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DNB: consumenten moeten met contant geld
kunnen blijven betalen
Consumenten moeten kunnen blijven betalen met contant geld, ook bij winkels die liever willen dat
klanten afrekenen met pin. Daarnaast moeten winkels klanten al voor binnenkomst informeren hoe ze er
kunnen betalen. Dat gebeurt nu nog te vaak pas in de winkel of bij de kassa.
Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek. "Voor de goede werking van het betalingsverkeer is het van
belang dat winkeliers op brede schaal contant geld blijven accepteren", schrijft de centrale bank.
In de maanden april, mei en juni voerde databureau Locatus onderzoek uit in opdracht van De Nederlandsche Bank
onder 5.300 winkels, restaurants, kroegen, bibliotheken en marktkramen. Daarbij noteerden ze gegevens over de
manier waarop consumenten geïnformeerd worden over de betaalwijze.
Het merendeel van de winkels geeft volgens de DNB geen informatie over hoe klanten er kunnen betalen. Bij de
winkels zonder betaalinformatie kunnen consumenten ervan uitgaan dat ze met zowel pin als contant kunnen betalen,
stelt DNB.
Ruim een kwart van de winkels heeft promotiemateriaal om pinbetalingen te stimuleren, via stickers, bordjes en
posters die bij de winkelgevel, de deur of de kassa te zien zijn. 15 procent van de winkels geeft de voorkeur aan alleen
pinnen, maar ook bij deze winkels mogen consumenten er volgens DNB op rekenen dat ze contant kunnen afrekenen.
Slechts een klein deel van de onderzochte winkels informeert klanten alleen pinbetalingen te accepteren. Dat zijn met
name bibliotheken, apotheken en pompstations, maar ook winkels die deel uitmaken van een keten. Van de winkels die
willen dat klanten pinnen informeert een derde de consumenten pas als ze al in de winkel of bij de kassa zijn.
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Europeanen hebben voor miljarden euro's aan oude
valuta opgepot
Europeanen hebben thuis nog voor miljarden aan contanten in oude valuta
liggen die niet meer worden gebruikt. 
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Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar
De acceptgiro verdwijnt in 2023. Betaaldienstverlener Currence laat weten dat
het aantal gebruikte acceptgiro's dan te laag wordt om de betaalmethode nog
langer... 
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Megaoperatie in pinland om nieuwe techniek
bankpasjes
Alle Maestro-betaalpasjes in Nederland zullen vanaf midden 2023 worden
vervangen en het bekende Maestro-logo verdwijnt geleidelijk. 
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Hoekstra wil limiet aan contante betalingen
Nederland pleit samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese
Commissie voor een limiet aan contante betalingen van vijfduizend euro. Ook
het vijfhonderd... 
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Pinnen zonder pas wint aan populariteit
Er wordt steeds vaker gepind zonder bankpas, bijvoorbeeld met een een
smartphone, smartwatch of een zogenoemde wearable, een draagbaar sieraad
met ingebouwde contactloze... 

