
1.1. Veel gebruikte begrippen rond betaaloplossingen  

Lexicon van gebruikte begrippen 
en a�ortingen in contracten 
voor betaaloplossingen 
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1.2. Wie z�n de betrokken part�en in een betaaltransactie?

Debetkaart

Kredietkaart

Maalt�d-
cheque-kaart
Ecocheques

NFC

B2C
B2B
P2P
F2F

Een betaalkaart waarb� de rekening van de kaarthouder onmiddell�k na de betaling 
wordt gedebiteerd (bv. Bancontact, Maestro, Mastercard Debit, V Pay, VISA Debit).
Een betaalkaart waarb� de rekening van de kaarthouder een zekere periode na de 
betaling wordt gedebiteerd (bv. VISA, Mastercard, American Express, …). De afrekening 
kan ofwel voor het volledige bedrag gebeuren ofwel in sch�ven. In dat laatste geval is 
de kredietkaart onderhevig aan het consumentenkrediet en z�n er debetinteresten 
verschuldigd.
Een kaart waarmee consumenten voedingsmiddelen kunnen aankopen 

Elektronische Ecocheques: een kaart waarmee consumenten ecologische producten 
kunnen aankopen.

“Near Field Communication”: contactloze betaling mogel�k met een NFC-kaart of met 
een smartphone.
Relatie tussen handelaar en consument 

Relatie tussen handelaars

Relatie tussen consumenten (bv. betaling onder vrienden)

“Face to face”: de kaarthouder/klant is fysiek aanwezig t�dens de betaling

Kaartuitgevers 

Kaartschema’s 

Acquirers

Z� reiken debet- of kredietkaarten uit aan hun klanten. Meestal gaat het hier om 
banken.
Kaartschema’s zorgen voor de uitvoering van betaaltransacties. 
Bekende kaartschema’s z�n Bancontact, MasterCard en VISA.  
De onderneming die betaaltransacties kan verwerken en dus een licentie heeft b� een 
kaartschema.
Voorbeelden: Worldline, Europabank, Elavon, EMS (European Merchant Services), SIX 
Payment Services (via BNP Paribas Fortis), CCV Belgium, …



1.3. Welke betaaloplossingen bestaan er? 
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Terminal

Kaartlezer + 
smartphone

ECR

QR-code

Een terminal wordt soms ook point of sale (POS) genoemd. Een betaalterminal in een 
fysiek verkooppunt.

Een terminal kan een vast toestel z�n voor op de toonbank of een mobiel toestel voor 
onderweg.

Indien het gaat om een mobile terminal, z�n er twee mogel�kheden: 
   - full mobile op basis van 3G-connectie (nuttig voor bv. marktkramers)
   - semi mobile op basis van Wi�-connectie (nuttig bv. in een restaurant)
    
Op een terminal (vast en mobiel) z�n kaartbetalingen mogel�k via chip of magneet-
strip, contactloos via NFC of via smartphone .

Een kaartlezer wordt gekoppeld aan een smartphone of tablet om zo kaartbetalingen 
via chip, magneetstrip, NFC of via smartphone te kunnen aanvaarden. Dit wordt soms 
ook mPOS genoemd. 

“Electronic Cash Register”: een POS gekoppeld aan een kassa.

QR-code is de a�orting voor Quick Response-code (“snel antwoord”). Elke transactie 
genereert een unieke response code die een klant moet scannen om af te rekenen. 
Hiervoor heb je enkel een smartphone, tablet of pc nodig en de klant heeft een 
smartphone met een app nodig die toelaat om de code te scannen. 


