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  GELDTEKST BERT QUIST

DIGITAAL OF CONTANT BETALEN?

Cashloos aan 
de kassa

Het aantal betaalmethoden aan de kassa is al niet meer op één hand 
te tellen. Hoe kies je een makkelijke, snelle en veilige manier?

Nog niet zo heel lang geleden 
stikte het van de bordjes en 
briefjes bij de kassa: voor 
pinnen onder een bepaald 
bedrag gold een toeslag. 
Inmiddels is het andersom: 
‘Klein bedrag, pinnen mag’, 
staat er nu vaak. Terwijl pin-
nen slechts een van de vele 
digitale betaalmethoden is. 
Bij pinnen moet je een code 
intoetsen, maar bij sommige 
betaalwijzen hoeft zelfs dat 
niet meer.

Kosten en risico’s
De banken in Nederland  
rekenen aan ondernemers 
relatief weinig kosten voor  
een contactloze of pinbeta-
ling. En een contante betaling 
is ook niet kosteloos. Want 
banken brengen ondernemers 
kosten in rekening als die 
 contant geld komen ‘afstorten’.  
Banken moeten dat geld 
immers tellen, administreren, 
verpakken en vervoeren. Dat 
laatste is niet zonder risico, 
en dus kostbaar. De kans op 
overvallen geldt niet alleen 

voor geldtransporteurs, maar 
ook voor winkeliers en in de 
horeca. Dit is voor veel onder-
nemers een extra argument 
om de voorkeur te geven aan 
digitaal betalen. Bovendien 
is er bij digitale betalingen 
geen risico dat het personeel 
geld in eigen zak steekt. Toch 
zijn er ook ondernemers die 
liever zien dat (een deel van) 
hun klanten contant betalen. 
Contant geld is veel makkelij-
ker buiten het zicht te houden 
van bijvoorbeeld de fiscus. 

Altijd cash mee
Veel supermarkten hebben 
kassa’s waar klanten alleen 
digitaal kunnen betalen. Dat 
levert soms wel een probleem 
op, bijvoorbeeld als een klant 
er na de betaling achterkomt 
dat de kassamedewerker een 
product dubbel heeft gescand. 
Direct geld teruggeven is er 
dan niet bij, aangezien dat niet 
aanwezig is in de kassa’s. En 

over het algemeen geldt dat 
bij een pin- of stroomstoring 
bijna iedereen een probleem 
heeft. Het is dus altijd handig 
om, naast een (digitale of 
fysieke) bankpas, contant 
geld op zak te hebben voor 
noodgevallen. Standaard álles 
contant betalen zorgt ervoor 
dat je hoogstwaarschijnlijk 
minder geld uitgeeft. Maar 
wie dat doet, zal meestal meer 
tijd kwijt zijn aan de kassa. 
Daarnaast is contant betalen 
goed voor je privacy. De keer-
zijde is wel dat je achteraf veel 
minder makkelijk kunt nagaan 
wat je waar en wanneer hebt 
uitgegeven. 

Limieten
Bij supermarkten in Neder-
land betalen nog maar weinig 
klanten contant. In het buiten-
land is dat vaak anders, en 
komt muntwisselgeld uit een 
apparaatje naast de kassa om 
tijd te winnen. En wie in de 
VS boodschappen doet, moet 
niet raar opkijken als klanten 
nog met een cheque betalen 
die ze ter plekke uitschrijven. 
Je zou verwachten dat rijen 
snel oplossen als iedereen 
contactloos betaalt, maar 
soms ontstaat er daarbij juist 
aardig wat oponthoud. Want 
bij contactloos betalen met 
een (fysieke) bankpas gelden 
twee limieten. Bij een bedrag 
hoger dan €25 vraagt het 
apparaat om een pincode. 
De pas hoeft dan niet in het 
apparaat. Maar wie telkens 
kleine bedragen contactloos 
betaalt, moet bij het passeren 
van de grens van €50 de bank-
pas in het apparaat steken 
en een pincode invoeren. Dat 

€25
PER KEER KUN JE MAXIMAAL 
CONTACTLOOS EN ZONDER 
PINCODE BETALEN MET JE 

PLASTIC PASJE
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moment zie je doorgaans niet 
aankomen en ook het appa-
raat heeft niet direct door 
dat je een grens passeert. 
Pas nadat het pinapparaat 
contact heeft gehad met de 
bank, ‘hoort’ het dat je over de 
€50 heengaat. De transactie 
wordt dan afgebroken, en 
moet opnieuw. Tot voor kort 
werd dan niet duidelijk dat de 
pas het apparaat in moest bij 
de nieuwe poging. Maar met 
nieuwe software in kassasys-
temen en pinapparatuur gaat 
dat langzaamaan beter.

Zonder mobiel
Mobiel betalen, zoals met een 
smartphone of horloge, gaat 
een stuk sneller. Althans, ver-
geleken met contactloos be-
talen waarbij je de €50-limiet 
bereikt. En het is makkelijk, 

bijvoorbeeld in het vliegtuig. 
Luchtvaartmaatschappijen 
willen vanwege het wisselgeld 
graag dat reizigers pinnen, of 
anders gepast betalen. Maar 
wie opgepropt en met riem 
om in het midden zit, heeft 
vaak moeite om de portemon-
nee uit z’n broekzak of tas 
te halen. Een horloge is dan 
handig, ook in de flightmode: 
de digitale pas staat immers 
op het horloge en dus is een 
verbinding met smartphone 

of mobiel internet niet nodig. 
Hetzelfde geldt voor hard-
lopers zonder portemonnee 
en telefoon, die onderweg een 
energiedrankje willen kopen 
of toch maar een taxi naar 
huis willen nemen… 
Nadelen zijn er natuurlijk ook. 
Veel mensen kijken sowieso 
al niet naar het bedrag op 
het display bij contactloos 
betalen, bovendien krijg je 
het pin apparaat vaak van je 
afgedraaid aan gereikt. En bij 
diefstal van je Apple-horloge 
kun je grote bedragen kwijt-
raken (zie het kader rechts).

QR-codes
Snel en simpel betalen kan 
ook via QR-codes. In China 
gebeurt dat al massaal. Je richt 

de smartphone camera op de 
code, waarna je meteen be-
taalt of eerst nog een bedrag 
invoert. De code kan bijvoor-
beeld op een schermpje van 
een pinappa raat of kassa 
staan, maar papieren codes 
zijn er ook. In Nederland zijn 
het onder meer Payconiq en 
Tikkie die met QR-betalingen 
werken. Handig voor onder-
nemers, want die hoeven geen 
duur pinapparaat te kopen of 
te huren.

 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE Zie voor een video over QR-betalen consumentenbond.nl/video-qrbetalen en over 

Apple Pay en de Apple Watch consumentenbond.nl/video-applewatch-onveilig

APPLE PAY VIA  
HORLOGE ONVEILIG

Gebruik je Apple Pay op een Apple Watch, dan loop je 
het risico veel geld kwijt te raken als een behendige dief 
ongemerkt je horloge te pakken krijgt. Een Apple Watch 

vergrendelt dan direct, want het detecteert geen pols 
meer. De dief doet ‘m vervolgens om zijn eigen pols,  
en blijft in de buurt. Zodra het slachtoffer merkt dat  

zijn horloge weg is, zal hij direct zijn telefoon tevoor-
schijn halen. Die handeling, de smartphone voor het 

gezicht houden, zorgt er bij de nieuwe iPhone- 
modellen voor dat de telefoon ontgrendelt. 

En als het horloge zich binnen 
10 meter afstand bevindt, wordt 

dat automatisch óók ontgren-
deld. Zonder code dus. Eenmaal 

ontgrendeld is het niet meer nodig 
om binnen 10 meter van de iPhone 

te zijn. De dief heeft zo volledige 
controle over het horloge, en daar-
mee ook over betalingen tot €2500 
(zie Check online voor onze video). 

Tip: schakel de Watch-optie  
‘Ontgrendel met iPhone’ uit (die 

staat standaard aan). 

Staat contactloos betalen 
aan? Betaal kleine bedragen 
dan zo; het verkleint de kans 
op een afgekeken pincode

BETAALMETHODE SNEL MAKKELIJK VEILIG KAN 
OVERAL

Contant (gepast)                  

Contant (niet gepast)             

Pinnen (pas erin)               

Pinnen zonder code 
(contactloos)                   

Pinnen (contactloos), 
pas moet er toch in         

Mobiel betalen                  

Betalen met QR-code               

SNELHEID, VEILIGHEID EN GEMAK?



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

http://www.consumentenbond.nl/wordlid/consumentenbond
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