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Bedrijven die internationaal 
actief zijn, moeten met lokale 
banken samenwerken om hun 
betalingsverkeer te organi
seren, en daarbij worden ze 
geconfronteerd met een grote 
verscheidenheid aan betaal
systemen. Het kost veel tijd 
en geld voor een bedrijf om 
dit zelf te regelen. Fintech
bedrijven spelen hierop in door 
de spaghetti aan internatio
nale betaalsystemen voor 
hun klanten terug te brengen 
tot één betaaloplossing, van 
loket tot bankrekening. Een 
aantal van deze fintechbe
drijven heeft sinds kort een 
bankvergunning, waardoor ze 
zich autonoom kunnen posi
tioneren tussen de betaler en 
ontvanger in de betaalketen. 
Hierdoor opereren ze groten

deels onafhankelijk van de ver
werkingssnelheid van de bank, 
wat het betaalproces voor de 
klant versoepelt. Het Neder
landse softwarebedrijf Adyen 
is een van de toonaangevende 
fintechbedrijven actief op deze 
markt. Internationale bedrij
ven als Microsoft, Facebook 
en KLM maken al gebruik van 
hun betaaldiensten. Ook het 
Zweedse Klarna en het Ameri
kaanse Stripe mogen een groot 
aantal internationale bedrij
ven tot hun klantenbestand 
rekenen. Door deze ontwikke
ling lopen traditionele banken 
 miljarden transacties mis. 

Betaaldienstverlening

Fintech in de praktijk

Na de crisis was het voor veel kleine bedrijven lastig 
om aan een lening te komen. Een van de oorzaken is 
dat het voor banken duur is om leningen aan kleine 
bedrijven te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat 
mkbondernemers moeite hebben met het aantrekken 
van kapitaal. Deze kloof tussen het mkb en beleggers 
wordt opgevuld door fintechbedrijven. Enerzijds zijn 
er kredietverstrekkers, zoals het Amerikaanse Kabba
ge en het Nederlandse Spotcap, die hun risico analyse 
baseren op een algoritme. In het algoritme stoppen 
ze onder andere boekhoudkundige informatie, online

beoordelingen en socialemediagedrag. Aan de hand 
van de uitkomsten wordt besloten of de ondernemer 
in aanmerking komt voor krediet. Doordat het hele 
proces geautomatiseerd is, kunnen ze razendsnel 
leningaanvragen verwerken. Banken reageren op deze 
ontwikkeling door bijvoorbeeld een aandelenbelang 
te nemen in de relatief jonge fintechbedrijven. Ander
zijds richten bedrijven zich meer op het grote publiek 
om kapitaal te vergaren. Crowdfundingplatformen 
als Symbid en Kickstarter maken dit mogelijk. Banken 
lijken deze financieringsvorm aan te moedigen. Groot
banken als ING, ABN-AMRO en de Rabobank staan 
open om samen te werken met de platformen. Onder
nemers blijken zelfs een streepje voor te hebben bij de 
bank als zij hun geld via de crowd hebben opgehaald. 
Dit maakt het stapelen van financieringsvormen aan
trekkelijk.

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de 
eigen in en uitgaven. Maar een overzicht 
maken van de financiën kost vaak veel tijd 
en kan ingewikkeld zijn, zeker als je betaal
rekeningen bij verschillende banken hebt. 
Daarom ontwikkelen fintechbedrijven die 
zich richten op persoonlijke financiën online-
huishoudboekjes. De techniek is niet nieuw. 
Veel banken bieden immers al langere tijd 
applicaties aan om persoonlijke financiën 
eenvoudig te beheren. Toch onderscheiden 
fintechbedrijven zich door hun klantgerichte 
benadering en de mogelijkheid om betaalre
keningen van verschillen banken samen te 

voegen. Wanneer de consument toestem
ming geeft, krijgen bedrijven toegang tot 
de informatie over de betaalrekening en 
kunnen zij een totaalbeeld van zijn of haar 
financiële situatie geven. Dit brengt evident 
informatievoordelen voor de klant met zich 
mee. Het Nederlandse AFAS Personal heeft 
al zo’n half miljoen gebruikers aan zich weten 
te binden met hun onlinehuishoudboekje. 
Het Spaanse Mooverang gaat nog een stapje 
verder: door samenwerking met consumen
tenbonden kan het onpartijdig consumptie
aanbevelingen doen.  

Op dit moment staan verzekeraar 
en verzekerde gevoelsmatig vaak 
nog lijnrecht tegenover elkaar. De 
verzekerde wordt geconfronteerd 
met een verzekeraar die moeilijk 
doet met uitbetalen. De verzeke
raar krijgt te maken met oneerlijke 
en onnodige claims. Het tegen
gestelde belang zorgt voor een 
stelselmatig wantrouwen tussen 
beide partijen. Fintechbedrijven 
in de verzekeringsmarkt, ook wel 
insurtechs genoemd, proberen de 
belangen te harmoniseren. Het 
Duitse Friendsurance zorgt voor 
een gedeeld belang door een 
cashbonus uit te keren aan alle 

klanten wanneer er weinig claims 
worden ingediend. Dit moet 

zorgen voor minder moreel 
wangedrag, lagere kosten 

en een optimale uitkomst 
voor zowel verzekeraar 

als klant. Het Amerikaanse Oscar 
innoveert door de informatie
asymmetrie te verminderen. Deze 
insurtech houdt via een applicatie 
bij of de klant genoeg lichaams
beweging krijgt. Dit wijst op een 
laag risico op ziektekosten, wat 
beloond wordt met een lagere 
premie. Het verzekeringsplatform 
Teambrella faciliteert mensen om 
elkaar te verzekeren. Zelfsturende 
teams bepalen onderling of een lid 
recht heeft op uitbetaling, waarbij 
de reputatie van het lid cruci
aal is. Er is hierdoor een gedeeld 
belang om alleen een claim in te 
dienen als het écht nodig is. Grote 
investeringen in bovenstaande 
(en andere) insurtechs tonen aan 
dat de verzekeringswereld aan de 
vooravond van een stormachtige 
periode staat. 
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Nederland kent meer dan 300  fintechbedrijven die een financiële dienst sneller, efficiën ter of gebruiks-
vriendelijker uit trachten te voeren dan de traditionele dienstverleners. Fintechbedrijven zijn onder andere 
actief als betaaldienstverlener, kredietverstrekker, hulp bij de persoonlijke financiën en verzekeraar.


