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België op derde plaats qua aantal interbancaire 
ecosystemen in Europa 
België geeft de toon aan inzake samenwerking en versnelt de transformatie van het bankwezen 
 
Brussel – 27 april 2021 – Met een totaal van 14 initiatieven op zes gebieden staat België samen 
met Portugal op de derde plaats als het gaat om het aantal interbancaire ecosystemen, zo blijkt 
uit Deloittes Interbank ecosystems in Europe-rapport. Voor België omvat het onderzoek 
initiatieven zoals Payconiq, Itsme en Isabel. Italië, Polen, België en Portugal zijn als toplanden 
goed voor 30% van alle actieve Europese interbancaire ecosystemen. Schaalvoordelen vormen de 
hoofdreden die banken aanzet tot samenwerking. Maar steeds vaker werken ook de zoektocht 
naar nieuwe inkomsten en de strijd tegen Bigtech de bevordering van interbancaire 
samenwerking in de hand, wat tevens de transformatie van de sector versnelt.  
 
Er werden meer dan 200 samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd in heel Europa. Daarbij werden de 
interbancaire ecosystemen ondergebracht in 10 verschillende gebieden. Om te worden opgenomen in het 
onderzoek, moest een ecosysteem na 1960 zijn opgestart in Europa, nog steeds actief zijn en betrekking 
hebben op drie of meer banken, eventueel ook met partijen uit andere sectoren of met de overheid.  
 
Kasper Peters, Deloitte Belgium Financial Services Leader Consulting: “We analyseerden de 
verschillen in interbancaire tradities in 30 Europese landen. Italië, Polen, België en Portugal staan aan de top, 
maar we zien duidelijk een versnelde ontwikkeling van nieuwe ecosystemen in alle landen. Erg weinig 
initiatieven slagen er echter in om uit te groeien tot op Europese schaal. Dit zal noodzakelijk zijn in de 
toekomst om te kunnen concurreren met Bigtechs.” 
 
Meer dan 200 interbancaire ecosystemen 

Banken hebben een decennialange traditie van samenwerking. Toch is het aantal interbancaire ecosystemen 
in Europa bijna verdubbeld sinds 2014. Vandaag zijn er meer dan 200 initiatieven in 30 landen. 

Deze recente, versnelde groei kan worden toegeschreven aan de dreiging van Bigtechs, vooral omwille van 
hun schaalgrootte en hun toegang tot data (cfr. Apple Pay, Google Pay). Maar banken zien interbancaire 
ecosystemen ook als een antwoord op de steeds toenemende compliance cost en uitdagingen inzake 
digitalisering. 

Deloittes rapport onderscheidt vier golven van ecosystemen die sinds 1960 tot nieuwe vormen van 
samenwerking hebben geleid: technologische infrastructuur, betalingen, regelgeving en commerciële 
vergoedingen. 

  

 

 



 

 

De meeste ecosystemen richten zich op betalingen en cash. Dit werkingsgebied breidt nog altijd uit, zoals 
blijkt uit de recente oprichting van Jofico en Batopin als nieuwe netwerken van geldautomaten in België. 
Mettertijd ontstonden er veel nieuwe initiatieven, zoals open banking, digitale identiteit, 
getrouwheidsplannen (cfr. Joyn), enz. De meeste ecosystemen omvatten enkel banken, maar de overheden 
zijn een meer actieve rol gaan spelen. Ook niet-financiële spelers, vooral telco’s, hebben hun intrede gedaan 
in ecosystemen. 

“We zijn ervan overtuigd dat er nog aanzienlijke opportuniteiten resteren voor banken om samen te werken, 
vooral op het gebied van financiële misdrijven en duurzaamheid, maar banken moeten ook aandacht 
besteden aan financiële en digitale inclusie,” zei Peters.  

30% in vier landen 

Italië (19), Polen (15), Portugal (14) en België (14) vormen elk de thuisbasis voor 14 of meer interbancaire 
ecosystemen. Samen vertegenwoordigen ze 30% van alle vastgestelde interbancaire ecosystemen in Europa. 

In Centraal- en Oost-Europa kwamen de eerste interbancaire ecosystemen pas in een laat stadium tot stand 
omwille van het Ijzeren Gordijn. Maar ze werken hun achterstand snel weg en er wordt verwacht dat ze nog 
verder gaan groeien. 

Het grootste deel van de interbancaire ecosystemen blijft besloten binnen de nationale grenzen. Minder dan 
5% van de initiatieven voltrekt zich op Europese schaal of zelfs daarbuiten. 

Succesfactoren van samenwerking  

Het creëren van schaalvoordelen binnen niet-competitieve domeinen vormt traditioneel de belangrijkste 
motivatie (80%) voor banken om te gaan samenwerken. Een duidelijke business case op korte termijn is de 
beste garantie op succes. 

“Toen we analyseerden op welke manier ecosystemen worden opgericht, stelden we vast dat de voordelen 
min of meer gelijk moeten verdeeld zijn over de participerende partijen. Iedereen moet van een faire deal 
kunnen genieten. Het vertrouwen tussen de leidinggevenden is eveneens essentieel,” aldus nog Peters. 

Een actieve rol van bankverenigingen en overheden  

Bankverenigingen en overheden zijn recent een actievere rol gaan spelen in de promotie van interbancaire 
ecosystemen. Een evaluatie van 69 bankverenigingen in heel Europa en de rol die ze hebben gespeeld bij het 
ontstaan van interbancaire ecosystemen, zet in de verf dat hun rollen erg uiteenlopend kunnen zijn. Van het 
proactief stimuleren van interbancaire samenwerking tot het actief ondersteunen van initiatieven van leden-
banken of het vergemakkelijken van interacties tussen banken (en andere spelers) om de consensus te 
bevorderen. 

“Op basis van interviews met CEO’s van bankverenigingen verwachten we dat ze in de toekomst een 
actievere rol gaan spelen in de totstandkoming van interbancaire ecosystemen. De verenigingen kunnen ook 
een brug slaan naar samenwerking met de overheid,” besloot Peters. 

Het European Payment Initiative is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop de EU een actievere rol 
speelt op gebieden die ze als strategisch beschouwt binnen het geostrategische landschap dat wordt 
gevormd met de VS en China. 

België goed geplaatst  

We verwachten dat het aantal interbancaire ecosystemen in de toekomst zal blijven toenemen, vooral op de 
volgende gebieden: financiële misdrijven, duurzaamheid, digitale identiteit en cyberbeveiliging, financiële en 
digitale inclusie, en dataservices. Met bedrijven zoals Belgian Mobile ID en andere heeft België mooie troeven 
in handen om uit te spelen in Europa. We moeten echter ook nieuwe initiatieven promoten inzake 
duurzaamheid en data. 
 
CEO’s van banken zitten geprangd tussen de drang om te concurreren en het besef dat samenwerking 
noodzakelijk is. Maar de banksector bevindt zich op een keerpunt en samenwerking in ecosystemen vormt 
een manier om de transformatie te versnellen.  
 



 

 

Deloitte in België  
Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 
services. 
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 
kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2020 werd een 
omzet gerealiseerd van 607 miljoen euro. 
 
Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 
en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 
is de expertise beschikbaar van meer dan 330.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2020 
bedroeg de omzet meer dan 47.6 miljard US-dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 
(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 
“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 
meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 

http://www.deloitte.com/about

	België op derde plaats qua aantal interbancaire ecosystemen in Europa
	België geeft de toon aan inzake samenwerking en versnelt de transformatie van het bankwezen
	Brussel – 27 april 2021 – Met een totaal van 14 initiatieven op zes gebieden staat België samen met Portugal op de derde plaats als het gaat om het aantal interbancaire ecosystemen, zo blijkt uit Deloittes Interbank ecosystems in Europe-rapport. Voor ...
	Er werden meer dan 200 samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd in heel Europa. Daarbij werden de interbancaire ecosystemen ondergebracht in 10 verschillende gebieden. Om te worden opgenomen in het onderzoek, moest een ecosysteem na 1960 zijn opgesta...
	Kasper Peters, Deloitte Belgium Financial Services Leader Consulting: “We analyseerden de verschillen in interbancaire tradities in 30 Europese landen. Italië, Polen, België en Portugal staan aan de top, maar we zien duidelijk een versnelde ontwikkeli...

