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Elektronische methoden zoals mobiel betalen winnen terrein 

Arvato Supply Chain Solutions neemt 

betaalsystemen in online shops onder de loep 
 

5 november 2020 

Guetersloh - Als het gaat om het doen van aankopen in online winkels, 

hebben de creditcards op dit moment de voorkeur. Elektronische 

betaalsystemen halen hun achterstand in, hun gebruik gaat gelijk op 

met de toenemende populariteit van het winkelen via smartphone en 

tablet. Hoe dan ook, het gebruik van lokale betaalmethoden is nog 

steeds sterk in opkomst. Een recente analyse door het eCommerce 

Competence Center van Arvato Supply Chain Solutions biedt deze 

centrale conclusies. De experts onderzochten de betaalmethoden van 

de belangrijkste online shops in tien geselecteerde landen - van A voor 

Amazon, tot Z voor Zara. 
 

"In deze studie hebben we niet alleen de gevestigde E-Commerce markten 

bestudeerd, maar ook de opkomende markten in Oost- en Zuidoost-Europa", 

legt Dennis Schmitz, Vice President Financial Services bij Arvato Supply 

Chain Solutions, uit. Neem bijvoorbeeld Rusland: betaling met creditcard 

domineert, met name Visa, Mastercard en de nationale variant Mir. Betaling 

bij levering is ook zeer populair; dat betekent dat de klant de transporteur 

betaalt bij ontvangst van het pakket. "Wat voor ons ongebruikelijk klinkt, is 

voor de Russen volkomen normaal. Sommige winkels gebruiken zelfs hun 

eigen personeel als koerier; de chauffeurs worden geïnstrueerd om een 

kwartier te wachten terwijl de klant de bestelde goederen probeert en 

bepaalt of hij/zij deze wil houden en betalen of stuurt het onmiddellijk terug. 

Vaak komt dit door de omslachtigheid van het retourtraject. 

 

Van de landen die door Arvato Supply Chain Solutions zijn onderzocht, 

vertoont Rusland het hoogste groeipercentage voor mobiele betalingen in 

Europa. Elke tweede inwoner van Moskou heeft al een elektronische 

portemonnee - een zogenaamde E-Wallet - op zijn of haar smartphone 

geïnstalleerd. De Russen geven duidelijk de voorkeur aan nationale 

systemen zoals Yandex Money, QIWI en WebMoney boven wereldwijde 

oplossingen zoals PayPal of Apple Pay. "Retailers die met succes willen 

uitbreiden naar de Russische markt kunnen niet om de integratie van de 

belangrijkste lokale betaaldienstverleners in hun webwinkels heen", zegt 

Dennis Schmitz. 

 

Onlinewinkels in Turkije bieden een vergelijkbare mix van verschillende 

betaaloplossingen. Ook hier zijn creditcards de keuze. De meest populaire 

systemen zijn Visa en Mastercard, elk met 93% dekking. Veertig procent van 

de bestudeerde webwinkels bieden Troy aan, de enige binnenlandse 

creditcard die ook internationaal wordt geaccepteerd. Een opvallend 

kenmerk van de Turkse markt is het grote aantal nationale banken die hun 

eigen creditcard-systemen met terugbetaling in termijnen aanbieden - deze 

maken 55% van alle kaarttransacties uit. Het gebruik van mobiele 

betaalmethoden neemt toe. "Nationale aanbieders en oplossingen zoals 



 
 

BKM Express, GarantiPay en Masterpass lopen hier duidelijk voorop", aldus 

Dennis Schmitz. 

 

In Polen wordt de voorkeur gegeven aan een bankoverschrijving. Ongeveer 

elke tweede klant kiest deze methode om zijn online bestelling af te ronden. 

De markt wordt gedomineerd door de wereldwijde fintech PayU en de twee 

lokale aanbieders Dotpay en Przelewy24. "Onder rembours, nog steeds vrij 

populair in Polen en aangeboden door 60% van de geanalyseerde online 

winkels, zal terrein verliezen aan mobiele betaaloplossingen", stelt Dennis 

Schmitz. Vooral het BLIK-systeem, dat door alle grote Poolse banken wordt 

ondersteund als nationaal alternatief voor Apple Pay of Google Pay, wordt 

steeds belangrijker. Acht miljoen gebruikers waren vorig jaar 

verantwoordelijk voor 218 miljoen transacties en dit aantal neemt toe. 

 

In Zweden daarentegen is het kopen op rekening één van de meest 

populaire betaalmethoden naast de creditcard. "Eerst kijken, dan kopen. Dit 

is natuurlijk erg handig voor de eindklant, maar verhoogt het risico op 

wanbetaling voor de winkelier", legt Dennis Schmitz uit. Het resultaat is dat 

meer dan 50% van de onderzochte webwinkels die een betaling op rekening 

aanbieden, dit via Klarna doen. Deze fintech, met het hoofdkantoor in 

Stockholm, gaat uit van de betalingsclaim van de handelaar en garandeert 

de afwikkeling, ongeacht wanneer of als de eindklant zijn factuur betaalt. 

 

"Het succes van een online shop hangt grotendeels af van de 

betaalmethoden die de retailer aan zijn klanten aanbiedt", benadrukt 

Schmitz. Als de voorkeursmethoden niet beschikbaar zijn, neemt het gevaar 

van een leeg winkelwagentje toe. "De uitdaging is dan ook om de belangen 

van de retailer te combineren met de betalingsvoorkeuren van de klant, 

waarbij rekening wordt gehouden met landspecifieke bijzonderheden", aldus 

Dennis Schmitz. Arvato Supply Chain Solutions biedt via haar eigen 

Financial Services divisie end-to-end financiële diensten aan met schaalbare 

internationale oplossingen op het gebied van risicomanagement, 

betalingsverwerking, fraudebeheer en debiteurenbeheer. "We hebben een 

centrale infrastructuur voor betalingssystemen die in staat is om verbinding 

te maken met de meest voorkomende betalingssystemen, evenals met de 

aanbieders van lokale oplossingen", legt Schmitz uit.  

 

Nationaal of internationaal - de betalingsmarkt is voortdurend in beweging. 

Vooral Scandinaviërs experimenteren graag met nieuwe betaalmethoden. 

"Maar je moet de verleiding weerstaan om met elke innovatie op de trein te 

springen", waarschuwt Dennis Schmitz. "We houden de winstgevendheid 

van onlinewinkels in de gaten en analyseren welke invloed een bepaalde 

betaalmethode heeft op de omzettingsgraad - maar wegen dit af tegen de 

standaardrisico's die ermee gepaard gaan. Op basis daarvan kunnen we 

ons risico- en fraudemanagement optimaal aanpassen. Het gebruik van de 

juiste mix van verschillende betaalsystemen loont altijd.  

 

De volledige analyse, die ook drie casestudies bevat, is hier te downloaden: 

arva.to/e-commerce-payment-trends-worldwide  

https://arva.to/e-commerce-payment-trends-worldwide


 
 

 

Over Arvato Supply Chain Solutions: 

 

Arvato Supply Chain Solutions is een innovatieve en internationaal 

toonaangevende dienstverlener op het gebied van supply chain 

management en e-commerce. Partners komen samen met branche 

specialisten op het gebied van Telecommunicatie, Hightech, Entertainment, 

Corporate Information Management, Gezondheidszorg, 

Consumentenproducten en Uitgeverij. Ongeveer 15.000 medewerkers 

werken samen om wereldwijd praktische en relevante oplossingen en 

diensten aan te bieden. Met behulp van de nieuwste digitale technologie 

ontwikkelt, exploiteert en optimaliseert Arvato als strategische groeipartner 

voor haar klanten complexe wereldwijde supply chains en e-commerce 

platforms. Arvato combineert de knowhow van haar medewerkers met de 

juiste technologie en passende bedrijfsprocessen om de productiviteit en 

prestaties van haar partners meetbaar te verhogen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.arvato-supply-chain.com.  

 

Arvato Supply Chain Solutions maakt deel uit van Arvato, een 

toonaangevende internationale dienstverlener. Meer dan 70.000 

medewerkers in bijna 40 landen ontwikkelen en implementeren innovatieve 

oplossingen voor zakelijke klanten over de hele wereld. Dit zijn zowel SCM- 

en IT-oplossingen als financiële en klantcommunicatiediensten, die continu 

worden ontwikkeld met de focus op innovaties in automatisering en 

data/analyse.  

 

Wereldwijd gerenommeerde bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren - 

van telecomaanbieders en energiebedrijven tot banken en 

verzekeringsmaatschappijen, e-commerce, IT- en internetaanbieders - 

vertrouwen op Arvato's portfolio van oplossingen. 

 

Arvato is een divisie van Bertelsmann. 
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