.or.th/English/
Banknotes/BMD/Pages/Map_BOC.aspx
125 Bron: Bank of Thailand, Payment
Systems Report 2015.

Azië Verenigde Arabische Emiraten
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

9.404.500

BBP (USD)

349

Valuta

Verenigde Arabische Emiraten Dirham

37.082

9,4%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

77.551

8.246

46,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

129.916

14.187

47,6%

Aantal gea’s 2015

4.870

52

3,2%

Aantal bankkantoren

1.273

13

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

13,76

1,46

-4,2%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

141.565

1.546

100,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

302

33,0

196,1%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

Gebruik van cash
7.0%

140000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

6.4

127000

5.8

114000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

101000

5.2

88000

4.6

75000
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te nemen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Ook neemt de waarde
van opnamen bij een geldautomaat
elk jaar met een hoger percentage
toe. Dezelfde trend zien we bij het
aantal opnamen bij een geldautomaat. De ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop ten opzichte
van het BBP liet een stijgende trend
zien tussen 2011 en 2016. De daling
in 2015 werd veroorzaakt door een
eenmalige afname van de waarde van
de bankbiljetten in omloop in 2015.
De VAE hebben geïnvesteerd in de
elektronische betaalinfrastructuur.
Het aantal uitgegeven passen steeg
met +26%, en het aantal betaalautomaten is met +101% gegroeid. Deze
groei leidde tot een toename van
aantal pastransacties met +196%.
Alhoewel de groeicijfers erg positief
zijn, blijven de absolute cijfers voor
beschikbaarheid en gebruik relatief
laag vergeleken met andere landen.
Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in de VAE kan beschouwd worden als een delegerend
model. Hierbij delegeert de centrale
bank cashverwerkingshandelingen

aan de commerciële sector, zoals
authenticiteitscontroles, sorteren op
kwaliteit en het bundelen. In de VAE
worden deze handelingen uitgevoerd
door vijf waardetransportbedrijven,
met vier cashcentrales.Twee van
deze bedrijven hebben samen meer
dan 90% marktaandeel.
Ontwikkelingen
Begin januari 2017 gaf de centrale
bank van de VAE een raamwerk
met regelgeving uit voor opslag
van waardemiddelen en elektronische betaalsystemen. Volgens dit
raamwerk moeten alle partijen die
betrokken zijn bij elektronische betalingen de noodzakelijk vergunningen en standaarden hebben om de
consument te beschermen en zorg
te dragen voor de integriteit van het
betaalsysteem. Dit raamwerk kan
beschouwd worden als een enorme
sprong voorwaarts in het inrichten
en beheren van een betaallandschap
in de VAE126. Het is interessant om
te zien welk effect dit zal hebben op
het gebruik van cash in de VAE.
126 Bron: Verenigde Arabische Emiraten,
The New Digital Payments Regulatory
Landscape, Latham & Watkins, 26 januari
2017

Europa België
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

11.271.000

BBP (USD)

466

Valuta

Euro

41.377

6,7%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

36.473

3.236

22,9%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

45.500

4.037

-12,8%

Aantal gea’s 2015

17.450

155

9,3%

Aantal bankkantoren

7.985

71

48,7%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

19,18

1,70

4,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

189.661

1.683

36,5%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

3.438

305,07

134,3%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

1.696

150,49

35,6%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

63%

-

-

Gebruik van cash
9.0%

55000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)
52000

8.6

49000

8.2

46000

7.8

43000

7.4
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
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Het gebruik van cash
Het aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea) ligt in België
op 63%. Cash neemt duidelijk een
belangrijke positie in de Belgische
betaalmarkt in. Deze positie lijkt
echter wel aan het veranderen. De
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat groeide in de jaren
tot 2013, maar nam sindsdien af.
Aan de andere kant laat de ratio
van de waarde van bankbiljetten in
omloop ten opzichte van het BBP
een bescheiden, maar consistente
groei zien in de afgelopen zes jaar.
De volumes van non-cash betaalinstrumenten zijn gegroeid in België.
Het totale aantal elektronische
transacties is meer dan verdubbeld
(+134%) tot een totaal van 305
transacties per persoon per jaar,
wat relatief hoog is in vergelijking
met andere landen. Pasgebruik (150
transacties per persoon) lagen ook
ruim boven het wereldwijde gemiddelde van 102.
Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus verloopt in België
volgens een gecentraliseerd model,
waarbij de Belgische centrale bank

een belangrijke rol speelt in de
cashdistributie op landelijk niveau.
Binnen dit netwerk zijn er vijf
operationele cashcentrales, waarvan
er drie in eigendom zijn van de
centrale bank en twee in handen
zijn van commerciële waardetransportbedrijven, die meteen de twee
voornaamste waardetransporteurs
in België zijn.
Ontwikkelingen
De Nationale Bank van België
(NBB) en bankenfederatie zoeken
doorlopend naar manieren om de
cash-cyclus in het land te optimaliseren. In de afgelopen jaren is het
aantal cashcentra teruggebracht
van 14 (1999) tot 4 in 2015. Twee
extra centrales zijn onlangs gesloten, waardoor alleen de centrales
in Kortrijk en Luik overblijven voor
het verwerken van cash in België. Er
worden de komende jaren aanvullende kosten-efficiëntie maatregelen
verwacht in de hele cash-cyclus.
België heeft met 155 geldautomaten per 100.000 hoofden van
de bevolking het hoogste aantal
geldautomaten ter wereld.

Europa Tsjechië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

10.565.000

BBP (USD)

193

Valuta

Tsjechische Koruna

18.261

16,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

554.688

52.502

30,9%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

768.600

72.750

9,1%

Aantal gea’s 2015

4.704

45

14,0%

Aantal bankkantoren

5.200

49

-0,05%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

12,02

1,14

17,7%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

148.394

1.405

35,8%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

2.425

229,57

227,7%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

745

70,53

131,5%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
780000

12.0%
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

760000

11.6

740000

11.2

720000
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te nemen in Tsjechië. Zowel de waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat als het percentage van de
waarde van bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BBP stegen
gestaag tussen 2012 en 2016. Met
een ratio van 11,6% scoort Tsjechië
boven het wereldwijde gemiddelde
van 9,6%.
Parallel aan deze ontwikkeling maakte ook de elektronische betaalinfrastructuur groei door in Tsjechië. Het
aantal uitgegeven passen groeide
met 17,7% en het aantal betaal
automaten met 35,8%. De absolute
aantallen liggen nog wel iets onder
het Europese gemiddelde. Datzelfde
geldt voor de absolute non-cash betaalvolumes, maar ook het gebruik
van elektronische betalingen is meer
dan verdrievoudigd in de afgelopen
jaren (+228%), waarbij een groot
deel van die groei te danken is aan
debitcard-betalingen (+132%).
Als we naar zowel cash als non-cash
ontwikkelingen kijken lijkt het erop
dat de gehele betaalmarkt zich sterk
ontwikkeld in Tsjechië.

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus is Tsjechië volgt het
gecentraliseerde model, waarbij
de centrale bank een belangrijke
rol speelt als distributiecentrum
en verwerker van cash. Er zijn in
totaal 16 cashcentra in Tsjechië die
worden gebruikt door vier waardetransportbedrijven en de centrale
bank. De centrale bank organiseert
de hele cyclus van cash en de
waardetransporteurs zorgen voor
de distributie.
Ontwikkelingen
Het gebruik van cash lijkt toe
te nemen in Tsjechië. Zowel de
waarde van bankbiljetten in omloop
als de waarde van geldopnamen
groeiden in de periode van 2012
tot 2016. Deze cijfers onderstrepen
de dominante positie van cash. Toch
ontwikkelt elektronische betalen
zich, net als in andere landen, ook
sterk in Tsjechië, waarbij banken en
andere dienstverleners zich vooral
concentreren op cards en mobiele
betalingen om de groei verder te
versnellen.

Europa Frankrijk
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

66.858.000

BBP (USD)

2.465

Valuta

Euro

36.876

4,8%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

208.710

3.122

20,0%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

152.800

2.285

6,2%

Aantal gea’s 2015

58.480

87

-2,0%

Aantal bankkantoren

37.182

56

-4,5%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

98,56

147

-9,6%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

1.487.272

2.225

4,3%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

17.800

266,23

22,5%
(2014-2016)

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

7.889

117,99

57,5%
(2014-2016)

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

68%

-

-

Gebruik van cash
155000

9.5%

150000

9.2

145000

8.9

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

Het gebruik van cash
In Frankrijk worden 68% van de
transacties aan de kassa met cash
betaald127. In combinatie met de
stijging van de waarde van geldautomaatopnamen (+6%) en de
toenemende ratio van de waarde
van bankbiljetten in omloop ten opzichte van het BBP, kunnen we gerust aannemen dat cash nog steeds
een dominante positie inneemt in
de Franse betaalmarkt.

Organisatie van de cash cyclus
De Banque de France verandert
momenteel zijn cashactiviteiten.
Zo worden er volledig geautomatiseerde cashmanagementcentrales
gebouwd om te zorgen dat de
logistiek en gegevensuitwisseling
volledig geoptimaliseerd wordt128.
De Banque de France werkt hierbij
nauw samen met alle stakeholders,
om zo de logistieke cashketen volledig te moderniseren.

De elektronische betaalinstrumenten
zijn de afgelopen drie rapportagejaren (2014 tot 2016) aan het groeien
in Frankrijk. Incasso’s en overboekingen groeiden beide met ruim 20%
en pasbetalingsvolumes steeg met
57,5%. De Fransen hebben relatief
recent het gebruik van de (bank)
pas omarmd, waarbij het aantal
pasbetalingen per capita in Frankrijk
(118) voor het eerst in 2016 boven
het wereldwijde gemiddelde (102)
uitkwam.

Ontwikkelingen
De Banque de France onderkent
het belang van cash in Frankrijk en
zal de eigen operationele cash-cyclus blijven verbeteren.
Aan de andere kant stimuleren de
recente introductie van contactloos
betalen en het toenemende gebruik
van digitale wallets het gebruik van
elektronische betalingen, waarbij deze
innovaties nog niet hun volledige
potentieel bereikt lijken te hebben129.
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127 Bron: ECB – Occasional Paper Series,
gebruik van cash door huishoudens in de
eurozone, no 201, 2017

128 Bron: https://www.banque-france.fr/en/
banknotes/modernising-and-managing-cashcycle-two-key-challenges/modernisationcash-cycle
129 https://www.banque-france.fr/en/
financial-stability/monitoring-cashlesspayments/overview-cashless-paymentinstruments-france

Europa Duitsland
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

82.491.000

BBP (USD)

3.467

Valuta

Euro

42.026

11,1%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

264.907

3.211

13,7%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

388.600

4.711

10,7%

Aantal gea's 2015

85.352

103

0,7%

Aantal bankkantoren

32.215

39

-17,7%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

114,30

1,39

2,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

1.002.340

1.215

35,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

20.457

247,99

113,0%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

3.108

37,68

15,55%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

80%

-

-

Gebruik van cash
400000

8.7%

385000

8.5

370000

Bankbiljetten
in omloop/BBP
(LVAL)

8.3

8.1

355000

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

340000
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Elektronische betaalvolumes
zijn meer dan verdubbeld in de
onderzochte periode (2012-2016),
maar met een aandeel van 80%
aan de kassa blijft cash de koning
van de retail. Dit wordt verder
onderstreept door de relatief lage
groei van het aantal pastransacties
in de afgelopen vijf jaar (+16%).
Daar komt bij dat het aantal
jaarlijkse pastransacties per persoon

7.9

325000
2011

Het gebruik van cash
Cash is de favoriete betaalmethode
aan de kassa in Duitsland, met
een marktaandeel van 80%130. Het
gebruik van cash lijkt in Duitsland
toe te nemen, gelet op de stijging
van de waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat dat elk jaar steeg
sinds 2011. De ratio van de waarde
van bankbiljetten in omloop ten
opzichte van het BBP is grotendeels
stabiel rond 8,3%, omdat zowel
de absolute waarde van de bank
biljetten in omloop als het BBP (in
lokale valuta) met dezelfde snelheid
groeiden.

2016

130 Bron: ECB – Occasional Paper Series,
gebruik van cash door huishoudens in de
eurozone, no 201, 2017

op slechts 38 ligt, wat ver achter
blijft bij het wereldwijde gemiddelde
van 102.
Organisatie van de cash cyclus
De organisatie van de Duitse
cash-cyclus is erg gefragmenteerd,
met veel verschillende waardetransporteurs die regionale diensten
leveren en slechts enkele spelers die
landelijke dekking hebben van hun
diensten. De Bundesbank werkt met
de andere betrokken partijen samen
aan een efficiëntere cash-cyclus.
Ontwikkelingen
Ondanks dat cash de betaalmarkt
in Duitsland domineert en dat
voorlopig zal blijven doen, winnen
ook alternatieve betaaloplossingen
aan marktaandeel in Duitsland. Met
name digitale wallets groeien in
populariteit onder de consument.
Desondanks behoudt cash waarschijnlijk zijn dominante positie in
Duitsland de komende tijd, gelet op
de klaarblijkelijke terughoudendheid
van Duitsers om gebruik te maken
van de ruimschoots beschikbare
pasinfrastructuur.

Europa Griekenland
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

10.750.000

BBP (USD)

195

Valuta

Euro

18.098

-5,3%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

29.929

2.784

30,4%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

49.600

4.614

13,0%

Aantal gea’s 2015

5.310

49

-34,5%

Aantal bankkantoren

2.348

22

-33,8%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

14,62

1,36

12,7%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

633.279

5.891

102,6%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

640

59,57

266,8%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

300

27,90

324,95%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

88%

-

-

Gebruik van cash
52000

19.0%

Geldautomaat opnamen
(waarde x Bilj. LVAL)

49000

17.5

46000
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43000
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Tegelijkertijd groeide de non-cashbetaalinfrastructuur, de betaalautomaten (+103%) en het aantal passen
met (+12,7%). Dit leidde tot een
enorme groei van het aantal elektronische betalingen (+267%), waarvan
het aantal pasbetalingen de sterkste
groei doormaakte van bijna 325%.
Toch zijn de absolute aantallen per
capita nog steeds laag vergeleken
met het wereldwijde gemiddelde.
Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Griekenland
volgt het gecentraliseerde model.
Hierin speelt de centrale bank

een cruciale rol. Via het kantoren
netwerk fungeert de centrale bank
als opslag, distributiecentrum en
verwerker van cash. In Griekenland
wordt de cash-cyclus bediend door
vier waardetransportbedrijven die
samen met de centrale bank 38
cashcentrales beheren in Griekenland.
Ontwikkelingen
Griekenland heeft een grote
financiële crisis achter rug, waarbij
de overheid gedwongen was de
kapitaaloverdracht en cashopnamen te beperken. Deze leidden tot
een toename in de acceptatie van
elektronische betaalmethoden. In
2016 werd de acceptatie van pasbetalingen opgelegd aan bedrijven
en consumenten werden gestimuleerd deze te gaan gebruiken. Het
aantal (142%) als de waarde (82%)
van transacties in mobiel bankieren
zijn gestegen132. Toch blijft cash het
dominante betaalmiddel op de
Griekse betaalmarkt.
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Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
2012

Het gebruik van cash
Met een gerapporteerd aandeel van
88% van de transacties aan de kassa131 is Griekenland duidelijk nog erg
afhankelijk van cash. De waarde van
geldopnamen nam toe (+13,0%),
alsook de waarde van bankbiljetten
in omloop ten opzichte van het BBP.
De BiO/BBP-ratio (17%) is hoog
vergeleken met het wereldwijd
gemiddelde van 9,6%.

2015

2016

131 Bron: ECB – Occasional Paper Series,
gebruik van cash door huishoudens in de
eurozone, no 201, 2017

132 https://www.europeanpaymentscouncil.
eu/news-insights/insight/greeces-progresstowards-less-cash-society

Europa Hongarije
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

9.815.000

BBP (USD)

124

Valuta

Hongaarse Forint

12.669

23,4%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

4.594.002

468.059

69,6%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

7.083.300

721.681

35,7%

Aantal gea’s 2015

4.995

51

5,5%

Aantal bankkantoren

5.934

60

-7,8%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

8,95

0,91

1,2%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

121.095

1.234

43,1%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

1.180

120,17

132,8%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

531

54,08

98,82%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
14.5%
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Hongarije. De waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat groeide tussen 2012 en 2016
(+36%). De groei lijkt wat af te
nemen in de afgelopen paar jaar. De
ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte van het
BBP is elke jaar gestaag toegenomen tot 13,1% in 2016.
Het aantal elektronische betalingen
verdubbelde ruim (+133%) tussen
2012 en 2016, evenals het aantal
pastransacties (99%). Toch zijn het
aantal elektronische betalingen per
capita nog niet op niveau van het
wereldwijd gemiddelde, maar de
betaalmarkt ontwikkelt zich en de
populariteit van elektronisch betalen
stijgt in Hongarije.
Organisatie van de cash cyclus
In Hongarije is de cash-cyclus georganiseerd volgens het gedelegeerde
model. In dit model delegeert de
centrale bank een aantal cash
verwerkingshandelingen uit aan de
commerciële sector. Momenteel
is de Centrale Bank van Hongarije
enkel een groothandel in de kring-

loop van bankbiljetten en muntgeld,
alle andere cashactiviteiten laat ze
over aan de commerciële sector.
De commerciële sector bestaat in
Hongarije uit vijf waardetransportbedrijven met vijf cashcentra133.
Ontwikkelingen
Cash speelt nog steeds een belangrijke rol in de Hongaarse betaalmarkt. De groei van de waarde van
bankbiljetten in omloop (+70%)
en de waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat (+36%) onderstrepen dit. Ontwikkelingen in de
non-cashbetalingen en de verdere
uitrol van de elektronische betaalinfrastructuur vergroten de beschikbaarheid van non-cashbetalingen.
“Er is een sterke toename geweest
in contactloze aankopen, dankzij
de groei van het aantal contactloze
passen en sterke stijging van de
bijbehorende betaalautomaten.”134
Of dit een significante impact gaat
hebben op het gebruik van cash zal
de toekomst uitwijzen.

133 Centrale Bank Hongarije – jaarverslag
2016
134 Magyar Nemzeti Bank – Payment
Systems Report, 2017

Europa Ierland
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

4.683.000

BBP (USD)

294

Valuta

Euro

62.791

53,6%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

17.085

3.648

25,6%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

17.500

3.737

-24,5%

Aantal gea's 2015

3.400

73

8,8%

Aantal bankkantoren

743

16

-26,1%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

6,32

1,35

2,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

183.769

3.924

18,3%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

1.125

240,29

147,4%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

670

143,09

60,28%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

79%

-

-

Gebruik van cash
10%

25000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)
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Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus volgt in Ierland
een gedelegeerd model, waarbij
de operationele activiteiten
in toenemende mate worden
gedelegeerd naar banken en derde
partijen. De Irish Central Bank (ICB)
blijft de kostenefficiëntie van de
Ierse cash-cyclus verbeteren via de
National Cash Cycle Contingency
Group. Zij focussen momenteel op
de introductie van Service Level
Agreements met klanten en de
reductie van het aantal overbodige
cashtransporten binnen de cashcyclus, met als doel de algemene
efficiëntie verder te verbeteren.

Alhoewel cash een sterke positie
heeft, groeien andere betaalinstrumenten sterk. Het totale aantal
elektronische transacties is meer dan
verdubbeld tussen 2012 en 2016,
wat laat zien dat de betaalmarkt in
Ierland groeit en verandert.

Ontwikkelingen
Ierland zal een flinke behoefte aan
cash houden maar banken hebben
tegelijkertijd de cash verwerkingskosten verhoogd en stappen meer
en meer over op cashloze kantoren
in de hele markt. Aan de andere
kant worden sociale uitkeringen in
Ierland nog veelal in cash uitbetaald
en het is de verwachting dat dat de
komende drie tot vijf jaar nog wel
zo zal blijven.

7

17000

2012

Het gebruik van cash
In Ierland worden 79% van de
transacties aan de kassa met cash betaald135. Op basis van deze statistiek
is cash nog steeds erg dominant.Toch
laat de grafiek een ander beeld zien,
waarin beide kengetallen afnemen.
De waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat is afgenomen in de
afgelopen jaren. Dat kan ook gezegd
worden van de ratio van de waarde
van bankbiljetten in omloop ten opzichte van het BBP. Dit is vooral het
gevolg van de sterkere groei van het
BBP136, aangezien de absolute waarde
van de bankbiljetten in omloop ook
groeide van 2012 tot 2016.
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135 Bron: ECB – Occasional Paper Series,
gebruik van cash door huishoudens in de
eurozone, no 201, 2017
136 Deze groei kan vooral worden
toegeschreven aan multinationals (Google,
Microsoft, Amazon, Google, Twitter, Johnson
&Johnson, enz.) die zich vestigden in Ierland.

Europe Italië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

60.623.000

BBP (USD)

1.850

Valuta

Euro

30.516

3,2%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

181.208

2.989

20,3%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

193.600

3.194

40,7%

Aantal gea’s 2015

49.281

81

-3,3%

Aantal bankkantoren

41.667

69

-11,0%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

77,76

1,28

13,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

2.210.311

3.646

45,6%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

5.746

94,79

134,2%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

2.613

43,1

59,7%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

86%

-

-

Gebruik van cash
11.0%
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10.2

150000

100000

9.8
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
9.4

50000

Alhoewel cash in Italië de meest
geliefde manier is om te betalen aan
de kassa, groeide het aantal elektronische transacties aanzienlijk met
+134% in de periode van 2012 tot
2016. Deze toename is grotendeels
het gevolg van toegenomen beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur zoals betaalautomaten
(46%) en uitgegeven passen (14%),
alhoewel de absolute aantallen,
van met name het gebruik, nog ver
achter blijven bij het wereldwijde
gemiddelde.
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Het gebruik van cash
Het cashgebruik ligt nog steeds erg
hoog in Italië. Het gerapporteerde
aandeel cashtransacties bij verkooppunten ligt in Italië op 86%137. De
waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat neemt gestaag toe
sinds 2012, waarbij de ratio van de
waarde van bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BBP een
nog sterkere groei liet zien in de
afgelopen vijf jaar. Deze cijfers tonen
aan dat cash een dominante positie
heeft als betaalmiddel in Italië.
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137 Bron: ECB, het gebruik van cash door
huishoudens in de eurozone, november 2017

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Italië volgt het
gecentraliseerde model. De Bank
of Italy speelt een sleutelrol bij de
cash-distributiecyclus op nationaal
niveau. Via het netwerk van kantoren
functioneert de Bank of Italy als de
primaire opslagplaats, distributiecentrum en verwerker van contant geld.
Ontwikkelingen
Er vinden op dit moment veel
ontwikkelingen plaats in het betaallandschap in Italië. Een van deze
ontwikkelingen is Jiffy. Hiermee
worden gebruikers in staat gesteld
om real-time geld over te maken
en te ontvangen via de mobiele
telefoon. Een andere ontwikkeling
zijn de mobiele betaalautomaten,
waarmee winkeleigenaren pasbetalingen kunnen accepteren met hun
smartphone of tablet. Toch is het
waarschijnlijk dat cash, op basis van
de huidige situatie en de gerapporteerde groeicijfers, zijn dominante
positie voorlopig behoudt in Italië.

Europe Nederland
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

17.030.000

BBP (USD)

799

Valuta

Euro

46.917

7,2%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

58.929

3.460

21,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

45.560

2.675

-13,60%

Aantal gea’s 2015

6.750

40

-12,3%

Aantal bankkantoren

2.169

13

-15,2%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

28,15

1,65

-9,2%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

521.464

3.062

91,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

7.174

421,25

122,0%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

3.902

229,12

45,2%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

45%

-

-

Dit is ook te zien in de consistent
teruglopende waarde van geldopnamen bij een geldautomaat sinds
2011. De ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop ten opzichte van het bpp laat een constante
groei zien, wat aangeeft dat cash,
tegenstrijdig genoeg, belangrijker
lijkt te worden in de Nederlandse
economie.
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De afname van het aandeel cash
kan dan alleen verklaard worden
vanuit een nog sterkere groei
van het gebruik van elektronische
betalingen. De non-cashbetaalinfrastructuur was al goed ingeburgerd
en groeit nog steeds, vooral in de
beschikbaarheid van betaalautoma-
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Het gebruik van cash
Met een gerapporteerd aandeel van
45% heeft Nederland het laagste
aandeel van cash bij transacties aan
de kassa in de hele Eurozone. Dit
aandeel is bovendien gedaald van
53% in 2014138. Het 50/50 omslagpunt werd bereikt in 2015.

138 Bron: https://www.betaalvereniging.nl/
actueel/nieuws/mijlpaal-eerst-meer-pin-dancontant-nederland/

ten (+92%). Dit vertaalt zich naar
hoge elektronische betaalvolumes
en groeicijfers.
Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Nederland
kan omschreven worden als een
joint-venture/gedelegeerd model,
waarbij De Nederlandse Bank de
meeste cashverwerkingshandelingen
aan de commerciële sector uitbesteedt. In Nederland sloegen de drie
grootste banken de handen ineen
om een bedrijf genaamd Geld Service Nederland op te richten. GSN
zorgt ervoor dat alle cashmanagementactiviteiten worden uitgevoerd
met maximale efficiëntie, beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor
de aandeelhoudende banken.
Ontwikkelingen
Eén daarvan is Instant Payments.
Op cashgebied is de grootste
ontwikkeling de bundeling van alle
geldautomaten van de drie grootste
banken in GSN. Tegen 2020 zullen
alle van merk voorziene geldautomaten, centraal beheerd en neutraal
gelabeld worden door GSN. Hiermee wordt het gea-netwerk verder
geoptimaliseerd.

Europa Polen
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

38.427.000

BBP (USD)

470

Valuta

Poolse Zloty

12.218

13,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

187.295

4.874

65,6%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

313.000

8.145

11,4%

Aantal gea’s 2015

23.451

61

26,0%

Aantal bankkantoren

59.924

156

76,8%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

36,62

0,95

11,3%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

530.865

1.381

78,4%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

5.655

147,16

191,3%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

3.192

83,06

165,9%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
320000

11%

310000

10

300000

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

290000

9
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

7

270000

6

166 | 167

2013

2014

2015

2016

markt. De Poolse bank speelt een
sleutelrol in het uitgeven van cash
en de cashdistributiecyclus139.

Tegelijkertijd heeft Polen duidelijk
geïnvesteerd in de elektronische
betaalinfrastructuur, wat wellicht het
beste terug te zien is in de groei van
het aantal betaalautomaten (+78%).
Passen per hoofden van de bevolking zijn ook toegenomen, maar in
mindere mate (+11%) en het absolute aantal van bijna 1 pas per hoofd
van de bevolking ligt ruim onder het
wereldwijde gemiddelde van 2,0.
Dit vertaalt zich in een significante
groei van elektronische (+191%) en
pasbetalingsvolumes (+166%).

Ontwikkelingen
Cash is een erg belangrijke betaalmethode in Polen en de gegevens
laten zien dat dit de komende
jaren zo zal blijven, omdat zowel de
waarde van bankbiljetten in omloop
en de waarde van geldopnamen
sinds 2012 consistent zijn toegenomen. Desondanks zijn de meeste
inspanningen in Polen gericht op
het verder ontwikkelen van de elektronische betaalinfrastructuur en
het stimuleren van het gebruik van
elektronische betalingen140. Polen
heeft contactloos betalen ingevoerd
(met NFC-technologie) en introduceerde “instant betalen” al in 2012.
Naar verwachting krijgen deze
ontwikkelingen meer momentum in
de komende jaren, wat mogelijk een
effect gaat krijgen op het gebruik
van cash.

Organisatie van de cash cyclus
Naast het uitgeven van valuta is
de Poolse nationale bank ook de
instantie die de wet- en regelgeving
opstelt voor de cashmanagement-

139 Narodowy Bank Polski – jaarverslag
2015, hoofdstuk 4 & 7.
140 Narodowy Bank Polski – jaarverslag
2015, hoofdstuk 4 & 7.
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Polen. Zowel de waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat als het percentage van de
waarde van bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BBP lieten
duidelijk positieve groei zien tussen
2012 en 2016. Bovendien lijkt geen
van de trends af te zwakken richting
de toekomst.

Europa Roemenië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

19.760.000

BBP (USD)

187

Valuta

Roemeense Leu

9.448

29,8%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

63.020

3.189

77,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

153.400

7.763

41,7%

Aantal gea’s 2015

11.127

56

2,8%

Aantal bankkantoren

4.608

23

-10,5%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

15,89

0,80

17,8%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

161.905

819

30,2%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

599

30,31

117,6%
(2015-2016)

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

350

17,70

125,30%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
9.0%

180000

164000

8.2

Bankbiljetten
in omloop/BBP
(LVAL)

148000

7.4

132000

6.6

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

116000

5.0
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Afgaand op de groei van de
non-cashbetaalinfrastructuur en het
gebruik daarvan is Roemenië duidelijk hard aan het werk om de afhankelijkheid van cash te verkleinen.
De elektronische betaalvolumes
zijn meer dan verdubbeld (+118%)
waaraan de pastransacties (+125%)
het meeste hebben bijgedragen.
Toch liggen de absolute aantallen
per capita van passen, betaalautomaten en elektronische transacties
nog ver achter bij het wereldwijde
gemiddelde.

5.8

100000
2012

Het gebruik van cash
Het gebruik van cash nam toe in
Roemenië in de periode 2012
– 2016. De waarde van geldopnamen bij een geldautomaat groeide
consistent in deze periode (+42%).
Dat kan ook gezegd worden van de
ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte van
het BBP, voornamelijk vanwege de
sterke groei van de waarde van de
bankbiljetten in omloop: +78% van
2012 tot 2016.

2016

Organisatie van de cash cyclus
In Roemenië is de cash-cyclus
georganiseerd volgens het gedele-

geerde model. In dit model delegeert de centrale bank sommige
cashverwerkingshandelingen uit
aan de commerciële sector, zoals
authenticiteitscontroles, sorteren op
kwaliteit. In Roemenië zijn er twee
bedrijven die beide geldtransport
en -verwerking aanbieden. Deze
twee bedrijven hebben samen 21
cashcentrales. Er zijn ook een aantal
kleinere bedrijven die alleen geldtransport aanbieden.
Ontwikkelingen
Het gebruik van cash is al hoog in
Roemenië en lijkt, op basis van de
hierboven beschreven indicatoren,
verder toe te nemen. Toch beginnen
de investeringen in de elektronische
infrastructuur ook hun vruchten af
te werpen, zowel in de traditionele
passen omgeving, maar ook voor
mobiele betalingen en voor e- en
m-commerce. Met het toenemende
gebruik van mobiele telefoons en
de introductie van mobiele wallets
zijn er in Roemenië nog genoeg
groeimogelijkheden voor digitale
betalingen141.
141 https://ecommercenews.eu/
ecommerce-romania-e1-8-billion-2016/

Europa Spanje
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

46.468.000

BBP (USD)

1.232

Valuta

Euro

26.515

7,8%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

134.400

2.892

30,9%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

137.800

2.965

13,6%

Aantal gea’s 2015

49.963

108

-10,6%

Aantal bankkantoren

29.190

63

-23,3%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

74,85

1,61

9,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

1.496.018

3.219

14,4%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

6.864

147,71

119,2%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

3.464

74,54

45,28%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

87%

-

-

Gebruik van cash
13%

150000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
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Het gebruik van cash
Spanje is erg afhankelijk van cash,
waarbij het gerapporteerde aandeel
cashtransacties bij verkooppunten op
87% ligt142. Het gebruik van cash lijkt
toe te nemen, afgaand op de toename van de waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat tussen 2012 en
2016. De ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop ten opzichte
van het BBP liet eveneens een stijgende trend zien. De ratio steeg naar
12%, wat hoger is dan het wereldwijd
gemiddelde van 9,6%.

geld in Spanje. De centrale bank
heeft cashdepots, verspreid door
het hele land, die zijn opgericht om
de efficiëntie te verbeteren in de
uitgavestroom. Banken gebruiken
waardetransportbedrijven om
bankbiljetten en muntgeld van de
centrale bank te betrekken. De
cash-cyclus is georganiseerd volgens
het gecentraliseerde model, aangezien de centrale bank een cruciale
rol speelt in de cashdistributie en
-verwerking.

Organisatie van de cash cyclus
De centrale bank van Spanje is
verantwoordelijk voor de distributie en het uitgeven van contant

Ontwikkelingen
Spanje is een van de eerste landen
die directe en p2p mobiele betalingen introduceert. 27 Spaanse banken
hebben gezamenlijk het nieuwe
mobiele platform Bizum opgericht143.
Dit platform is bedoeld om de
elektronische betaalmarkt in Spanje
verder te ontwikkelen.Toch laten de
cijfers zien dat in Spanje de betaalmarkt nog erg gedomineerd wordt
door cash, met name het aandeel
cashtransacties bij verkooppunten
van 87%.

142 ECB: het gebruik van cash door
huishoudens in de eurozone, november
2017.

143 https://www.europeanpaymentscouncil.
eu/news-insights/insight/spanish-paymentlandscape-innovation-gains-tradition

Naast de dominante positie van
cash laten ook de elektronische
betalingen indrukwekkende groei
zien. In dezelfde tijdsspanne zijn
de non-cash volumes meer dan
verdubbeld. Dit laat zien dat de
totale betaalmarkt in Spanje aan het
groeien is.

Europa Zweden
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

9.923.000

BBP (USD)

511

Valuta

Zweedse Krona

51.497

13,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

62.393

6.288

-37,5%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

112.600

11.347

-54,9%

Aantal gea’s 2015

2.850

29

-20,0%

Aantal bankkantoren

1.735

17

-11,9%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

20,15

2,03

-9,6%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

257.874

2.599

15,9%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

4.577

461,21

142,1%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

2.966

298,90

47,2%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

15%

-

-

Gebruik van cash
3.0%

300000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

260000

2.6

2.2

220000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
180000

1.8

140000

1.4

1.0

100000
2012

2013

2014

2015

2016

Het gebruik van cash
Een recente enquête van de Centrale Bank in Zweden constateerde
dat slechts 15% van de betalingen
werd uitgevoerd met cash144. Het
gebruik van cash neemt af in Zweden, wat ook blijkt uit de negatieve
trends in zowel de waarde van de
jaarlijkse geldopnamen en de ratio
van de waarde van bankbiljetten in
omloop ten opzichte van het BBP.
Ook is de waarde van de bankbiljetten in omloop in absolute zin
afgenomen (-38%). De afname van
al deze drie cijfers is uniek voor alle
landen in dit rapport.
Elektronische transacties maakte
een geweldige groei door (+142%).
Met 461 betaaltransacties per persoon per jaar is het elektronische
betaalgebruik in Zweden een van
de hoogste ter wereld. Op basis
van bovenstaande kan Zweden
beschouwd worden als het minst
cashafhankelijke land ter wereld.

144 Bron: Riksbank enquete om de
Zweedse betaalgewoonten beter te
begrijpen, 2016.

Organisatie van de cash cyclus
De Centrale Bank van Zweden
speelt een directieve rol in de gehele
cash-cyclus, zeker nu cash steeds
minder gebruikt wordt. Toch wil de
centrale bank cash als betaalmiddel
handhaven, omdat nog niet iedereen
er klaar voor is om cashloos te leven145. De Zweedse banken werken
ook samen in het enige, gezamenlijke
gea-netwerk Bankomat AB, dat alle
2.850 overgebleven geldautomaten
in het land exploiteert.
Ontwikkelingen
Ondanks de populariteit van noncash betalingen en het gereduceerde
aandeel van cash, benadrukt de
Zweedse centrale bank het belang
van cash en stelt ze dat een volledige
cashloze maatschappij nog ver weg
is146. Toch is Zweden het beste voorbeeld van een casharme samenleving. Het is dan ook heel interessant
om te zien hoe het land de balans
behoudt tussen de beschikbaarheid
van cash en het behoud van de
kostenefficiëntie. Lees ook showcase
Zweden op pagina 78|79.
145 Riksbank – jaarverslag 2016
146 Riksbank – jaarverslag 2016

Europa Turkije
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

79.814.871

BBP (USD)

858

Valuta

Turkse Lira

10.744

56,4%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

111.762

1.400

94,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

603.990

7.567

73,0%

Aantal gea’s 2015

48.241

60

25,8%

Aantal bankkantoren

16.090

20

-2,2%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

159,45

2,00

3,8%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

2.349.541

2.944

4,3%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

4.166

52,20

37,80%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
4.5%

650000

570000

4.1

Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

3.7

490000

410000

2.9

330000
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Ook de pastransacties maakten
groei door, maar met 38% blijven
deze achter bij de groeicijfers van
cash. In absolute aantallen is het
aantal betaalautomaten per capita
hoog, terwijl het aantal passen per
inwoner juist laag is vergeleken met
wereldwijde en continentale gemiddelden. Het gebruik van passen ligt
met 52 transacties per persoon per
jaar nog ruim onder het wereldwijde gemiddelde van 102.

3.3

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

2012

Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Turkije. De waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
groeide tussen 2012 en 2016 met
73%. Hoewel de ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten
opzichte van het BBP nog steeds
erg laag ligt, groeit het wel. Dat is
voornamelijk vanwege de verdubbeling van de waarde van de bankbiljetten in omloop in de afgelopen
vijf jaar (+94%).

2016

Op basis van deze cijfers lijkt het
erop dat cash het dominante betaalmiddel in Turkijke is.

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Turkije volgt het
gecentraliseerde model, waarbij de
centrale bank een sleutelrol speelt in
de gehele cashdistributiecyclus. De
centrale bank fungeert als opslag,
distributiecentrum en uitgever van
cash. Er zijn vier waardetransportbedrijven in Turkije, deze runnen
samen met de centrale bank 133
cashcentrales in het hele land.
Ontwikkelingen
Cash zal hoogstwaarschijnlijk in de
nabije toekomst het meest gebruikte
betaalmiddel blijven.Tegelijkertijd
ontwikkelt ook het non-cash domein
zich in Turkije. De oprichting van een
gecentraliseerd pasbetaalsysteem Troy,
is vooral interessant. Het trad begin
2016 in werking nadat toestemming
werd verkregen van de ‘Banking
Supervision and Regulation Authority’
(“BRSA”) en werd goedgekeurd door
de centrale bank van de Turkse republiek (“CBRT”).Troy verzorgt de enige
infrastructuur voor non-cashbetalingen en bedient zowel consumenten
als verkopers in Turkije147.
147 https://troyodeme.com/en/hakkimizda/
ne-yapiyoruz/

Europa Verenigd Koninkrijk
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

65.572.000

BBP (USD)

2.619

Valuta

Britse pond

39.939

12,5%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

84.280

1.285

21,8%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

188.300

2.872

-5,5%

Aantal gea’s 2015

70.020

107

2,9%

Aantal bankkantoren

20.481

31

-13,8%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

158,19

2,41

6,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

2.157.053

3.290

27,8%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

24.788

378,03

132,8%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

16.016

244,25

52,9%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

42%

-

-

Gebruik van cash
4.6%

200000

196000

4.4

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

4.2

192000

4.0

188000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

3.8

184000

3.6
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Het gebruik van cash
Het VK rapporteert een cash-aandeel van 42% in alle betaaltransacties. De waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat laat een lichte
afname zien (-6%) over vijf jaar. De
ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte van het
BBP is grotendeels stabiel op het
lage cijfer van 4,2%, omdat zowel de
absolute aantallen van beide componenten groeiden. Dit laat zien dat
cash in mindere mate een belangrijk
betaalmiddel is dan in sommige
andere landen.

vernietigt. De centrale bank biedt
ook het Note Circulation Scheme
(NCS) wat een balansmechanisme is. De NCS is een gereguleerd
lidmaatschapsschema van de Bank of
England voor de grootschalige cash
recycling148.

Dat zie je ook terug in de beschikbaarheid en het gebruik van elektronische betaalinstrumenten. Het
totale aantal elektronische transacties
is meer dan verdubbeld tussen 2012
en 2016 (+133%) tot bijna 380
elektronische betalingen per persoon.
Met 244 pastransacties per persoon
is het VK een van de koplopers ter
wereld als het gaat om de adoptie
van elektronische betalingen.

Ontwikkelingen
Het betaallandschap in het VK verandert. Een aantal banken hebben hun
externe (off-site) geldautomatenpark
verkocht aan onafhankelijke geldautomaat operators (IAD’s). Ook de
elektronische betaalmarkt blijft zich
ontwikkelen. In 2014 werd bijvoorbeeld Paym geïntroduceerd wat
directe betalingen mogelijk maakte
(Faster Payments was al geïntroduceerd in de Britse markt in 2008) via
mobiele telefoons. Naar verwachting
zal de contactloze technologie het
gebruik van pasbetalingen verder
versterken. Payments UK verwacht
dat er in 2020 voor het eerst meer
pastransacties dan cashtransacties
zullen plaatsvinden149.

Organisatie van de cash cyclus
Het VK draait op een sterk gedelegeerd cash-cyclus model, waarbij de
centrale bank alleen geld uitgeeft en

148 https://www.bankofengland.co.uk/
banknotes/lifecycle-of-a-banknote
149 Payments UK, Veranderend betaal
landschap – Hoe 2017 voorgoed de manier
waarop we betalen zal veranderen, 2017.

Noord Amerika Canada
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

36.290.000

BBP (USD)

1.530

Valuta

Canadese Dollar

42.154

7,7%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

86.472

2.383

19,4%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

118.000

3.294

-15,7%

Aantal gea’s 2015

67.992

187

10,0%

Aantal bankkantoren

6.928

19

-5,2%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

104,00

2,87

-2,5%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

1.400.800

3.860

68,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

9.931

273,65

26,9%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
4.5%

140000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

130000

4.3

120000

4.1

110000

3.9

100000
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3.5
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bankbiljetten in omloop in Canada.
De bank levert de biljetten aan financiële dienstverleners, waarmee zij aan
de vraag van de consument kunnen
voldoen via het “Bank Note Distribution System”.Via dit systeem komen
ook de bankbiljetten terug die niet
meer geschikt zijn voor gebruik150.

De ratio van de waarde van bankbiljetten in omloop ten opzichte van
het BBP ligt op 4,1% in 2015, wat
laag is vergeleken met andere landen.
De infrastructuur voor elektronische
betalingen is in Canada goed ontwikkeld. Hoewel het aantal uitgegeven passen licht daalde met -2.5%,
groeide het aantal betaalautomaten
sterk met +69%. Beide cijfers liggen
in absolute aantallen ver boven het
wereldwijde gemiddelde, dus het
Canadese betaallandschap is goed
ontwikkeld. De non-cash transactievolumes (met name debit cards)
zijn de afgelopen jaren consistent
gestegen (+27%) tot 274 jaarlijkse
pastransacties per inwoner.

Ontwikkelingen
Canada investeert nog steeds in de
cashinfrastructuur, omdat het land
onlangs overstapte van papieren
bankbiljetten op polymere bankbiljetten. Op basis van de benoemde
trends in het Canadese onderzoek
naar de kosten van retail-betalingen151, valt te verwachten dat cash
voorlopig een belangrijk betaalinstrument blijft, maar wel voor steeds
kleinere bedragen.Tegelijkertijd
experimenteert de Bank of Canada
met blockchain (gedistribueerde
grootboektechnologie) en centrale
bank cryptocurrency (‘CADcoin’).
Op die manier wordt gewerkt aan
het continue innoveren van het
Canadese betaallandschap.

Cashlogistiek
De Bank of Canada is verantwoordelijk voor de toevoer en distributie van

150 https://www.bankofcanada.ca/corefunctions/currency/
151 Bron: Bank of Canada, the Costs of
POS Payments in Canada, april 2017.

3.7

Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)

2011

Het gebruik van cash
Canada wordt beschouwd als één
van de minst cash-afhankelijke
landen ter wereld. De waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
nam tussen 2011 en 2014 jaar na
jaar af, maar in het laatste rapportagejaar (2015) steeg het licht.

2014

2015

Noord Amerika Honduras
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

9.112.867

BBP (USD)

22

Valuta

Hondurese Lempira

2.361

26,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

31.359

3.441

32,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

-

-

-

Aantal gea’s 2015

1.404

16

14,4%

Aantal bankkantoren

3.892

42

68,9%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

8,13

0,91

33,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

-

-

-

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

-

-

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
7,0%

6,7

6,4
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
6,1

5,8

Het gebruik van cash
Het gebruik van cash in Honduras is
lastig vast te stellen omdat niet alle
benodigde gegevens beschikbaar
zijn. De relevantie van cash in de
Hondurese economie is in de afgelopen vijf jaar grotendeels stabiel
gebleven op 6,4%, wat ruim onder
het wereldwijde gemiddelde is van
9,6%. In totaal groeide de waarde
van bankbiljetten in omloop met
+32%, vergeleken met +27% voor
het BBP. De waarde van geldopnamen bij een geldautomaat is niet
beschikbaar als openbare informatie.
Statistische gegevens voor elektronische betaalmethoden zijn niet
beschikbaar voor Honduras.
Organisatie van de cash cyclus
De Centrale Bank van Honduras
heeft de plicht om te zorgen voor
het onderhoud van interne en
externe waarden van de nationale
valuta. Ze zijn de enige uitgever van
de bankbiljetten in omloop en ze
zijn belast met de distributie van de
valuta door het hele land via het
eigen kantorennetwerk152. Daarom

kan de cash-cyclus in Honduras
beschreven worden volgens het
gecentraliseerde model.
Ontwikkelingen
Het percentage inwoners van Honduras zonder toegang tot een bankrekening is 69% (2014, Worldbank).
The overheid en centrale bank
van Honduras werken samen met
het bankwezen om de financiële
inclusiviteit te verhogen en om de
beschikbaarheid van elektronische
betaalmiddelen en infrastructuur
te verbeteren. Tegelijkertijd is het
doel om de betrouwbaarheid en
functionaliteit van elektronisch
betalen te verhogen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door de introductie
van “Pay Expedite” in april 2016. Pay
Expedite stelt de centrale bank van
Honduras in staat om transacties
direct over te boeken153.
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152 http://www.bch.hn/eng/funciones_eng.
php

153 Bron: Banco Central Honduras, annual
report 2016

Noord Amerika Mexico
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

121.567.000

BBP (USD)

1.047

Valuta

Mexicaanse peso

8.615

19,6%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

1.262.735

10.387

64,6%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

3.231.839

26.585

35,3%

Aantal gea’s 2015

48.118

40

13,5%

Aantal bankkantoren

17.940

15

2,6%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

168,35

1,38

16,6%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

895.400

737

37,8%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

2.572

21,16

62,3%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
7.0%

3600

3300

6.4

Bankbiljetten
in omloop/BBP
(LVAL)

De elektronische betaalinfrastructuur groeide in de periode van
2012 tot 2016. Het aantal uitgegeven passen steeg met +17% en
het aantal betaalautomaten is met
+38% gegroeid. Deze groei van
de infrastructuur droeg bij aan de
groei van het aantal pastransacties
(+62%). Toch zijn zowel de aantallen passen, betaalautomaten en
pastransacties laag vergeleken met
het wereldwijde gemiddelde.
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Mexico. De waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat
is consistent gestegen tussen 2012
en 2016 (+35%). De ratio van de
waarde van bankbiljetten in omloop
per BBP stijgt ook consistent sinds
2012. De ratio is nu in 2016 6,5%,
wat nog wel ruim onder het wereldwijde gemiddelde van 9,6% ligt.

2013

2014
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2016

Organisatie van de cash cyclus
De Centrale Bank van Mexico
heeft de taak om valuta uit te
geven en beschikbaar te stellen aan
de samenleving. De bank is ook
verantwoordelijk voor de distributie
van het contante geld aan financiële

dienstverleners. Deze financiële
dienstverleners zorgen ervoor dat
de valuta beschikbaar komen voor
het grote publiek154. Via hetzelfde
netwerk komen versleten en valse
bankbiljetten en munten terug bij
de centrale bank.
Ontwikkelingen
Ondanks de groei van de elektronische betaalmethoden wordt Mexico
nog steeds beschouwd als een op
cash gebaseerde samenleving155.
Het gebruik van cash zal dominant
blijven vanwege de lage financiële
inclusie (39%) en het percentage van
elektronische bankieren (6%)156. Toch
is de stijging van alternatieve betaalmethoden onmiskenbaar en als deze
groei doorzet, zal dat waarschijnlijk
gevolgen hebben voor het gebruik
van cash in Mexico .

154 Central Bank of Mexico; Executive
Report of the Life Cycle Analysis of the
Mexican Banknotes
155 Mazzota B, Chakravorti B. The Cost
of Cash in Mexico. The Fletcher School, Tufts
University. December 2014. Ingezien op 3
april 2017.
156 Worldbank Development Indicators:
PYMNTS.com; Global Cash Index – Mexico
Analysis, april 2017

Noord Amerika Verenigde Staten van Amerika
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

323.127.500

BBP (USD)

18.569

Valuta

Amerikaanse dollar

57.467

11,6%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

1.509.337

4.671

25,4%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

710.410

2.199

3,4%

Aantal gea’s 2015

487.500

151

9,5%

Aantal bankkantoren

112.244

35

-6,8%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

1.305,40

4,06

9,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

13.900.000

4.325

9,4%
(2014-2015)

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

97.666

303,86

29,2%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

32%

Gebruik van cash
8.5%

720000

706000

8.1

Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

7.7

692000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
678000

7.3

664000

6.9

6.5

650000
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Het gebruik van cash
Het aandeel cashtransacties bij
verkooppunten in de VS is 32%.
Dat is relatief laag in vergelijking
met andere landen. Als we alleen
cash beschouwen lijkt de relevantie
toe te nemen. Zowel de waarde
van geldopnamen, als ook de ratio
waarde van bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BBP laten een
opwaartse trend zien.
Het relatief lage aandeel van cash
aan de kassa’s kan verklaard worden
door het relatief hoge gebruik en
groei van pastransacties. Het aantal
uitgegeven passen en het aantal
betaalautomaten groeide met 9%.
Deze toenamen ondersteunden de
groei van het aantal pastransacties
met 29% tot een van de hoogste
jaarlijkse pastransactiecijfers per
capita ter wereld: 304.
Organisatie van de cash cyclus
Binnen de VS is de cash-cyclus georganiseerd volgens het gedelegeerde
model. In dit model delegeert de
Reserve Bank sommige activiteiten
uit aan de commerciële sector, zoals
authenticiteitscontroles, sorteren op
kwaliteit en het bundelen. De FRB
distribueert en ontvangt en ver-

werkt de valuta, en distribueert het
opnieuw via voorraadinstituten. De
commerciële sector bestaat uit vier
grote waardetransportbedrijven
en meer dan 50 kleinere waardetransporteurs. Deze hebben samen
meer dan 300 cashcentra157.
Ontwikkelingen
Naar verwachting blijft het gebruik
van cash groeien in de Verenigde Staten158. Cash is het meest
gebruikte betaalmiddel in de VS.
Toch groeien ook de alternatieve
betaalmethoden in aantallen en
in percentage van de transacties.
Ondanks de groei van alternatieve
betalingen, wordt cash voor meer
transacties gebruikt dan welk ander
betaalmiddel dan ook in de VS159.

157 https://www.federalreserve.gov/
paymentsystems/coin_about.htm
158 Bron: PYMNTS.COM, Global Cash
Index – United States Analysis, maart 2017,
159 Bron: Cash Product Office Federal
Reserve System, November 2016. The
State of Cash: Preliminary Findings from the
2015 Diary of Consumer Payment Choice,
Matheny, O’Brien and Wang.

Zuid Amerika Argentinië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

43.847.430

BBP (USD)

546

Valuta

Argentijnse Peso

12.449

193,2%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

594.616

13.561

140,9%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

1.191.000

27.432

185,7%

Aantal gea’s 2015

14.244

33

18,3%

Aantal bankkantoren

4.585

11

3,6%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

92,81

2,14

42,2%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

433.283

998

22,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

5.614

129,30

240,6%

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

1.269

29,24

51,0%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
10%
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Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
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Het gebruik van cash
Als we kijken naar de trend van
de alsmaar toenemende waarde
van de geldopnamen bij een
geldautomaat lijkt het erop dat de
populariteit van cash in Argentinië
alleen maar toeneemt. In feite is
deze waarde bijna verdrievoudigd
in de afgelopen vijf jaar (+186%).
De waarde van de bankbiljetten in
omloop groeit ook sterk (+141%).
Toch lijkt het aandeel van cash
in de Argentijnse economie, in
combinatie met het nog sterker
groeiende BBP van het land in
dezelfde periode, te dalen.
Aan de andere kant is ook de
non-cashinfrastructuur in Argentinië
gegroeid in de periode van 2012
tot 2016. Het aantal uitgegeven
passen steeg met +42% en het
aantal betaalautomaten met +23%
tot aantallen die vergelijkbaar zijn
met het wereldwijde gemiddelde
en ruim boven het continentale
gemiddelde in Zuid-Amerika. Toch
blijft het aantal pastransacties per
capita (29) achter bij het wereldwijd
gemiddelde (102), ondanks een
stijging van 51%.

Organisatie van de cash cyclus
De centrale bank van Argentinië
reguleert alle betaalsystemen
en waardetransporteurs in het
land. Daarmee is de bank verantwoordelijk voor de distributie
en verwerking van contant geld.
De cash-cyclus volgt hiermee het
gcentraliseerde model. In totaal zijn
er 21 geregistreerde waardetransporteurs in Argentinië160.

Ontwikkelingen
De weergegeven groeicijfers zullen
waarschijnlijk doorzetten. Met name
de elektronische betalingen zullen
blijven stijgen. De vraag is dan ook
of cash zijn huidige positie kan
behouden.
Argentinië zit middenin de introductie van een nieuwe serie
bankbiljetten, De biljetten van AR$
20, 200, 500 en 1,000 zijn al geïntroduceerd. De introductie van de
nieuwe biljetten van AR$ 50 en 100
staat gepland voor 2018.

160 bron: http://www.bcra.gov.
ar/SistemasFinancierosYdePagos/
Transportadoras_de_caudales_i.asp

Zuid Amerika Brazilië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

207.652.860

BBP (USD)

1.796

Valuta

Braziliaanse real

8.649

24,9%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

193.022

930

23,3%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

1.062.000

5.194

70,0%

Aantal gea’s 2015

182.378

89

1,3%

Aantal bankkantoren

161.526

78

-13,6%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

482,58

2,36

14,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

5.160.948

2.524

41,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

12.121

59,28

57,5%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
3.5%

1200000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

1020000

3.3

3.1

840000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
660000

2.9

480000

2.7

2.5

300000
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash in Brazilië lijkt
te groeien, vooral als we de waarde
van geldopnamen bij geldautomaten bekijken. Die waarde name
met +70% toe in de periode van
2011-2015. De ratio van de waarde
van bankbiljetten in omloop per
BBP blijft erg stabiel op het relatief
lage percentage van 3,1%. Beide
componenten groeiden met bijna
30% tussen 2012 en 2016.
De markt voor non-cashbetaalmethoden groeide ook in Brazilië. De
infrastructuur, het aantal uitgegeven
passen en het aantal betaalautomaten stegen met +14% en +42%
respectievelijk. Deze groei leidde tot
een toename van aantal pastransacties met +58%. Het is opvallend dat,
ondanks de relatief hoge aantallen
uitgegeven passen (2,4 per hoofd
van de bevolking) en betaalautomaten (2.524 per 100.000 hoofden
van de bevolking), het aantal pasbetalingen per hoofd van de bevolking
relatief laag bleef (59) vergeleken
met het wereldwijd gemiddelde van
102 transacties.

Organisatie van de cash cyclus
De cash-cyclus in Brazilië is een erg
complexe keten van verschillende
uitvoerende partijen. De Centrale Bank van Brazilië speelt een
sleutelrol in deze cyclus omdat ze
verschillende partijen aanstuurt die
bij de logistieke keten betrokken
zijn. De bankbiljetten in omloop
worden gedistribueerd door de
centrale bank en de commerciële
banken. Financiële dienstverleners,
geavanceerde servicepunten en
retail-bedrijven zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van
deze valuta aan het grote publiek.
Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in Brazilië zijn duidelijk. De betaalmarkt in Brazilië lijkt
te groeien, omdat alle verschillende
betaalmethoden groei doormaakten
in de periode van 2012 tot 2016. De
waarde van geldopnamen bij een geldautomaat is consistent gestegen, wat
het belang van cash in de Braziliaanse
samenleving onderstreept.Tegelijkertijd neemt de populariteit van
cashvouchers en mobiele (wallet)
betalingen alleen maar toe in Brazilië.

Zuid Amerika Colombia
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

48.747.708

BBP (USD)

283

Valuta

Colombiaanse Peso

5.795

10,8%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

55.426.541

1.137.008

52,6%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

195.000.000

4.045.357

47,8%

Aantal gea’s 2015

15.227

31

18,5%

Aantal bankkantoren

6.462

13

-13,6%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

40,11

0,82

33,9%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

317.204

658

81,7%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

1.148

23,56

31,4%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
210000

11%

190000

10
Geldautomaat opnamen
(waarde x Bilj. LVAL)
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash neemt toe in
Colombia. De waarde van geldopnamen bij een geldautomaat groeide
constant tussen 2011 en 2015
(+48%). De ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop ten opzichte
van het BBP liet ook consistent en
zelfs versnellende groei zien tot wel
10% in 2015. De waarde van de
bankbiljetten in omloop liet stabiele
groei ook in absolute zin, met 53% in
de rapportageperiode zien.
Non-cash betaalmethoden hebben
ook groei doorgemaakt. De infrastructuur groeide wat betreft het
aantal uitgegeven passen met +34%,
en het aantal betaalautomaten met
+82%. Deze groei leidde tot een
toename van aantal pastransacties
met +58%. In absolute aantallen zijn
deze volumes echter nog steeds klein
vergeleken met veel andere landen,
wat tegelijkertijd aangeeft dat er nog
voldoende ruimte is voor verdere
groei op dit gebied in Colombia.
Organisatie van de cash cyclus
In Colombia is de cash-cyclus georganiseerd volgens het gedelegeerde
model. In dit model delegeert de

Centrale Bank van Colombia enkele
geldverwerkingsactiviteiten zoals
de authenticiteitscontroles, kwaliteitssortering en bundelen aan de
commerciële sector. De commerciële
sector in Colombia kent 8 waardetransportbedrijven, die gezamenlijk
gebruik maken van, het opmerkelijke
hoge aantal van, 101 gerapporteerde
cashcentrales door het hele land.
Ontwikkelingen
Het gebruik van cash in Colombia
is gestegen en blijft voorlopig nog
een erg belangrijk betaalmiddel voor
veel Colombianen.Vooral omdat
veel Colombianen (meer dan 60%
in 2014161) geen toegang hebben
tot een bankrekening. Dat is mogelijk ook de reden dat zogenaamde
cashvouchers in toenemende mate
populair zijn in Zuid-Amerika en
vooral in Colombia162.

161 Wereldbank gegevens
162 Bron: https://www.pagbrasil.com/
payment-methods/boleto-bancario/

Zuid Amerika Ecuador
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

16.385.068

BBP (USD)

98

Valuta

Amerikaanse dollar

5.969

1,5%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

20.293

1.239

54,4%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

16.681

1.018

-

Aantal gea’s 2015

3.954

24

17,6%

Aantal bankkantoren

1.120

7

2,7%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

-

-

-

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

76.245

465

-

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

166

10,14

-

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
30%

20000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

18000

27

24

16000

Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt toe te
nemen in Ecuador. Het aandeel
van de bankbiljetten in omloop ten
opzichte van het BBP van het land is
consistent gestegen sinds 2011 naar
29,4% in 2016. Dat is veel hoger
dan het wereldwijde gemiddelde
van 9,6%, wat duidt op een hoge
cashafhankelijkheid in Ecuador. Er
waren slechts beperkte gegevens
beschikbaar voor de waarde van
geldopnamen bij een geldautomaat,
waardoor geen harde conclusies
getrokken kunnen worden.Toch
daalde de waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat licht tussen
2015 en 2016.
Er is geen consistente data
publiekelijk beschikbaar over
non-cashbetalingen in Ecuador
(2011-2016).Van individuele
jaren was slechts incidenteel data
beschikbaar. Deze is opgenomen
in bovenstaande tabel.
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Organisatie van de cash cyclus
De Centrale Bank van Ecuador speelt
een sleutelrol bij de cash-distributiecyclus op nationaal niveau.Via het
kantorennetwerk fungeert de centra-

le bank als opslag, distributiecentrum
en verwerker van cash. Dit model
voor de cash-cyclus staat bekend als
het gecentraliseerde model.
Ontwikkelingen
Ecuador is als land nog volop in
ontwikkeling. Met nog meer dan 50%
van de inwoners zonder bankrekening, heeft het land nog een inhaalslag
te maken voordat ze op hetzelfde
niveau komt als andere landen in
hun omgeving of in de wereld. In de
komende jaren zal cash waarschijnlijk
het voornaamste betaalinstrument
blijven dat vele Ecuadorianen in staat
stelt, deel te nemen aan de dagelijkse
economische samenleving.

Zuid Amerika Paraguay
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

6.725.308

BBP (USD)

27

Valuta

Paraguayaanse Guarani

4.080

21,4%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

11.456.785

1.703.533

26,3%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

27.500.000

4.142.116

-

Aantal gea’s 2015

1.683

25

22,7%

Aantal bankkantoren

682

10

0,9%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

-

-

-

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

444.859

6.701

50,8%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

3.459

521 ,04

34,2%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Het aantal gerapporteerde betaalautomaten en het volume pasbetalingen (per hoofd van de bevolking)
is erg hoog en lijkt bovendien verder
toe te nemen.
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Het gebruik van cash
Het gebruik van cash lijkt hoog
in Paraguay, waar de ratio van de
waarde van bankbiljetten in omloop
ten opzichte van het BBP een van
de hoogste ter wereld is op 37,9% in
2016. Er waren geen gegevens voor
de waarde van geldopnamen bij een
geldautomaat.

Organisatie van de cash cyclus
De centrale bank van Paraguay vervult een cruciale rol in de cash-cyclus.
De centrale bank is de belangrijkste
distributeur en verwerker van cash.
Via hun kantorennetwerk wordt de
valuta verspreid in het land. De markt
wordt bediend door vijf waardetransportbedrijven die tien cashcen-

trales beheren. In samenwerking met
de centrale bank van Paraguay zijn zij
verantwoordelijk voor de uitvoer van
de hele cashlogistiek in het land.
Ontwikkelingen
De groei in de vraag naar cash via
geldautomaten wordt versterkt door
de verbetering van de financiële inclusiviteit. De Paraguayaanse overheid
steunt een campagne om het aantal
burgers zonder bankrekening te
verkleinen.Volgens de meest recente
data heeft 71% van de Paraguayanen
ouder dan 15 jaar geen toegang tot
een bankrekening. De verbeterde
toegankelijkheid van de elektronische
betaalinfrastructuur en de groeiende
populariteit van mobiele betalingen
kan een remmende werking hebben
op de vraag naar cash. Maar gezien
de huidige situatie zal cash ook in
de komende jaren een centrale rol
blijven spelen in Paraguay.

Zuid Amerika Peru
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

31.773.840

BBP (USD)

192

Valuta

Peruviaanse Sol

6.046

10,3%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

51.056

1.607

28,1%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

120.000

3.824

49,8%

Aantal gea’s 2015

9.050

29

41,6%

Aantal bankkantoren

1.583

5

-30,0%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

24,65

0,79

26,8%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

199.687

636

42,9%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

270

8,61

28,6%
(2013-2015)

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

-

-

-

Gebruik van cash
12%

150000
Geldautomaat opnamen
(waarde x Milj. LVAL)

130000

11

10

110000
Bankbiljetten
in omloop/BBP (LVAL)
90000

9

70000

8

7

50000
2011

2012

2013

2014

2015

Het gebruik van cash
Cash is het belangrijkste instrument
voor betalingen en sparen in Peru.
Dat blijkt uit het cashdagboekonderzoek dat door de centrale bank
in 2015 gepubliceerd werd. Cash
vertegenwoordigde ongeveer 84%
van de betalingen voor huishoudens
en kleine bedrijven en bijna 95%
van het spaargeld163.
Het belang van cash is ook terug te
zien in de toename van de waarde
van geldopnamen bij een geldautomaat (+50%) en in het percentage
van de waarde van bankbiljetten in
omloop ten opzichte van het BBP,
dat steeg tot 10,2% in 2016.
De elektronische betaalinfrastructuur groeide ook in de periode van
2011 tot 2015. Het aantal uitgegeven passen steeg met +27%, en
het aantal betaalautomaten is met
+43% duidelijk gegroeid. Toch is de
beschikbaarheid en het gebruik relatief laag in Peru, volgens de absolute
aantallen.

163 Bron: http://www.bcrp.gob.pe/docs/
Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2015/
documento-de-trabajo-06-2015.pdf

Organisatie van de cash cyclus
De centrale bank van Peru speelt
een belangrijke rol in de cash-cyclus.
Zij is niet alleen degene die cash
uitgeeft en in omloop brengt, maar
de fungeert ook als cashdistributiecentrum. Het is vervolgens de
verantwoordelijkheid van de banken
en andere financiële dienstverleners
om de valuta beschikbaar te stellen
aan het publiek.
Ontwikkelingen
In Peru blijft het belang van cash
groot, alhoewel het gebruik van
alternatieve betaalinstrumenten
toeneemt, zoals debit- en creditcards, interbancaire overboekingen,
m-bankieren en kapitaalmarktinstrumenten. Dit wordt mogelijk
onderstreept door de afname van
de waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat gerapporteerd
in 2015. Het zal interessant zijn om
te zien of dit het begin van een
nieuwe trend is, of een op zichzelf
staande gebeurtenis in een verder
doorlopend groeiende trendlijn.

Oceanië Australië
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

24.127.159

BBP (USD)

1.205

Valuta

Australische Dollar

49.927

3,8%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

79.752

3.305

20,7%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

133.728

5.543

-17,1%

Aantal gea’s 2015

32.879

136

2,4%

Aantal bankkantoren

5.903

24

-14,3%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

69,09

2,80

6,0%

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

954.174

3.955

19,2%

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

6.522

27.374

43,6%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

37%

-

-

Gebruik van cash
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Het gebruik van cash
De grafiek van het gebruik van cash
in Australië laat een gemengd beeld
zien. De ratio van de waarde van
bankbiljetten in omloop ten opzichte van het BBP neemt toe, terwijl
de totale waarde van geldopnamen
bij geldautomaten sinds 2012 daalt.
Volgens het dagboekonderzoek
onder consumenten is het aandeel
van cash verder aan het afnemen
sinds 2007. Toen was nog 63% cash
terwijl in 2016 nog slechts 37% van
de transacties met cash werd afgerekend164. Het 50-50 omslagpunt
werd bereikt in 2014.
DE RBA merkt hierbij op dat ze
de rol van cash in de samenleving
blijft onderzoeken, maar dat ze ook
anticipeert op een toekomst waarin
nieuwe technologieën mogelijk
meer invloed zullen krijgen in het
betaallandschap.

164 Bron: RBA Research Discussion Paper
2017-04; How Australians Pay: Evidence
from the 2016 Consumer Payments Survey,
Mary-Alice Doyle, Chay Fisher, Ed Tellez
and Anirudh Yadav. https://www.rba.gov.au/
publications/rdp/2017/pdf/rdp2017-04.pdf

Organisatie van de cash cyclus
De cash cyclus wordt in Australië
grotendeels uitgevoerd door Cash
Services Australia (CSA), een joint
venture van de vier grootste Australische banken. CSA werd in Q2 2017
aangekocht door het geldtransport
bedrijf Prosegur. Deze unieke
overname leidde tot een geheel
nieuwe situatie, waarbij de banken hun hele cashlogistiek volledig
hebben uitbesteed aan een bedrijf
dat ze niet bezitten. De RBA blijft de
cashdistributie monitoren, omdat ze
zich ervan wil verzekeren dat cash
goed beschikbaar is om aan de vraag
vanuit de samenleving te voldoen.
Ontwikkelingen
Innovaties in de non-cashbetalingen
die naar verwachting een blijvend
effect gaan hebben op het gebruik
van cash zijn onder andere contactloos (‘Tap & Go’) betalen met creditcards, het gebruik van de mobiele
telefoon voor het doen van (online
of P2P) betalingen en de lancering
van het New Payments Platform.
Dit platform stelt consumenten in
staat om in real-time en 24/7/365
transacties te doen (geld over te
maken).

Oceanië Nieuw-Zeeland
Belangrijkste cijfers 2016

Waarde

Per Capita/
Per Capita
100.000

Groei per
capita 2012 2016

Inwonertal

4.692.700

BBP (USD)

185

Valuta

Nieuw-Zeelandse dollar

39.426

14,8%

Bankbiljetten in omloop
(x milj. LVAL)

5.491

1.170

26,2%

Waarde van geldopnamen
bij een geldautomaat
(x milj. LVAL) 2015

16.000

3.482

-10,2%

Aantal gea’s 2015

3.318

71

-8,0%

Aantal bankkantoren

1.335

29

-14,4%

Aantal uitgegeven passen
(x miljoen) 2015

-

-

-

Aantal betaalautomaten
(POS) 2015

-

-

-

Totaal aantal elektronische
transacties (x milj.)

-

-

-

Totaal aantal pastransacties
(x milj) 2015

1.514

322,63

17,0%

Aandeel cashtransacties bij
verkooppunten (bea)

nav

Gebruik van cash
2.1%
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Het gebruik van cash
Zoals de grafiek laat zien groeiden
de waarde van bankbiljetten in
omloop ten opzichte van het BBP
marginaal (+0,2%) in de afgelopen
jaren tot 2,1%, wat een van de laagste ratio’s ter wereld is. Tegelijkertijd
is de waarde van geldopnamen bij
een geldautomaat gedaald. Nieuw
Zeeland lijkt daarmee een van
minst cash-afhankelijke landen in de
wereld.

bankbiljetten en muntgeld naar
de commerciële banken. Hiermee
worden geldautomaten gevuld.
Nadat deze in omloop is gebracht
door consumenten, wordt het cash
verzameld door waardetransportbedrijven. Zij hebben de taak om
geld in goede conditie uit te leveren
aan de commerciële banken en
het versleten geld terug te geven
aan de NZNB voor vernietiging en
recycling.

Desondanks onderkent de New
Zealand National Bank (NZNB) het
belang van cash in de samenleving,
maar kijkt het ook naar nieuwe
betaalmethoden, zoals real-time
betalingen (RTP). Dit laat zien dat
Nieuw-Zeeland kijkt naar manieren
om de elektronische betaalinfrastructuur nog verder te verbeteren,
wat waarschijnlijk weer impact zal
hebben op het gebruik van cash.
Het gebruik van betaalkaarten is in
Nieuw-Zeeland met 322 pastransacties per capita per jaar al één van
de hoogste ter wereld.

Ontwikkelingen
Payments New Zealand heeft verschillende strategische doelen voor
de komende 10 jaar. De belangrijkste zijn: het mogelijk maken van
snelle betaalsystemen, het inrichten
van een intelligent berichten ecosysteem en het introduceren van
real-time betalingen. Alhoewel deze
doelen allemaal gericht zijn op noncash betalingsverkeer, ziet de NZNB
cash wel degelijk als een belangrijk
onderdeel van de samenleving. Het
zal dan ook blijven zorgen dat cash
eenvoudig beschikbaar blijft in de
maatschappij.

Organisatie van de cash cyclus
De NZNB is verantwoordelijk voor
het uitgeven en de distributie van

7 Methodologie en bronnen
7.1 Methodology
De voornaamste methodologie die in dit rapport
is toegepast is bureauonderzoek naar beschikbare openbare bronnen (zie 7.2 Bronnen voor
de volledige lijst). Daarnaast is er een vragenlijst
ontwikkeld en verspreid onder het G4S management van de landen in dit rapport, waar
G4S cash managementservices levert. De lokale
inzichten uit de antwoorden op de vragenlijst zijn
gebruikt om de algemeen beschikbare gegevens
aan te vullen.
Criteria voor het selecteren van landen
De volgende criteria heben ons geholpen
een selectie te maken uit de ± 200 landen
in de wereld:
■■ Wereldwijd/regionale economische relevantie
■■ Specifieke ontwikkelingen op gebied van cash
■■ G4S (cash management) aanwezig in het land
(67 landen)
■■ De beschikbaarheid van gegevens/onderzoek
(pragmatische benadering)
Het doel was om:
■■ een eerlijke vertegenwoordiging te hebben van
landen in alle zes de continenten
■■ het aantal landen te beperken tot ~50, om
praktische redenen
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7.2 Bronnen
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Americas Market Intelligence, Payments in
Latin America: Under Digital Transformation
– A payments industry whitepaper, oktober
2016.
RBA Research Discussion Paper 2017-04;
How Australians Pay: 2016 Consumer
Payments Survey, Mary-Alice Doyle, Chay
Fisher, Ed Tellez en Anirudh Yadav https://
www.rba.gov.au/publications/rdp/2017/pdf/
rdp2017-04.pdf
Bank of Canada,The Costs of Point-ofSale Payments in Canada, maart 2017.
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/
uploads/2017/03/sdp2017-4.pdf
Bank for International Settlements – www.
bis.org
Bank for International Settlements, Statistics
on payment clearing and settlement systems
in the CPMI countries, december 2017.
https://www.bis.org/cpmi/publ/d172.pdf
BOK presentatie, CBPC juni 2017,
Amsterdam
BIS Quarterly Review, Central bank
cryptocurrencies, september 2017.
The State of Cash, Preliminary Findings
from the 2015 Diary of Consumer Payment
Choice, Cash Product Office Federal
Reserve System, november 2016
Europees Cash Rapport 2016, G4S,
gebaseerd op interviews met alle
belanghebbende partijen: EC, ECB, BEUC,
EuroCommerce, ESTA en EPC.
China Tech Insights, 2017 Mobile Payment
Usage in China Report - https://www.
slideshare.net/ChinaTechInsights/2017mobile-payment-usage-in-china
ECB presentatie, ESTA conferentie 2015
ECB Occasional Paper Series 201 “The
use of cash by households in the euro area”
November 2017, https://www.ecb.europa.
eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf
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■■
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Europese Centrale Bank –
www.ecb.europe.eu
Europese Centrale Bank –
www.ec.europe.eu
Europese Commissie, “Survey on
merchants’ costs of processing cash
and card payments”, maart 2015.http://
ec.europa.eu/competition/sectors/financial_
services/dgcomp_final_report_en.pdf
European Payments Council, Single Euro
Cash Area framework, maart 2016. https://
www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/
default/files/KB/files/Cash 021-05 v4 0 SECA Framework 2016.pdf
Duitsland - GS1 – Use GS1 Standards
to Organize Cash Handling and ATM
Processes; strategies for Implementation in
Banking and Retail, 2017
Wet 4446/2016 over “Bankruptcy Code,
Administrative Justice, Duties - Fees,
Voluntary disclosure of undeclared income,
Electronic transactions, Amendments of Law
4270/2014 and other provisions.”
The Organisation for Economic Cooperation and Development –
www.oecd.org
Payment New Zealand, Research Paper:
Benchmarking New Zealand’s payment
systems, mei 2016
Payments Canada, A Vision for the Canadian
Payments Ecosystem, april 2016. https://
www.payments.ca/sites/default/files/visioncanadian-payments-ecosystem-reader.pdf
Payments Canada, Canadian Payment
Methods and Trends, november 2016.
https://www.payments.ca/sites/default/files/
cpmt_report_english_0.pdf
Dagboekonderzoek door Payments UK, 2017
Payments UK; Changing Payment Landscape
– How 2017 will change the way we pay
for good, 2017.
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PYMNTS.COM, Global Cash Index –
United States Analysis, maart 2017,
PYMNTS.com; Global Cash Index – Mexico
Analysis, april 2017
RBA Bulletin,The Future of Cash, December
2016. https://www.rba.gov.au/publications/
bulletin/2016/dec/pdf/rba-bulletin-2016-12the-future-of-cash.pdf
RBA, Research Discussion Paper 2014-14;
The Evolution of Payment Costs in Australia,
2014.
RBI Annual Report 2016/2017 - https://rbi.
org.in/SCRIPTS/AnnualReportPublications.
aspx?Id=1208
Retail Banking Research, Global ATM
Market and Forecasts, 2016.
Riksbank,The Riksbank e-krona project 1st
interim report, september 2017. http://
www.riksbank.se/en/Financial-stability/
Payments/Does-Sweden-need-the-e-krona/
Reports/
State of Payments, Payfort, 2016.
United Arab Emirates,The New Digital
Payments Regulatory Landscape, Latham &
Watkins, januari 2017. https://www.lw.com/
thoughtLeadership/LW-UAE-new-digitalpayments-regulatory-landscape
Wikipedia – en.wikipedia.org
Wereld atlas – www.worldatlas.com
Wereldbank – www.worldbank.org

Andere gebruikte bronnen:
■■ De websites van de centrale banken van
alle landen in dit rapport
■■ Alle jaarverslagen van de centrale banken
(meest recente beschikbare versies)
■■ Persberichten (de links staan als voetnoten
in het rapport)

Referenties
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G4S
G4S Cash Solutions levert en ontwikkelt nieuwe
beveiligingsconcepten die marktpartijen zoals
verkopers en banken in staat stellen om eenvoudig
hun cash te beheren, Dit is een bedrijfsonderdeel
van G4S, het toonaangevende wereldwijde
integrale veiligheidsbedrijf, dat gespecialiseerd is in
het bieden van beveiligingsdiensten en -oplossingen
voor haar klanten. Het is onze missie om tastbare,
duurzame toegevoegde waarde te leveren
aan onze klanten en aandeelhouders door de
voorkeurspartij te zijn op alle bedrijfstakken waarin
wij actief zijn. G4S staat genoteerd aan de London
Stock Exchange en heeft een tweede notitie op
de stock exchange in Kopenhagen. G4S is actief in
meer dan 100 landen en heeft wereldwijd 611.000
medewerkers. Meer informatie over G4S vindt
u op www.g4s.com

Payments Advisory Group
Payments Advisory Group is een internationaal
consultancy bedrijf gespecialiseerd in het betaal
domein. Wij werken samen met alle markt
partijen, waaronder betaalgemeenschappen,
-processoren, banken, corporate bedrijven,
detailhandelaren, organisaties in de publieke
sector en belangenvertegenwoordigers.
Payments Advisory Group biedt advies- en
implementatiediensten, opleidingen en
marktonderzoek.

G4S Cash Solutions
PO Box 2045
3500 GA Utrecht
The Netherlands

Payments Advisory Group
Papendorpseweg 99
Secoya Building
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

www.g4s.com

www.paymentsadvisorygroup.com

Payments Advisory Group heeft kennis en
ervaring op gebied van alle relevante wet- en
regelgeving en productdomeinen, waaronder
cash en non-cash betalingen zoals cards, mobiel,
cryptocurrency en instant betalingen.
www.paymentsadvisorygroup.com

G4S wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het World Cash
Report 2018.
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Met trots presenteert G4S het eerste World Cash Report.
Volgend op het G4S Cash Report Europe uit 2016, bespreekt dit
World Cash Report 2018 data uit bijna 50 landen van alle zes
continenten. Op basis van analyses wordt de rol van cash in deze
landen en in de wereld besproken. Cash is het oudste betaalmiddel
en gebaseerd op uitgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek,
ook nog altijd het meest gebruikte betaalinstrument in de wereld.
Toch is de positie van cash aan verandering onderhevig.
Verschillende factoren hebben invloed op het gebruik van cash, zoals
er ook veel redenen zijn waarom cash voor velen in de wereld nog
altijd het favoriete betaalmiddel is.
Dit World Cash Report behandelt de volgende kernvragen:
Wat is de huidige status van cash in de verschillende landen
in de wereld? Hoe ziet de toekomst van cash eruit? Op welke
manier is cash logistiek georganiseerd, nu en in de toekomst?
Met relevante historische data over cash en non-cash betalingen
van de afgelopen vijf jaar, kijkt dit rapport naar het verleden, het
heden en de toekomst van het gebruik en de organisatie van cash
in onze maatschappij.
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