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1. Wat ging er aan vooraf (1/3) 
 

• PCGD bindt strijd aan met GGA (1970)  
• Staken van het  fusie overleg (1972)  
•    Werkgroep: studiereis naar de VS 
•  Rapportage: - start met geldautomaten 
       tbv gewenning klanten aan pas+PIN.   
       - Uiteindelijk doel betaalautomaten. 
• Vervolg studiereis VS: selectie 

Geldautomaat. (1974)  
   



1. Wat ging er aan vooraf (2/3) 

• 1975 23 oktober tekenen contract met 
NCR 

• Installatie projectgroep Geldautomaten 
 (Begin 1975) 



1. Wat ging er aan vooraf (3/3) 
• SEPTEMBER 1976  
-  14 sept (proef) opening met personeel.  
-  15 sept 10.00u opening door W. Sinnighe.  
-  16 sept in gebruikstelling voor de eerste 
     50.000 rekeninghouders Gemeentegiro. 
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2. Misvatting over 1ste geldautomaat in NL 

                                   GELDAUTOMATEN 

              vóór  1976                   ná  1976 

            Cash Dispenser   Automated Teller Machine 

                   (CD)                       (ATM) 

GELDAUTOMAAT 

  vertaling 

 Uit het EFTS-
programma VS 



Verschillen tussen CD én ATM 

                   Cash Dispenser        Automated Teller Machine 

• OFFLINE • ON-LINE 

• Niet programmeerbaar • Programmeerbaar 

• Beperkt aantal gebruikers • Onbeperkt aantal gebruikers 

• Één type bankbiljet • 2 tot max 4 type bankbiljetten 

• Geen keuze bedrag • Vrije keuze bedrag 

• (slechts) Autorisatie rekhdr 
            (éénmalig) 

• Identificatie rekhdr 
    (repeterend door Pas + PIN) 

• Geen cryptografische functies •  Cryptografische functies 

• Geen transactie authenticatie • Transactie authenticatie 

• Uitsluitend geldopname • Vele bancaire functies 
mogelijk 



Functies 1ste Geldautomaat 

- Centrale Identificatie  
     o.b.v. Geldkaart én PIN (crypto-security) 
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Functies 1ste Geldautomaat 

- Centrale Identificatie  
     o.b.v. Geldkaart én PIN (crypto-security) 

- Opname van betaalrekening 
     - max van ƒ 300,-/dag:    -2 coupures  ƒ 25,-  én  ƒ 100,- 

- Saldo informatie betaalrekening 

- Storten op eigen rekening 
      - alleen coupures tot max ƒ 10000,- 
            Meerdere vervangende balie-functies denkbaar, doch nooit uitgevoerd. 
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• 1977   Vervolg studiereis naar VS tbv  
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4. Vervolg op introductie van 16 sept 1976 

• 1977   Vervolg studiereis naar VS tbv  
onderzoek naar POS-terminal  

       - o.a. AT&T geselecteerd  

• 1978  Herstart fusie onderhandelingen  
   voorwaarde: -stoppen ontwikkeling GEA/POS 
                           - gedoogd wat er stond. 

• 1981  Geldautomaten bij andere banken  
                - w.o.RABO in Pey (bij Echt in Limburg) 
                -  ABNAMRO, NMB etc 
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5. Opmerkelijke zaken 

• Van NCR naar NCU 
       (NCu = Nitrogenium-Cuprium) 

• THTW vs Lobby automaat  
(Gemeentepolitie Amsterdam) 

• Onthouden PIN 
         (anekdote: kashal Singel) 
     (ouderen in v Swindenstr e.o. ) 

•   Van GUA naar GEA   (NBC    BGC) 
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5. Opmerkelijke zaken 

• Oorsprong Flappentapper   
            (samenvoeging: Geldtap en Flappendonor) 

• Twee gescheiden PIN-systemen:  
        - Postgiro netwerk onafhankelijke beveiliging   

          - Banken netwerk afhankelijk beveiligingssysteem   

          (Dit heeft geduurd tot introductie van de  
                                        chip op de debitkaarten) 
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6. Wat heeft het gebracht/veroorzaakt? 

• Mondiaal eenvoudig opnemen  en 
betalen met bankpas en PIN; 

• Het werkwoord: PINNEN voor 
geldopnemen en elektronisch betalen; 

• Dramatische terugloop (balie)personeel 
en aantal bankkantoren (anno juli 2016: 
1743 bankkantoren); 

• Fraudes met bankpassen  én  plof kraken. 



 

• Geldautomaten:                8.300 
• Betaalautomaten:         330.000 
• Betaalrekeningen:    22.170.000 
• Debitcards:                26.100.000 
• Creditcards:                 6.250.000 
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