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Mildo van Staden

Elektronisch afrekenen via Internet
Een business model voor het betalen en verrekenen van digitale content

Partijen die content creëren en dit als hun primaire proces beschouwen of als negotie zien,

zoeken naar mogelijkheden om content te exploiteren via het Internet. De mogelijkheden om

de prachtige informatieproducten en -diensten via het Internet te verrekenen lijken nog te

ontbreken. Daarom hier een aantal mogelijke businessmodellen van inkomsten op een rij,

met de nadruk op het transactiemodel. In hoeverre is dit model bruikbaar?

IN PRAKTIJK BESTAAN er ruwweg vier modellen om inkom-
sten te genereren: het subscriptiemodel, het aangesloten

tijdmodel, het advertentiemodel en het transactiemodel
(zie kader ‘Vier businessmodellen’). Het transactiemodel
lijkt het meest geschikt als commercieschakel in een digita-
le-contentcirkel. Met dit laatste wordt bedoeld dat ideali-
ter door de verhandeling van digitale content een zakelijk
model neergezet kan worden waarbij informatieve inhoud,
communicatie en transactie volledig digitaal verlopen en
een digitale cirkel vormen. Er ontstaat een niet-onderbro-
ken proces dat zichzelf instandhoudt. Digitale content
wordt via het netwerk aangeleverd door een contentprovi-
der, gedistribueerd en door de gebruiker van het Internet
gehaald en via hetzelfde medium betaald. Transacties kun-
nen geregistreerde gebruikgegevens opleveren waarmee de
contentprovider of de distributeur het dienstenaanbod kan
aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker. Het bij-
zondere is dat alle transacties elektronisch gebeuren; fysiek

verkeer van goederen en personen in het uitvoeren van de
dienstverlening is overbodig geworden (zie figuur).

Betaalverkeer
In de betaalsystemen die in het transactiemodel passen, is
onderscheid te maken tussen een drietal typen (zie kader
‘Drie typen betaalsystemen’). In Nederland, maar ook
daarbuiten, is het aanbod en het gebruik van speciaal voor
het Internet ontwikkelde betaalsystemen nog gering. Met
betrekking tot zaken doen over het Internet is traditioneel
betalen met creditcard en in mindere mate met de factuur
het meest gangbare. In Nederland geven alle banken het
product I-Pay uit van Interpay Nederland BV. Het betaal-
systeem I-Pay is het enige betaalsysteem dat operationeel
is over het Internet. Gebruikers kunnen met creditcard on
line betalen, of een I-Account openen bij de bank. De
transacties worden beveiligd met iKP-protocol van IBM,
straks met SET-protocollen. Eind 1998 waren negentig

Vier businessmodellen
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In het aangesloten tijdmodel betaalt de gebruiker per
tijdseenheid on line. Daar kan nog een toeslag bijkomen
voor auteursrechten. Hoogtijdagen van dit model waren de
begin jaren tachtig, toen on line doorbrak. Hostorganisaties
als Dialog en ESA-IRS maakten gebruik van dit model voor
met name business-to-businesstoepassingen. Het model is
nu niet gangbaar meer: gebleken is dat consumenten alleen
bereid waren te betalen voor de informatie die zij wensen
en niet voor de tijd die nodig is om de informatie te
zoeken. Verder was de consument in hoge mate afhankelijk
van de techniek: hoe trager de verbinding, hoe hoger de
rekening.

Met de komst van het word wide web begin jaren negentig
en de latere doorbraak daarvan, is het advertentiemodel als
optie naar voren gekomen. Een bedrijf vindt adverteerders
voor zijn website en hoe meer bezoekers hoe hoger de
advertentietarieven. Het zijn vooral contentproviders die

In praktijk zijn er ruwweg vier modellen om inkomsten te
genereren: het subscriptiemodel, het aangesloten tijd-
model, het advertentiemodel en het transactiemodel.

In het subscriptiemodel, ook wel abonnementsmodel
genoemd, worden de inkomsten verkregen via abonnemen-
ten. De consument betaalt periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks,
een bedrag. Het subscriptiemodel bestaat al van oudsher
en wordt voornamelijk gebruikt door traditionele uitgevers
uit de STM-sector en kranten- en tijdschriftenbranche. Voor
de uitgever is het subscriptiemodel toereikend, omdat men
elk jaar een vrij nauwkeurig beeld heeft van de omzet die
gehaald wordt met abonnementen. Het Internet vormt een
bedreiging voor dit type uitgever, omdat de consument in
principe de mogelijkheid krijgt om per eenheid informatie
(aantal regels, artikel) te betalen. De consument behoudt
de maximale vrijheid om per keer te beslissen over de
aankoop van informatie.
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winkels geabonneerd op I-Pay, wat toch een teleurstellend
aantal genoemd mag worden, hoewel omliggende landen
daar anders over denken (IPTS, Electronic Payment Sys-
tems in European Countries, 1999). Een fractie van de ne-
gentig abonnees kan zich rekenen tot de informatiesector
die overigens geen content afrekenen. Voor microbetalin-
gen is I-Pay te duur.
Experimenten en nieuwe initiatieven zijn er te over. KPN
Telecom werkt aan de Internetversie van de Chipper, de
CyberChipper geheten. In het Amsterdamse ADSL-pro-
ject kunnen gebruikers de CyberChipper testen. De Rabo-
bank tracht de betaalpas met pincode geschikt te maken
voor on line betalingen. Het betaalsysteem Ecash van Di-
gital wordt getest. Het Nederlandse bedrijf Bibit heeft fa-
ciliterende diensten ontwikkeld die complexe betaaltrans-
acties tussen winkeliers en uitgevers kunnen oplossen.
De beveiliging van betaalmiddelen over het Internet is
vaak nog een zwak punt dat, zo veronderstellen banken en
ontwikkelaars, de groei in het gebruik stagneert. Om het
gebruik van creditcards over het Internet te stimuleren
werken Visacard, Mastercard en IBM aan de ontwikkeling
van SET-protocollen die geïntegreerd moeten worden in
de creditcards. Visa is momenteel een proeffase ingegaan
met enkele honderden gebruikers per week. Aan het eind
van het jaar zal xml de Secure html opvolgen, waardoor

men verwacht dat het opzetten van creditcardgegevens
naar de host nog veiliger kan plaatsvinden.
Veel nieuwe vormen van betalen zijn er nog niet, slaan niet
aan, of verkeren in een proeffase. De mogelijkheden om te
betalen over het Internet beperken zich tot bestaande mid-
delen die in de fysieke wereld hun bruikbaarheid allang
hebben bewezen. Uitgevers die fysieke producten zoals
boeken en cd’s aanbieden kunnen op zich met traditionele
betaalmiddelen uit de voeten. Nieuwe betaalmiddelen over
het Internet kunnen tot op zekere hoogte een welkome
aanvulling zijn. Anders ligt de situatie voor contentaanbie-
ders die elektronische producten en diensten tegen vergoe-
dingen via het Internet aanbieden aan de eindgebruiker,
bijvoorbeeld een database met informatie, filmmateriaal,
tv-beelden. Als een eindgebruiker on line een film wil zien
voor ƒ 5,- of financiële informatie uit een database wil be-
talen voor ƒ2,50, is het uitschrijven van een factuur of het
betalen met een creditcard tijdrovend en duur.

Kanttekeningen
Voor on line contentaanbieders lijken betaalsystemen over
het Internet, met name het elektronische geldsysteem met
microbetaalmogelijkheden, mogelijkheden te bieden. De
praktische mogelijkheden zijn echter nog beperkt. Er valt
nog een aantal kantekeningen bij te plaatsen, die overigens
niet uitsluitend betrekking hoeven te hebben op het trans-
actiemodel als financieringsbron van multimedia.
Het betaalsysteem veronderstelt inkomsten te verkrijgen
van de consument. Zijn consumenten echter bereid om te
betalen voor informatie of content die Internet gelieerd
zijn? In zijn boek Burn Rate meldt Micheal Woolff (1998)
dat deze vraag de gemoederen van de hele contentscene
van de Verenigde Staten bezighoudt, maar niemand de
vraag hardop durft te stellen. ‘De consument wil iets kun-
nen vastpakken, of een compelling reason to buy hebben.’
In de Verenigde Staten heeft een aantal tijdschriftenuitge-
vers, nieuwsagentschappen en dagbladuitgevers getracht
om hun succesvolle bladen tegen betaling ter beschikking
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een hoge brandvalue hebben en zich geografisch
expanderen die het advertentiemodel als een belangrijke
financieringsoptie zien. Het advertentiemodel via het
Internet heeft wel iets weg van het kijkcijfermodel op de
televisie. ‘To see is what you get’, hoe hoger de kijkcijfers,
hoe hoger de omzet. De inkomsten komen niet van de
consumenten, maar van de adverteerders. Maar hoe meer
consumenten langskomen, hoe hoger de waarde van de
site. Het nadeel voor de contentprovider is dat hij afhanke-
lijk is van het consumentenvolume. Verder kan een
consument zich storen aan advertenties die niet zijn
interesse hebben. Dit kan onverwachte wendingen aanne-
men waar aanhangers van dit model op verdacht moeten
zijn. In de Verenigde Staten heeft iemand een ‘anti-
advertising’-programma bedacht dat na installatie op de
computer alle advertenties die op sites voorkomen negeert;
de consument wordt gevrijwaard van de advertenties.

Tot slot het transactiemodel. De inkomsten voor de
contentprovider zijn afhankelijk van de prijs per transactie.
Het transactiemodel wordt ook wel het ‘pay-per-article’-
model genoemd. Het Internet biedt de consument de
mogelijkheid betalingen per transactie te laten plaatsvin-
den. Met het betalen per transactie voor een stukje tekst,
beeld- of geluidsfragment krijgt de consument alleen
datgene wat hij wenst. Ten behoeve van dit model zijn en
worden diverse betaalsystemen en -middelen bedacht om
betalingen per transactie mogelijk te kunnen maken.

Ofschoon de betaalmodellen elkaar niet hoeven uit te
sluiten, kunnen de modellen op gespannen voet met elkaar
staan. Het subscriptiemodel staat op gespannen voet met
het transactiemodel. Het aangesloten tijdmodel verhoudt
zich slecht met het transactiemodel. Waarom nog per
tijdseenheden te betalen, als per transactie de gewenste
informatie snel verkregen kan worden?

Ontleend aan Paul Rutten en Jan Boumans, TNO-STB, 1998
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Drie typen betaalsystemen

bank gedaan op het moment van betalen. Het is debet,
omdat de bank controleert of de klant over voldoende
tegoeden beschikt. Bij debetsystemen kun je denken aan
betaalmiddelen als de cheque (off line) of betaalpassen met
PIN-pas (on line).

De derde vorm is het elektronische beurssysteem. Hier
betaalt de gebruiker vooraf. Voordat betalingen plaatsvin-
den heeft de gebruiker een geldbedrag van zijn rekening
over laten schrijven op een kaart, of een virtuele rekening
die door de bank wordt beheerd of in de eigen computer
wordt opgeslagen. Voorbeelden van betaalmiddelen zijn de
chipcard en de chipper. Door het Internet zijn talloze

Het transactiemodel kent drie typen betaalsystemen:

Bij creditsystemen betaalt de gebruiker achteraf, omdat de
verificatie van de bank achteraf plaatsvindt. In principe
heeft de koper een ongelimiteerd bedrag tot zijn beschik-
king. Het betaalmiddel bij creditsystemen is de creditcard.
Betalingen kunnen off line en on line gebeuren. Van off line
betalingen is sprake wanneer de gebruiker bij de verkoper
zijn kaart door een kaarthouder haalt. Bij on line betalingen
worden de betalingen via het Internet verricht.

Bij debetsystemen betaalt de gebruiker vrijwel gelijk tijdens
de transactie. De verificatie van de betaling wordt door de

te stellen op het Internet. De experimenten werden geen
groot succes. Gebruikers bedenken zich wel twee keer
voor ze betalen en zullen eerst de moeite nemen om te
trachten de informatie via andere (Internet-)bronnen te
vinden. Verder is het Internet ook een verschijnsel dat als
een verworvenheid van de consument wordt gepercipieerd.
De gebruiker is aan de macht en die bepaalt de regels van
het spel, en betalen voor informatie hoort daar bij voor-
keur niet bij. Informatie is gratis. Als er positief nieuws te
melden is, dan komt dat meestal uit de financiële sector.
Veel geciteerd is de financiële informatiedienst van de
Wall Street Journal die alom als een relatief succes wordt
gezien. In de business-to-businesssector is de real-time
financiële informatie klaarblijkelijk een belangrijke bron
voor het nemen van beslissingen. Informatie lost een pro-
bleem op en daar mag wel iets tegenover staan.
Een tweede kanttekening is dat algemeen gesproken de ex-
ploitatie van digitale content investeringen vergt zonder
dat duidelijk wordt of inkomsten worden terugverdiend.
Met name wanneer content nog niet is gedigitaliseerd, of
waar geen traditie bestaat in digitale ontsluitingstechnie-
ken, zijn de kosten hoog. Denk bijvoorbeeld aan de audio-
visuele sector, de omroepsector en bij archieven. Verder
zal een traditionele aanbieder de afweging voor investerin-
gen in nieuwe media afzetten tegen zijn bestaande werk: de
meeste informatie wordt nog op papier uitgegeven, de
productiekosten zijn laag en de omzetten hoog. Het fysie-
ke proces is voor de uitgever inzichtelijk en wordt efficiënt
gecentraliseerd aangestuurd. Misschien is een relativeren-
de toon op zijn plaats: hoewel het aandeel van multimedia
in de informatiesector sterk zal groeien, zullen spelers zich
voorlopig blijven richten op traditionele media als hun
core-business (professionele informatie, consumenten in-
formatie).
Een derde kanttekening is dat contentaanbieders, en dan
met name de traditionele spelers, bij voorkeur niet op basis
van transacties werken, maar het subscriptiemodel (blijven)
prefereren. Nu nog betalen de meeste consumenten tradi-
tioneel volgens het subscriptiemodel, waarbij eenmalig be-
taald wordt voor een abonnement op een krant of tijd-
schrift. Met het transactiemodel moet iedere keer maar af-
gewacht worden of de consument weer langskomt; de con-
tentprovider wordt afhankelijk van hits en kortstondige
successen. Een ander nadeel van het transactiemodel is dat

de contentprovider wel volledig moet investeren in een da-
tabank, maar dat de consument maar één of enkele artike-
len tegelijk zal bestellen en betalen. Er zullen flink wat be-
talers moeten zijn om de databank rendabel te maken.
Ervaringen met een tussenvorm zijn denkbaar, zoals de do-

cument delivery in de bibliotheekwereld. Een bedrag wordt
van de bank gehaald en de account wordt gestort bij de
contentaanbieder. Bij elke transactie geeft het account via
een display aan hoeveel tegoeden er nog zijn.
En dan is er nog het auteursrechtprobleem. Hier zit een
productie- en een verrekeningscomponent aan. Ten eerste
de productiecomponent. Onduidelijke auteursrechtbepa-
lingen worden door contentproviders als voornaamste be-
lemmering van productie gezien (GOC-onderzoek 1998).
Per contentprovider is dat echter verschillend. Voor aan-
bieders die zelf over auteursrechten beschikken is er geen
probleem; er zijn geen auteursrechtelijke restricties die
hen weerhouden om contentdiensten aan te bieden. Dit
zijn commerciële uitgevers zoals van dagbladen. Anders
ligt het voor de aanbieders die eerst overeenstemming
moeten bereiken met rechthebbenden. En hoe meer recht-
hebbenden, hoe lastiger het probleem. Vooral met multi-
media is dat het geval. Multimedia is niet alleen een com-
binatie van tekst, beeld en geluid en formats, maar ook een
combinatie van personen die rechtenhebbend zijn.
Ten tweede de verrekeningscomponent. Als er overeen-
stemming is bereikt tussen rechthebbenden dienen er ver-
rekeningen plaats te vinden. Verrekeningen van multime-
dia kunnen behoorlijk complex zijn omdat vele rechtheb-
benden betrokken zijn. Inmiddels worden projecten uitge-
voerd die de verrekeningen van content volledig digitaal
laten plaatsvinden (zie kader ‘Verrekensystemen’).

Eisen ten aanzien van betaalmiddel
Stel dat een partij kiest voor het transactiemodel, aan wel-
ke eisen dient een betaalsysteem dan te voldoen vanuit het
gezichtspunt van de aanbieder en de gebruiker opdat deze
bruikbaar is?
Contentproviders doen geen investeringen in het aan-
schaffen van betaalsystemen zolang niet duidelijk is welk
betaalsysteem wijdverbreid gebruikt gaat worden als de
standaard betaalmethode (IPTS, 1999). Momenteel is nog
lang niet uitgemaakt welke betaalmethode de meest gang-
bare zal worden voor het Internet.



23Informatie Professional  1999 [3] 6

Verrekensystemen

Verrekensystemen zijn vooral interessant voor partijen in
de contentsector die afspraken hebben gemaakt met
rechthebbenden ten behoeve van de productie van content
en die de content na betaling door de consument over het
Internet onderling elektronisch wensen af te rekenen.
Investeringen in multimedia is voor een producent vaak
duur, omdat rekening gehouden moet worden met verschil-
lende financiële belangen van rechthebbenden. Een
verrekensysteem is een mogelijkheid om de exploitatie-
mogelijkheden van multimedia te vergroten.
In schema’s van verrekenmodellen wordt ook wel de
functie van de bescherming van auteursrechten geïnte-
greerd. Als dat het geval is wordt ook wel van de gebruike-
lijke Engelse benaming Electronic Copyright Management
Systems (ECMS) gesproken. De ECMS heeft wel wat van
een digitale content loop omdat een elektronisch proces
gemanaged wordt van productie, transactie, betaling,
distributie, verrekening en opnieuw productie. De nadruk
bij ECMS ligt echter niet alleen op betaling, maar ook op de
verrekening en de bescherming van auteursrechten.
Het onderzoeksprogramma van de Europese Commissie
besteedt de nodige aandacht aan research op dit terrein. In
het Esprit-programma zijn de projecten IMPRIMATUR
(1997-98, http://imprimatur.alcs.co.uk) en COPICAT (1995-
96, www.mari.co.uk/copicat/index.html) vermeldenswaard.
In het kader van het Libraries Programme is COPINET
(1996-97, www.mari.co.uk/copinet) van redelijk recente
datum. Ook het programma INFO2000 laat zich niet
onbetuigd. Maar liefst tien projecten worden momenteel
uitgevoerd onder de vlag ‘Multimedia Rights Clearance
Systems’. Een rapport met een overzicht van deze tien
projecten is gepubliceerd (http://www2.echo.lu/midas).

3
technologieontwikkelaars en banken in beweging gekomen
om de ontwikkeling en uitgave van betaalmiddelen over het
Internet te realiseren. Ook worden mogelijkheden bestu-
deerd om microbetalingen te kunnen doen vanaf een
honderdste cent. Betalingen die zich onttrekken aan de
chartale munteenheid. Verondersteld wordt dat deze
betaalvorm interessant is voor de informatiesector, omdat
kleine hoeveelheden informatie zoals een foto, een op-
name, een animatie of een artikel, zich uitstekend lenen om
met kleine bedragen en lage transactiekosten afgedaan te
kunnen worden. De drempel voor betalen is bij de gebrui-
ker laag, terwijl de aanbieder over veel meer mogelijkheden
beschikt qua productaanbod.

Ervaringen met de Chipper en de Chipknip hebben ge-
leerd dat ondernemers belang hechten aan een beperkt
aantal, liefst één abonnement op een betaalsysteem. Ver-
der moeten in potentie alle gebruikers in staat zijn, onge-
acht het betaalmiddel, bij hem te betalen. Het moet niet zo
zijn dat de aanbieder en de gebruiker bij dezelfde bank een
on line rekening hebben staan om financiële transacties te
kunnen uitvoeren. Dit pleit voor de uitwisselbaarheid van
de betaalfunctie, dat wil zeggen dat één type betaalsysteem
(credit, debet, of indirect debet) geschikt moet zijn om
meerdere betaalmiddelen te faciliteren. De infrastructuur
zou idealiter open moeten staan voor alle betaalmiddelen,
gelijk nu het geval is voor betaalkaarten en creditkaarten.
Bij I-Pay is de uitwisselbaarheid van betalen geen pro-
bleem. Maar de vraag is of dat ook gaat gelden voor andere
betaalmiddelen.
Vanuit het gebruikersperspectief moeten de installatiekos-
ten laag en de toegankelijkheid van de betaalsessie hoog
zijn. Bij dit laatste doet zich de paradox voor dat hoe veili-
ger een betaalmiddel in technische en juridische zin is, hoe
ingewikkelder en langer de betaalsessie wordt en dus hoe
ontoegankelijker het systeem zal zijn. Bij een ‘veilig’ be-
taalmiddel zijn nogal wat partijen betrokken die de autori-
satieprocessen bewaken en controleren. Wanneer een ge-
bruiker wil betalen, zal hij verschillende handelingen moe-
ten doen voordat betaald kan worden, zoals het lezen en
accorderen van een koopovereenkomst, het zetten van een
digitale handtekening, het wachten voor akkoord, het ver-
sturen van verificaties.
En verder zijn nog economische aspecten van belang.
Transacties mogen niet te duur zijn. Voor elektronische
transacties betaalt de aanbieder enkele centen door aan de
bank. Het bestaan van één betaalsysteem zou de banken
een monopoliepositie kunnen opleveren bij de oplegging
van een transactietarief. Rivaliteit tussen verschillende uit-
giften van betaalsystemen zou de transactiekosten omlaag
brengen en ten goede komen aan de verkopers.
Bij microbetalingen zijn de transactiekosten verhoudings-
gewijs erg duur. Ontwikkelaars van betaalsystemen realise-
ren zich dit maar al te best en trachten systemen te ont-
wikkelen waarbij transacties tussen partijen tot een mini-
mum beperkt worden. Mogelijk is bijvoorbeeld dat de
klant eenmalig bij de bank een digitale tegoedbon koopt
die een afgesproken waarde bevat. In het verdere vervolg

van de transacties tussen gebruiker en klant speelt de bank
geen rol meer (bijvoorbeeld het betaalmiddel Millicent).
Uiteraard is veiligheid en vooral de perceptie van veilig-
heid van de gebruiker van groot belang. Dit is een van de
zwakke punten van het transactiemodel. Betaalsystemen
kunnen in technische zin idealiter volmaakt veilig zijn, als
de gebruiker dat niet als zodanig ervaart zal het gebruik
vermoedelijk achterblijven. Anderzijds: optimaal veilig of
niet, de gebruiker zal waarschijnlijk een calculerend risico
nemen als het product dat hij wil hebben maar interessant
genoeg is.

Niet volmaakt
Het transactiemodel voor de digitale-contentcirkel lijkt
ideaal, maar is in praktische zin gezien nog verre van vol-
maakt. Zowel het businessmodel roept nog een hoop vra-
gen op, als ook (de keuze voor) het betaalmiddel. Onzeker-
heid over terugverdieneffecten als gevolg van het lage con-
sumentenvolume blijft contentproviders parten spelen. In
technische en commerciële zin zijn betaalmiddelen en ver-
rekensystemen nog niet voldoende uitontwikkeld.

Drs. M. van Staden is werkzaam bij TNO-Strategie, Technologie en

Beleid als onderzoeker/adviseur.




