
 

 

 

Persbericht 

Worldline door ECB geselecteerd om bij te dragen 
aan prototyping gebruikersinterface digitale euro 

 
Gekozen uit 54 kandidaten draagt Worldline, als één van vijf 

bedrijven, bij aan de toekomst van betalingen in Europa 

 

Utrecht / Paris-La Défense, 20 september 2022 – De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 
Worldline, wereldleider in betalingsdiensten, geselecteerd voor de prototyping van een front-
end gebruikersinterface voor de digitale euro. Worldline is geselecteerd voor de specifieke 
use case ‘peer-to-peer offline betalingen’ van de digitale euro. Daarin staat de betaling 
tussen individuen centraal. 

Testen van technologie voor digitale euro 
Als leider in betalingsdiensten vertrouwt Worldline op zijn expertise om een digitale portemonnee te 
bouwen die de fysieke opslag van geld ondersteunt en offline, dus zonder verbinding, kan worden 
overgedragen. Het doel van de prototype-oefeningen is om te testen hoe goed de technologie 
achter een digitale euro integreert met verschillende gebruikstoepassingen. 

Worldline deelt het gemeenschappelijke doel van de ECB en zijn partners. Dit is waarom het bedrijf 
actief deelneemt aan de evolutie van de betalingsindustrie door bij te dragen aan strategische en 
potentieel transformerende projecten zoals de digitale euro. Het volledige productportfolio kan 
worden ingezet om proefprojecten uit te voeren en een succesvolle uitrol van de digitale euro of 
CBDC (Central Bank Digital Currency) te faciliteren. 

Onderzoeksfase 
De prototyping is een belangrijk onderdeel van de twee jaar durende onderzoeksfase van het 
digitale europroject. Het zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond. 
Lees hier het volledige persbericht van de ECB voor meer informatie. 
 

OVER WORLDLINE  

Worldline [Euronext: WLN] is een wereldleider in de betaalindustrie en de technologiepartner bij uitstek voor 

winkeliers, banken en acquirers. Met 20.000 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Worldline haar klanten 

duurzame, betrouwbare en innovatieve oplossingen die hun groei bevorderen. De door Worldline aangeboden 

diensten omvatten instore en online commerciële acquiring, uiterst veilige verwerking van betaaltransacties en 

talrijke digitale services. In 2021 genereerde Worldline een proforma-omzet van bijna 4 miljard euro. 
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