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Wat is de e-machtiging? 
 

 

 

Elektronisch machtigen wordt de nieuwe manier om online 

een incassomachtiging af te geven. Een handtekening op 

papier is dan niet meer nodig, en het bekende ‘vinkje’ 

online hoeft niet meer.  

De e-machtiging kan straks als betaalmogelijkheid worden 

aangeboden door webwinkels en andere organisaties op 

internet, zoals energiebedrijven, verzekeraars en 

verenigingen. De e-machtiging is geschikt voor iedereen 

die een betaling online per incasso wil doen, eenmalig of 

terugkerend. Probeer de demo uit om te zien hoe 

gemakkelijk een e-machtiging in zijn werk gaat. 

 

 

Wat is de 

Betaalvereniging? 

Betaalvereniging Nederland zet 

zich in om het betalingsverkeer 

in Nederland te bevorderen. De 

leden van de Betaalvereniging 

zijn banken, betaalinstellingen 

en elektronisch-geldinstellingen. 

Consumenten en ondernemers 

worden actief bij de activiteiten 

van de vereniging betrokken. 

 

Waarom deze brief? 

Deze allereerste nieuwsbrief 

wordt verstuurd aan relaties van 

wie wij denken dat zij 

geïnteresseerd zijn in de e-

machtiging. Het is dus mogelijk 

dat u zich niet zelf heeft 

opgegeven voor deze 

nieuwsbrief. Hierna ontvangt u 

geen nieuwsbrieven meer, tenzij 

u zich daar uitdrukkelijk voor 

aanmeldt. Deze nieuwsbrief 

verschijnt eenmaal per kwartaal.  

 

Meer nieuwsbrieven? 

In de volgende nieuwsbrieven 

gaan we onder andere in op de 

communicatie met klanten, het 

implementeren van de e-

machtiging en ondersteuning van 

incassanten.  

Geef u op voor de nieuwsbrief 

via deze link: 

 e-machtiging nieuwsbrief  

E-MACHTIGEN 
Vertrouwd | Veilig | Makkelijk 

http://www.betaalvereniging.nl/demo-e-machtiging
http://www.betaalvereniging.nl/giraal-en-online-betalen/e-machtiging/nieuwsbrief-vraag/
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U ontvangt deze nieuwsbrief eenmalig ter kennismaking, omdat wij denken dat u 
belangstelling heeft voor e-machtigen. Meld u aan via ons online registratieformulier als u 
deze nieuwsbrief ook in de toekomst wilt ontvangen. 
  
Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld. Toch maken we voor de inhoud hetzelfde 
voorbehoud als voor de informatie op onze website. Hier leest u de algemene ‘disclaimer’ 

voor onze online publicaties. 

 

 

Wie zijn hier mee bezig? 

De Betaalvereniging werkt samen met de Nederlandse 

banken en incassanten aan het implementeren van de e-

machtiging. We verwachten dat medio 2015 e-machtigen 

beschikbaar is voor consumenten en bedrijven. De banken 

die meedoen aan dit initiatief zijn: ABN AMRO, ING, 

Rabobank, ASN Bank, BNG, Deutsche Bank, Knab, RBS, 

RegioBank, SNS Bank, Triodos, Van Lanschot en de 

Nederlandse Waterschapsbank. Zodra uw bank is 

aangesloten kunt u betalen met de e-machtiging. 

De banken en de Betaalvereniging zijn niet de enigen die 

zich bezighouden met de ontwikkeling van de e-

machtiging. We maken gebruik van afstemgroepen met 

koepelorganisaties zoals de Consumentenbond en het 

Verbond voor Verzekeraars,  incassanten, consumenten 

(o.a. via gebruikerspanels) en niet-eindgebruikers zoals 

service providers en software ontwikkelaars. Zo zorgen we 

ervoor dat iedereen wordt aangehaakt bij de ontwikkeling 

van de e-machtiging. 

Wat gebeurt er nu? 

Om de uitrol voor te bereiden zal het systeem uitgebreid 

getest worden door de aangesloten partijen. Daarnaast 

werken we aan ondersteuning voor incassanten bij het 

implementeren van de e-machtiging. De communicatie 

naar de gebruiker is een belangrijk onderwerp voor ons: 

waaraan kunnen mensen de e-machtiging straks 

herkennen en hoe leggen we uit hoe het werkt. Op deze 

onderwerpen zullen we uitgebreider ingaan in een 

volgende nieuwsbrief. 

 

“En ik dan?”  

Vindt u deze nieuwsbrief interessant, meld u dan aan via 

deze registratielink. Mocht u nog vragen of suggesties voor 

ons hebben, neem dan contact met ons op via dit web-

formulier.  

  

 

Demo e-machtigen 

Op de website van  

Betaalvereniging Nederland kunt 

u alvast zien hoe het afgeven van 

een e-machtiging in zijn werk 

gaat. Als voorbeeld is de aankoop 

van een telefoon genomen.  

• Ga naar de demo. 

• Selecteer de telefoon naar 

keuze, en start de transactie. 

• Net als in een echte web-shop 

zijn er meerdere 

betaalmogelijkheden. In de 

demo kunt u alleen e-

machtiging selecteren. 

• U komt in uw vertrouwde 

bankomgeving terecht als klant, 

net als bij iDEAL. Daar kunt u 

controleren of de gegevens op 

de e-machtiging kloppen.  

• Na het afgeven van de 

machtiging is de transactie 

afgerond en wordt u weer 

teruggeleid naar de web-shop  

Deze demo laat zien hoe intuïtief 

en relatief simpel het afgeven van 

een e-machtiging is voor een 

eenmalige of terugkerende 

incasso. Dit maakt e-machtiging 

tot de ideale oplossing voor 

(elektronisch) machtigen.  
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