
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Drie grote banken in Nederland kiezen equensWorldline als 
infrastructuurleverancier voor Instant Payments 

  

4 september 2017 - Bezons, Worldline [Euronext:WLN], Europees 

marktleider in betalingen en transactiediensten, kondigt aan dat 
dochteronderneming equensWorldline SE door drie grote Nederlandse 

banken is geselecteerd als infrastructuurleverancier voor Instant 
Payments. Met deze samenwerking is de volgende stap gezet in het proces 

om een systeem voor real-time betalingen te realiseren. In Europa wordt 
hard gewerkt aan de voorbereidingen van Instant Payments, waarbij het 

tempo waarin en de wijze waarop per land verschillen. Nederland is één 
van de eerste landen die zijn begonnen met het ontwikkelen van deze real-

time betalingen. 
  

equensWorldline zal een nieuwe Europese en mondiale betaalinfrastructuur leveren die het mogelijk 

maakt om betalingen vrijwel direct (binnen enkele seconden) te verwerken, zodat de ontvanger 

direct kan beschikken over het geld. Deze real-time betalingen zijn continu beschikbaar, 365 dagen 

per jaar, ook tijdens weekenden en feestdagen. Dat betekent dat meteen inzichtelijk wordt of het 

geld is overgemaakt van de betaler naar de ontvanger. Dit is niet alleen gunstig voor de consument 

die meteen kan beschikken over de aankoop, maar ook voor de winkelier die direct over het geld 

beschikt. Instant Payments zorgen dus voor een betere cashflow en een verminderd risico voor 

bedrijven. 

Betalingsverwerker equensWorldline ligt op schema om de infrastructuur voor Instant Payments 

tijdig te kunnen leveren. "De voorbereidingen om Instant Payments mogelijk te maken verlopen 

volgens planning. Met de keuze voor een infrastructuurleverancier door drie grote Nederlandse 

banken is weer een grote stap vooruit gezet", legt Alessandro Baroni, CMO bij equensWorldline, uit. 

"Bij equensWorldline zijn we er klaar voor. De ontwikkeling van de infrastructuur is afgerond en ook 

zien de resultaten van de uitgevoerde testen er goed uit." 

 

De volgende stap is het aansluiten van de drie grote Nederlandse banken op de infrastructuur van 

equensWorldline. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en verlopen voorspoedig. In lijn met 

de planning van de Nederlandse banken zullen de eerste betalingen worden verwerkt in 2019 

waarna Instant Payments volledig worden uitgerold. Real-time betalingen worden daarmee 

werkelijkheid in Nederland. 

 

Bart van de Sande, Head Operations Transaction Banking bij ABN AMRO: "De beste, zorgeloze 

betaalervaring, dat is wat ABN AMRO wil bieden aan zijn klanten. We verwachten dat Instant 

Payments "het nieuwe normaal" wordt, waardoor we deze nieuwe dienst zo snel mogelijk willen 

aanbieden. We zijn verheugd dat equensWorldline één van onze partners is om onze ambitie te 

realiseren."  

 

Roel Popping, Director Payments ING Nederland: “Instant Payments zijn de toekomst in 

betalingsverkeer en ING wil zijn klanten superieure oplossingen bieden. We hebben equensWorldline 

gekozen vanwege eerdere positieve ervaringen en hun flexibiliteit in het ondersteunen van de 

Nederlandse markt.” 

 

"Real-time is de toekomst van betalingsverwerking en we moeten onze klanten superieure 

oplossingen bieden die ons concurrerend houden met de nieuwkomers in de financiële 

dienstverlening", zegt Erik Kwakkel, Executive Vice President Payment Services bij Rabobank. "We 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

hebben equensWorldline gekozen, omdat de oplossing doelmatig is en de beschikbaarheid biedt die 

we zoeken. Daarnaast is de oplossing kostenefficiënt en biedt deze de flexibiliteit om aan de eisen 

van de Nederlandse markt te voldoen." 

 

Michael Steinbach, CEO bij equensWorldline: "Door het toevoegen van Instant Payments aan ons 

portfolio laten we zien dat we direct kunnen inspelen op de huidige en toekomstige behoeften van 

onze klanten. Het sluit aan bij onze Europese strategie, die is gericht op het ondersteunen van onze 

klanten bij hun uitdagingen in een snel ontwikkelende Europese – en meer en meer mondiale –  

betaalmarkt, waar responsiviteit, klantwaarde en innovatievermogen essentieel zijn." 

 

 

Over Worldline 

Worldline [Euronext:WLN] is Europees marktleider voor betalingen en transactiediensten. Worldline 

levert een nieuwe generatie diensten, die klanten in staat stelt om vlotte en innovatieve oplossingen 

aan eindgebruikers te bieden. Als belangrijke speler in B2B2C en met meer dan 45 jaar ervaring is 

Worldline uitstekend toegerust om alle bedrijven en administratieve diensten te ondersteunen en bij 

te dragen tot hun succes binnen een snel veranderende markt . Worldline heeft een uniek en flexibel 

business model, gebouwd rond een internationaal en evoluerend productaanbod, wat een end-to-

end ondersteuning mogelijk maakt. De activiteiten van Worldline zijn georganiseerd rond drie assen: 

Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services en Financial Services inclusief 

equensWorldline. Worldline heeft wereldwijd meer dan 8.700 medewerkers in dienst, met een 

geschatte jaarlijkse omzet van meer dan 1,5 miljard euro. Worldline is een Atos bedrijf. 

worldline.com 

 

 

Over equensWorldline 
equensWorldline is de pan-Europese leider in betaaldiensten. Als onderdeel van de Worldline Group 

combineert het bedrijf bewezen expertise in traditionele bulkbetalingssystemen (issuing, acquiring, 

intra- en interbancaire betaalverwerkingen) met innovatieve e-commerce en mobiele 

betaaloplossingen. Bouwend op meer dan 50 jaar ervaring bedient equensWorldline een breed 

internationaal klantenbestand in meerdere  landen in heel Europa. Klanten vertrouwen op 

equensWorldline’s expertise om te anticiperen op veranderende regelgeving in Europa, te profiteren 

van de nieuwe  technologieën, het optimaliseren van processen, het waarborgen van operational  

excellence en het beheersen van risico's en fraude. De schaalgrootte en sterke Europese 

marktpositie  van het bedrijf maakt equensWorldline een kostenefficiënte en competitieve 

zakenpartner voor naadloze, veilige en efficiënte betaaloplossingen.  

equensworldline.com 

 

Bent u geïnteresseerd in onze Instant Payments oplossingen? Klik dan hier 

 

Contactinformatie van equensWorldline 

Marcel Woutersen (NL) 

T +31 (0)88 385 54 27 

M +31 (0)6 29 05 08 71 

E marcel.woutersen@equensworldline.com 

 

Annemieke Lambregts (NL) 

T +31 (0)88 385 50 27 

M +31 (0)6 50 21 30 91 

E annemieke.lambregts@equensworldline.com 

 

http://worldline.com/en-us/home.html
https://www.equensworldline.com/
http://secure.equensworldline.com/instant-payments/
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Jörg Richter (DE) 

T +49 (0)69 256 60362 

M +49 (0)172 - 6 13 95 97 

E joerg.richter@equensworldline.com 
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