Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 in cijfers

Totaal aantal transacties
Vergeleken met 2016 is het totaal
aantal transacties met 110 miljoen
gestegen: de OV-chipkaart is écht
niet meer weg te denken in het OV!

Totaal aantal OV-chipkaarten in omloop
Er zijn in Nederland 14,3 miljoen OV-chipkaarten
in omloop. Ongeveer de helft daarvan betreft
'anonieme' kaarten; voor gedeeld of incidenteel
gebruik of omdat reizigers anoniem willen blijven.
Bij de andere helft gaat het om persoonlijke
kaarten, waarbij het merendeel van de reizigers
met die kaarten kiest voor 'automatisch opladen'
(zodat er altijd voldoende saldo op de kaart
staat).

Totaal aantal OV-chipkaarten geleverd
Het aantal geleverde zakelijke kaarten is
ten opzichte van 2016 bijna
verviervoudigd. Dit heeft te maken met
de vervanging van de zakelijke OVchipkaarten voor de medewerkers van
de Rijksoverheid die het gevolg was een
wissel van de aanbieder van zakelijke
OV-chipkaarten.
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Totaal aantal klantcontacten
In 2017 is, vergeleken met 2016, het aantal klantcontacten met Translink fors toegenomen (met
3,4 miljoen contacten). Met name het bezoek aan onze website stijgt, reden voor ons om onze
digitale dienstverlening voortdurend te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.
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1 Bericht van de directie

2017 was een turbulent, maar positief jaar voor Translink. Een jaar waarin we belangrijke
stappen richting de toekomst hebben gezet. Waarin we keihard hebben gewerkt om onze
dienstverlening door te ontwikkelen zodat deze blijft voldoen aan de verwachtingen van onze
klanten. En, belangrijker nog, aan die van de reizigers. Waarin we hen én onze zakelijke
klanten nog meer hebben betrokken bij onze producten en onze diensten. En vooral een jaar
dat we financieel solide hebben afgesloten. Resultaten die aantonen dat we goed op weg zijn
om een partner te worden waar al onze stakeholders graag mee samenwerken. Want dat is
onze ambitie: ‘Partner by choice’ te zijn voor alle partijen in het openbaar vervoer.
Op weg naar de toekomst
De technologische ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar snel op. Wat gisteren ‘state of the art’
was, is morgen achterhaald. De wereld ‘verappt’, iedereen wil 24/7 toegang tot alle mogelijke vormen van
dienstverlening. Men verwacht realtime informatie en gaat ervan uit dat persoonlijke gegevens in
vertrouwde handen zijn. Ontwikkelingen die ook aan Translink niet voorbijgaan. En die ons, zo nu en dan,
ook flink uitdagen.
We zijn in 2017 hard bezig geweest om onze IT-systemen klaar te maken voor de toekomst. Er zijn
belangrijke stappen gezet in de vervanging van onze generieke backoffice, zodat de internationale
‘account based’-standaard daadwerkelijk realiteit kan worden. Als onderdeel van het werkprogramma
OV-betalen hebben we ‘betalen met je bankkaart’ (EMVc-betalen) voorbereid. Een belangrijke nieuwe
ontwikkeling, die in het voorjaar van 2018 voor het eerst in de praktijk wordt getest. We hebben
verschillende webtoepassingen en mobile apps geïntroduceerd of verbeterd; zoals bijvoorbeeld de
‘Uitcheck gemist-alert’ en de ‘Saldochecker’, waarmee je online het saldo op je OV-chipkaart kunt
bekijken.
Tevreden gebruikers
Als ander initiatief binnen het werkprogramma OV-betalen is in 2017 als test OV-chip mobiel
geïntroduceerd. Dit in lijn met de wens van veel reizigers om hun reis te betalen met hun smartphone. De
proef leert ons twee belangrijke lessen. Aan de ene kant is er een enorme waardering van de reiziger,
waar we heel blij mee zijn. Aan de andere kant zien we dat de huidige techniek te beperkend is om
‘betalen met je mobiel’ landelijk uit te rollen. We zien dat ook daar nieuwe technologie voor nodig is; exact
die technologie die we ontwikkelen om nieuwe betaalvormen in het OV mogelijk te maken.
Die waardering van de reiziger zien we ook terug in de algemene tevredenheid rond onze producten en
diensten. Ze geven ons cijfers waar we trots op zijn. Dit neemt niet weg dat we in 2017 een aantal
verstoringen hebben gehad die extra aandacht verdient. We kunnen ze verklaren: er zijn aanmerkelijk
hogere productievolumes die onze systemen veel zwaarder belasten. Maar toch: elke verstoring is er één
teveel en past niet bij dat wat de reiziger van ons mag verwachten. Waar ze aan de orde waren, hebben
we ze opgelost. En structureel hebben we in 2017 één van onze kernsystemen (de NAL) vervangen en
alle voorbereidingen getroffen om dat met ons andere kernsysteem (CCHS) in het eerste kwartaal van
2018 te doen. Hiermee wordt onze dienstverlening robuuster en (nog) betrouwbaarder en is de kans op
verstoringen aanmerkelijk verkleind.
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Samenwerking is de sleutel
In alles wat we doen zien we dat de tijd dat je solitair producten en diensten ontwikkelt ver achter ons ligt.
Succesvolle reisproducten ontstaan in samenwerking. Daarom hanteren we een werkwijze waarin we de
klanten en reizigers meer ‘naar binnen halen’. Zodat we samen met hen het ontwikkelproces aan kunnen
gaan. Tegelijk realiseren we ons dat we in een ‘open wereld’ leven, waarin veel partijen specialistische
kennis en kunde hebben. Die partijen zoeken we op. We kijken waar ze onze expertise kunnen
aanvullen, geven hen de ruimte innovaties te ontwikkelen. Als het nodig is gaan we er partnerships mee
aan en maken we hen actief deel van ons proces.
Onze ambitie: Partner by choice
In 2017 hebben we onze strategie aangescherpt. We hebben met elkaar bepaald dat wij een partner
willen zijn, waar ál onze stakeholders bewust en vanuit volle overtuiging voor kiezen. Omdat we geloven
dat iedereen vrij moet kunnen bewegen. Zelf zijn keuzes wil kunnen maken en dat ook doet. We streven
ernaar om zo’n ‘partner by choice’ te worden door de beste te zijn op ons gebied. Betrouwbaar én
innovatief. Goede diensten te leveren tegen de laagst mogelijke kosten. Aanjager te zijn van innovatie,
kennispartij als het gaat om mobiliteit en spin in het OV-web. En vooral, door prettig te zijn om mee
samen te werken.
Organisatorisch en procesmatig solide
We hebben forse ambities voor de toekomst. De komende jaren willen we een groot aantal innovaties
ontwikkelen én inpassen in onze dienstverlening. Er ligt een enorme uitdaging om te (blijven) voldoen aan
de reizigersverwachting en deze waar mogelijk te overtreffen. Daarom hebben we, in samenspraak met
de Raad van Commissarissen, besloten om in 2018 het directieteam uit te breiden met een extra
directeur. Hiermee zijn we beter in staat om onze verantwoordelijkheden onderling te verdelen. Zo komt er
meer ruimte om de ambities van de organisatie te verwezenlijken.
In 2017 hebben we daartoe tevens de organisatiestructuur vernieuwd. We hebben nu een plattere
organisatie waarmee we zorgen voor meer wendbaarheid, flexibiliteit en efficiency in besluitvorming. En
in het verlengde hiervan: voor een snellere ‘waardecreatie’ voor onze reizigers.
Externe auditors hebben de beheersing van onze processen getoetst. Zo is een ISAE 3402-verklaring
zonder beperkingen afgegeven. De externe audits onderschrijven een adequaat niveau van interne
beheersing. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar we zijn blij en trots op deze bevestiging.
Financieel op orde
Financieel hebben we het jaar 2017 solide afgesloten. We hebben meer reistransacties verwerkt en meer
OV-chipkaarten geleverd ten opzichte van 2016. Met uitzondering van enkele bijzondere posten die we in
het resultaat van 2017 hebben verantwoord – daar waar deze kosten gepland waren voor latere jaren –
zijn we binnen budget gebleven. Het bedrijfsresultaat is positief, waardoor de Coöperatie in staat was te
voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen richting de bank.

Translink, vrij vooruit!
ir. A.P.G. Groothedde
Algemeen Directeur
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drs. R.M.T van Dijk-Houben
Financieel Directeur

2 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) vervult haar taken vanuit drie rollen. Eén: de toezichtrol,
met formele goedkeuringen, twee: de adviesrol, gevraagd en ongevraagd en drie: de
werkgeversrol. In dit verslag licht de RvC toe hoe zij deze rollen in 2017 heeft vormgegeven.
Algemeen
2017 was voor Translink een jaar vol ontwikkelingen. Ontwikkelingen richting een meer wendbare en
flexibelere organisatie, waarbij de focus blijft op een betrouwbare en toekomst vaste dienstverlening
tegen een marktconform tarief. Daarnaast ook de invulling die door Translink is gegeven aan initiatieven
voorkomend uit de realisatie van de visie OV-betalen, zoals OV-chip mobiel. En dit alles binnen de
gestelde financiële kaders. Maar ook een jaar met bij tijd en wijle – en naar onze mening niet altijd
onderbouwde - negatieve media aandacht.
Om goed voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen en om adequaat invulling te geven aan de
visie OV-betalen heeft de RvC in 2017 tweemaal (januari en augustus) samen met directie en dagelijks
bestuur van de Coöperatie de strategische speerpunten van Translink herijkt. Hierbij zijn ook
internationale dienstverlening, reputatiemanagement alsmede woordvoering besproken.
Overleggen
In 2017 hebben vijf reguliere vergaderingen van de RvC plaatsgevonden, daarnaast is tweemaal samen
met de directie en het dagelijks bestuur van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven (de enig
aandeelhouder van Translink) over de strategie van Translink en over de visie OV-betalen gesproken. De
Audit Commissie (AC) is vijfmaal en de Remuneratie en Benoemings Commissie tweemaal in reguliere
vergadering bijeengekomen. Vrijwel alle vergaderingen zijn door alle leden bijgewoond, met een enkele
absentie.
De voorzitter van de RvC heeft enkele vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR) met de directie
bijgewoond. Hierin wordt een goede werkrelatie en een constructieve en openhartige dialoog ervaren.
Daarnaast is met een afvaardiging van de OR en de leidinggevenden gesproken over de uitbreiding van
de directie. De relatie met de Coöperatie vindt, naast de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering in april,
vooral plaats via het dagelijks bestuur. Met zowel de interne als de externe auditor is regulier overleg
vanuit de leden van de AC. Zij zijn via de jaarlijkse rapportage geïnformeerd over de werkzaamheden van
de vertrouwenspersoon omgangsvormen en de vertrouwenspersoon integriteit (het meldpunt
klokkenluider).
De RvC voert jaarlijks een evaluatie van het eigen functioneren uit aan de hand van feedbackformulieren.
De uitkomsten hiervan worden gezamenlijk besproken. De conclusie van de evaluatie was dat de RvC
over het algemeen goed functioneert. Er is ruimte voor debat, de raad functioneert onafhankelijk en is
toegerust voor zijn werkzaamheden. Met de komst van twee nieuwe commissarissen wordt in 2018 extra
aandacht besteed aan teamvorming, samenwerking en rolverdeling binnen de RvC.
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Toezichtrol
Vanuit haar toezichtrol wordt in iedere AC-vergadering gesproken over financiën, risico’s en de naleving
van wet- en regelgeving. Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt van financiële rapportages en van
rapportages van de privacy officer, de security manager en de interne en externe auditor. In de RvCvergadering worden de hoofdlijnen en aandachtspunten hiervan besproken.
Belangrijke onderwerpen die de commissarissen hebben goedgekeurd zijn het jaarverslag en de
jaarrekening 2016 en het jaarplan en budget 2018, met inachtneming van het advies van de Klanten
Raad van Advies, de Financiële Commissie en het dagelijks bestuur van de Coöperatie.
In het kader van de interne beheersing is de RvC verheugd dat het rapport ISAE 3402 type 2 over 2017
wederom een verklaring zonder beperking bevat. Ook de Management Letter onderschrijft een adequaat
niveau van interne beheersing. De voortgangsrapportage inzake de implementatie van maatregelen in
het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft eveneens een positief
beeld.
In 2017 heeft de RvC een (voorgenomen) besluit genomen om de directie uit te breiden met een derde
directeur. Deze versterking zal in 2018 zijn beslag krijgen.
Adviesrol
Vanuit haar adviesrol is met de directie gesproken over de media-aandacht rond de onderwerpen
‘bedrijfsresultaat Translink’, ‘OV-chip mobiel’, ‘restsaldi’ en de afstemming tussen de woordvoering vanuit
Translink en de Coöperatie. Daarnaast is met de directie stil gestaan bij de risico’s van financiering van
initiatieven uit het werkprogramma OV-betalen en hoe deze te mitigeren (onder andere risico’s van
impairment).
Met de directie is frequent gesproken over de aanpak en afstemming met De Nederlandsche Bank om
duidelijkheid te verkrijgen omtrent wel/geen toezicht in het kader van de Payment Service Directive 2.
Daarnaast is de directie met raad en daad bijgestaan ten aanzien van het verkennende onderzoek van de
Autoriteit Consument en Markt.
Werkgeversrol
Vanuit de rol van werkgever is met de directie gesproken over hun arbeidsvoorwaarden. De nieuwe
arbeidsvoorwaarden – die voor alle medewerkers van toepassing zijn – moeten een organisatie
ondersteunen die betrouwbaar, innovatief, solide én flexibel tegelijk wil zijn. De nieuwe
arbeidsvoorwaarden zijn ook voor de directie vanaf 2018 van kracht.
Het functioneren, alsmede de realisatie van gestelde doelen is door de RvC met beide directieleden
besproken. Deze doelstellingen zijn gebalanceerd samengesteld langs verschillende perspectieven met
onder andere budgetrealisatie, kwaliteit en continuïteit dienstverlening, reizigersverbeteringen en
werkprogramma OV-betalen.
Samenstelling RvC
De samenstelling van de RvC is gewijzigd. Per 1 september 2017 is afscheid genomen van de heer
Louter en per 1 januari 2018 van de heer Peters. In één van de ontstane vacatures is voorzien met de
benoeming tot commissaris van de heer Unck per 1 februari 2018. Selectiegesprekken worden gevoerd
met kandidaten voor een commissaris tevens voorzitter AC.
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Openbaar
vervoer

Informatie
Technologie

Organisatie

Finance

Governance

Aandachtsgebieden

Dhr. E.A. Kleijnenberg
•

aangetreden per 1 december 2016

•

voorzitter RvC en lid RBC

●

●
●

Dhr. H.J. Dikkers
•

aangetreden per 15 mei 2015

•

lid AC
●

Dhr. P.J. Louter
•

aangetreden per 18 juli 2013, afgetreden per 1 september 2017

•

voorzitter AC

●

●

Dhr. P. Morley
•

aangetreden per 31 mei 2006, herbenoemd per 31 mei 2014

•

voorzitter RBC

●

●

Dhr. P.G. Peters
•

aangetreden per 20 april 2011, herbenoemd per 20 april 2015
en afgetreden per 1 januari 2018

•

●

●

lid RBC

Mevr. S. van Tooren-van der Wal
•

aangetreden per 1 januari 2016

•

lid AC

●

●

Dhr. M.B. Unck
•

aangetreden per 1 februari 2018

•

lid RBC

●

●

Wij willen graag de gelegenheid te baat nemen om de directie, OR en alle medewerkers van Translink te
bedanken voor hun inzet en passie gedurende het afgelopen jaar. De heer Louter zijn wij erkentelijk voor
zijn bijdrage als commissaris in het bijzonder ten aanzien financieel- en risicomanagement alsmede
extern toezicht. De heer Peters willen wij bedanken voor zijn jarenlange betrokkenheid als commissaris
bij Translink als voorvechter van de (introductie van de) OV-chipkaart.
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3 Bericht van de Ondernemingsraad

Binnen Translink is een Ondernemingsraad (OR) actief. Op regelmatige basis wordt door de
OR overleg gevoerd met de directie. In dit verslag staan de belangrijkste onderwerpen die
besproken zijn in 2017.
De OR telt zeven leden en is op 1 maart 2016 van start gegaan in de volgende samenstelling: Marc
Alderliesten, Farouk Farihi, Leo van den Hoven (voorzitter), Stefan van Someren (vicevoorzitter), Chi Foe
Tang (secretaris), Anna Ton en Kim van de Weem. Na de uitdiensttreding van Kim van de Weem op 1 juli
2017 heeft de OR ervoor gekozen om geen tussentijdse verkiezingen te houden voor de ontstane
vacature en is met zes leden verdergegaan.
2017 is een druk jaar geweest voor de OR. In navolging van het cultuurveranderingstraject hebben we in
maart positief advies uitgebracht op de wijziging van de organisatiestructuur. Met de benoeming van een
nieuwe vertrouwenspersoon Omgangsvormen hebben we de regeling tegen het licht gehouden en
gesprekken gevoerd met zowel de vertrekkende als de nieuwe persoon. Ook hebben we ingestemd met
de nieuwe klokkenluidersregeling en de procedure voor het melden van datalekken bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Verreweg het meest omvangrijke en intensieve traject van 2017 was natuurlijk het nieuwe
arbeidsvoorwaardenpakket. Niet alle wijzigingen in dit pakket waren wettelijk gezien advies- of
instemmingsplichtig, maar op verzoek van de OR heeft de directie instemmingsrecht verleend op het
geheel (dit vanuit het feit dat het hier een samenhangend pakket van maatregelen betrof).
In de zomer van 2017 heeft de OR contact gehad met de OR van 9292 in het licht van een mogelijke
nauwere samenwerking tussen 9292 en Translink. Over dit onderwerp heeft de OR ook verkennend
gesproken met de directie en de RvC van Translink.
De wetgever heeft bepaald dat bij nieuwe pensioenregelingen de richtleeftijd naar 68 jaar moet gaan. De
OR heeft eind oktober ingestemd met een aanpassing op de nieuwe pensioenregeling, waarbij ook een
aantal kleine verbeteringen in artikelen van de pensioenovereenkomst zijn meegenomen. Tot slot heeft
de OR in december ingestemd met een aanpassing van de gesprekcyclus. Deze is in 2016 ook al
aangepast en op basis van ervaringen en evaluatie verder verbeterd.
Andere onderwerpen die in de tweede helft 2017 zijn behandeld zijn instemmingsverzoeken rondom het
werving- en selectiebeleid en RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).
Begin 2018 verwacht de OR advies uit te brengen over een wijziging in de directiestructuur van Translink
en vervolgens over de benoeming van de derde directeur. Hierover zijn eind 2017 al gesprekken gevoerd
met de huidige directie en met leden van de RvC.
Op 28 februari 2018 eindigt de zittingstermijn van de huidige OR. We kijken terug op een enerverende
periode waarin we prettig en constructief hebben kunnen samenwerken met directie, collega’s en RvC.
We zijn telkens in een vroeg stadium betrokken bij alle relevante ontwikkelingen en hebben daardoor
onze verantwoordelijkheid als OR goed kunnen invullen. We zien vol vertrouwen uit naar voortzetting van
deze samenwerking in 2018.
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Voor de nieuwe zittingstermijn (2016-2018) hebben zich zeven kandidaten gemeld, waaronder drie
zittende OR-leden. Omdat de OR van Translink uit zeven leden bestaat, zijn er geen verkiezingen. Op 1
maart 2018 zal de OR in een gewijzigde samenstelling starten: Marc Alderliesten, Eva Berkhout, Hilde
Heijne, Leo van den Hoven, Stefan van Someren, Ernst Vegter en Marlous Weel.
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4 Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in 2017, die invloed hebben
gehad op onze werkzaamheden.
4.1
4.1.1

Externe Ontwikkelingen
Ontwikkelingen OV-markt

Vanuit de politiek/overheid
In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) loopt al geruime tijd het project
‘Informatievoorziening’; het delen van geanonimiseerde reisinformatie om trajecten en tijdstippen beter te
laten aansluiten bij de behoeften van reizigers. Denk hierbij aan zaken als het optimaliseren van
vervoerslijnen of halteplaatsen, de overstapmogelijkheden tussen vervoerders onderling, en dergelijke.
In dit project worden een governancemodel, een proces en een technisch platform ontwikkeld binnen de
kaders van de privacywetgeving en met inachtneming van de concurrentie-gevoeligheid van data.
Translink kan een logische en belangrijke rol vervullen vanuit de
integraal beschikbare data. In 2017 is gewerkt aan de
governance en de besluitvorming voor deze nieuwe
dienstverlening. Er is gestart met de ontwikkeling van
processen en systemen. Daarnaast wordt een pilot ontwikkeld
op basis waarvan in de eerste helft van 2018 kan worden
gestart met de levering van informatieproducten.

WMO-reizigers
Arriva heeft in Limburg afspraken gemaakt
om mensen met een functie-beperking
(WMO-indicatie) met één kaart te laten
reizen in het openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer. Voor toegankelijk
vervoer van mensen met een WMOindicatie faciliteert Translink het gebruik

Gemeenten en provincies onderzoeken of zij gebruikers van
speciaal doelgroepen-vervoer kunnen stimuleren om de
overstap naar het OV te maken. Dit vanuit het gegeven dat
bewegingsvrijheid en daarmee mobiliteit voor mensen met een
beperking van wezenlijk belang is om volwaardig te participeren
in onze samenleving. Een integratie van het
doelgroepenvervoer en het OV biedt mogelijk kansen om de
voordelen van beide systemen te benutten. Dit kan leiden tot
betere voorzieningen voor alle reizigers die baat hebben bij
kleinschalig en klantgericht publiek vervoer. En tot een
efficiëntere benutting van vervoersgelden.

van een gecombineerde ‘Voor Elkaar Pas’
die we leveren aan Arriva waarmee zowel
de WMO-taxi als het openbaar vervoer
betaald kan worden. Een samenwerking
die het leven voor veel reizigers stukken
makkelijker maakt.

Vanuit de decentrale overheid wordt veel geïnvesteerd in
initiatieven om Nederland bereikbaar te
houden. Hierbij wordt gekeken naar ketenoplossingen om de
automobilist op een betere, snellere en goedkopere wijze op
de plaats van bestemming te laten komen.
In 2016 is de landelijke toeristenkaart geïntroduceerd. De politiek vraagt partijen dit product verder door
te ontwikkelen en te komen tot een aantrekkelijk en toegankelijk aanbod voor de toeristen die ons land
bezoeken.
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Vanuit de techniek
De huidige technische mogelijkheden stellen ons in staat om tot een geïntegreerd systeem te komen, dat
alle verschillende soorten vervoer verbindt. Bijvoorbeeld trein, tram, metro, auto, taxi en fiets. Door dit
slimmer te koppelen wordt het vervoer efficiënter en de reiziger mobieler. Voorwaarde is dat de data over
deze vervoermiddelen worden samengebracht. Vanuit onze centrale rol bij het verwerken hiervan en
gegeven onze huidige architectuur zien wij mogelijkheden om ook bij de bredere mobiliteitsvraagstukken
een rol te spelen. Met de huidige techniek kunnen we complexe mobiliteitsvragen simpel bij de kop
pakken.
Ruim 12 miljoen Nederlanders bezitten op dit moment een smartphone. In 2018 heeft 85% van de
Nederlanders toegang tot internet. Smart mobility biedt dan ook volop kansen voor innovatie. Ook voor
ons. Bijvoorbeeld door mobiel betalen in het OV mogelijk te maken. Als onderdeel van het
Werkprogramma OV-betalen hebben we daarom mobiel in dit kader een proef uitgevoerd. In deze proef
maakten we het voor maximaal 10.000 deelnemers mogelijk om de OV-chipkaart ook in hun smartphone
te gebruiken. Er zijn nu 8.000 gebruikers. Een landelijke uitrol zal worden gebaseerd op een andere,
nieuwere onderliggende techniek, omdat gebleken is dat de huidige techniek niet geavanceerd genoeg is
voor grootschalig gebruik.
Ook zien we een verdere ontwikkeling in het IT-landschap om meer inzichten uit consumenten- en
bedrijfsdata te halen. En tenslotte zien we dat veel bestaande producten een nieuw leven krijgen door
'slim' te worden. Bijvoorbeeld (semi) zelfrijdende auto’s en bussen.
Vanuit de economie
Er wordt steeds meer gesproken over Mobility as a Service (MaaS). De grenzen tussen autobezit en gebruik, openbaar vervoer, fiets, privaat- en taxivervoer en andere mobiliteitsvormen zien we vervagen.
Vooral de automotive branche ziet mogelijkheden voor nieuwe concepten. In 2014 was 3% van alle
rijdende auto’s een deelauto. Als dit zo doorgaat, stijgt dit percentage in 2020 naar 17%. Dit betekent een
verschuiving van persoonlijk bezit van mobiliteit naar mobiliteitsoplossingen die aangeboden worden als
een dienst. De OV-sector kan hier op inspelen door een rol te pakken in deze oplossingen.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2017 een uitvraag gedaan voor een
marktconsultatie ter voorbereiding op de aanbesteding van MaaS-pilots. Er komen zeven regioprojecten,
te starten met betreffende lokale overheid.
Vanuit de wetenschap
In toenemende mate is consumentgedreven design en feedback in online dienstverlening
randvoorwaardelijk voor succesvolle oplossingen. Daarom werken we nauw samen met het OV-lab van
de TU Delft. Wij faciliteren studenten van de TU Delft bij hun projecten en hun afstudeeropdracht in dit
kader.
Vanuit de samenleving
Wensen en behoeften vanuit de samenleving veranderen continu en hebben doorlopend invloed op de
OV-sector. De verstedelijking zet door. Het vervoer in de binnensteden slibt langzaam dicht. Dit vraagt
om slimme oplossingen. RET, HTM, GVB, Qbuzz en NS hebben in hun toekomstbeeld geschetst hoe zij
de Randstad bereikbaar en leefbaar willen houden. Hiervoor is het noodzakelijk om de traditionele werken denkwijzen los te laten. Dat vraagt om regie en een intensieve samenwerking tussen OV-bedrijven,
mobiliteitsaanbieders, overheden en de politiek.
We worden gemiddeld ouder en blijven langer mobiel. Hierdoor ontstaat een interessante (potentiële)
doelgroep voor het OV, met andere, nieuwe wensen vergeleken met de jongere groep. Daarnaast
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verwachten reizigers dat mogelijkheden uit andere sectoren ook in het OV beschikbaar komen. Dit levert
mogelijkheden, aan Translink en aan vervoerders. Maar ook aan diverse nieuwe partijen die initiatieven
ontplooien in onze sector.
De OV-bedrijven nemen gezamenlijk maatregelen om het contant betalen in het OV te beperken. Dit met
als doel de veiligheid in het OV te bevorderen. Het stimuleren van het gebruik van de OV-chipkaart
draagt hieraan bij. Los daarvan speelt Translink een belangrijke rol bij de realisatie van een aantal
maatregelen, zoals de wens om automatisch opladen op een anonieme OV-chipkaart mogelijk te maken.

Een frisse blik van Shen
TU Delft student Shen Kao Cheng deed in 2017 in opdracht van Translink onderzoek naar Mobile Ticketing.
Shen analyseerde het OV-chipkaartsysteem en keek naar andere systemen. Vanuit zijn conclusies ontwierp hij
de ideale uitvoering van mobile ticketing in het openbaar vervoer voor reizigers. Het ging hem daarbij vooral om
de serviceverlening achter de drager en het beschikbaar stellen van real time informatie. De mobiele telefoon
wordt als platform écht waardevol na de omslag van card naar account based, de realtime beschikbaarheid van
data en de aangepaste infrastructuur bij vervoerders.

Shen is met een 9 afgestudeerd.
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4.1.2

Politiek/overheid/wet- en regelgeving

25 mei 2018: AGV van toepassing
Translink merkt dat er een groeiende behoefte bestaat bij reizigers om 24/7 toegang te hebben tot zijn of
haar (online) gegevens. Daarnaast signaleren we een behoefte bij reizigers om zelf de regie te houden
over wie welke persoonlijke data van de reiziger ontvangt. Dit beeld is geheel in lijn met de nieuwe en per
25 mei 2018 in werking tredende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De
AVG geeft de burger meer mogelijkheid om deze zelfregie te houden bij de verwerking van
persoonsgegevens. De privacy-rechten worden in de AVG uitgebreid en versterkt.
Om de AVG binnen Translink te implementeren is begin 2017 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is
eind 2017 grotendeels uitgevoerd en wordt ruim voor de invoering van de AVG geheel afgerond.
Opgemerkt wordt dat verschillende nieuwe verplichtingen onder de AVG bij Translink al sinds jaar en dag
tot de dagelijkse praktijk behoren. Een voorbeeld hiervan is het recht van OV-chipkaarthouders op
inzage, correctie en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Of de ‘privacy impact assessment’,
waarbij van elke gegevensverwerking de privacy-gevolgen voor de reiziger vooraf worden bepaald en
geminimaliseerd. En ons gehanteerde proces waarbij we mogelijke datalekken identificeren, analyseren
en melden bij de toezichthouder.
Vanaf januari 2018: PSD2
In de betaalwereld is op 13 januari 2018 de Europese richtlijn PSD2 (Payment Directive 2) van kracht
geworden, die zorgt voor het verder uniformeren van het betalingsverkeer in Europa. Deze wet biedt
iedere dienstverlener met een vergunning de mogelijkheid om betaaldiensten en op rekening gebaseerde
diensten aan te bieden. Het doel is meer consumentenbescherming, meer concurrentie en meer
innovatie.
Door PSD2 lijken de zogenaamde ‘account information providers’ stukje bij beetje de dienstverlenende rol
van traditionele banken over te kunnen nemen. De concurrentie op basis van een account, en daardoor
direct contact met de klant, neemt hierdoor toe. Het OV kan zichzelf sterk maken door een centraal OVaccount voor de reizigers in te richten.
Vooruitlopend op het betalen met de bankkaart in het OV (EMVc-betalen) is Translink bij De
Nederlandsche Bank nagegaan of Translink een vergunning moet aanvragen voor het verlenen van de
door Translink te realiseren diensten. Inmiddels (in 2018) is gebleken dat dit vooralsnog niet noodzakelijk
is. Translink blijft in overleg met de Nederlandsche Bank voor de definitieve vaststelling hiervan.

4.2
4.2.1

Interne Ontwikkelingen
Bedrijfsvoering Translink

Verandering in governance
De Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven is 1 januari 2016 officieel van start gegaan. Translink
ondersteunt de Coöperatie met het voeren van de administratie en het begeleiden van de financiële
monitoring van de business cases en projectfinanciën. Daarnaast nemen we deel aan de twee
werkprogramma’s van de Coöperatie, OV-betalen en Cost Efficiency, en zitten we in de programmaboard
en projectteams van de verschillende initiatieven vanuit het werkprogramma OV-betalen.
Met de komst van de Coöperatie is opnieuw gekeken naar de rol van de Klanten Raad van Advies
(KRvA). Besloten is de KRvA vanaf 1 januari 2017 zo om te vormen dat alle klanten van Translink erin
vertegenwoordigd zijn. Naast alle vervoerders zijn dit de distributiepartijen (CCV, Scheidt & Bachmann en
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Chip Bizz), de partijen LPR en RSR en de bedrijvenkaartaanbieders (Mobility Mixx, Radiuz,
Regiecentrale en XXImo).
Verandering in organisatie en cultuur
Onze ‘Why’ en ‘How’ (‘Hoe brengen we onze Why in de praktijk?’) vormen de uitgangspunten voor onze
waarden, ons denken en doen, onze sturing en werkwijze, de inrichting van onze werkomgeving en in
onze communicatie: Wij geloven dat iedereen vrij wil kunnen bewegen. Zelf kiezen, zonder zorgen en met
plezier. Om te ontmoeten, te leren, te werken en te ontdekken. Om te beleven. We willen mee op reis en
die behoefte helpen vervullen. Door het knooppunt te zijn voor het betalingsverkeer in het OV. Translink:
= vrij vooruit=
Translink wil een wendbare en flexibele organisatie zijn, met een klantgerichte en een kort-cyclische
werkwijze. Om dit mogelijk te maken hebben we met positief advies van de OR in 2017 de
organisatiestructuur gewijzigd. We zijn platter georganiseerd, er zijn kortere lijnen waardoor de
besluitvorming gestroomlijnder wordt.
Bij alles wat we doen stellen we de reiziger centraal. Dat is onze overtuiging, daar handelen we naar. Het
vormt het DNA van onze medewerkers. We willen weten wat de reiziger wil, hoe hij denkt, wat hij logisch
vindt en wat hij graag anders heeft. Daar bevragen we hem op, dat peilen we bij hem. Pas als we weten
wat hij wil, gaan we aan de slag.
Dit doen we samen met onze stakeholders in OV-land. In 2017 zijn we gestart met een nieuwe opzet voor
het klantenonderzoek, die aansluit bij de nieuwe manier van samenwerken. Er wordt continu feedback
opgehaald en besproken. Op basis daarvan ontstaat een proces van het continu verbeteren van de
samenwerking.

4.3

Strategie Translink

Wij zijn ‘Partner by choice’
Onze ambitie is om ‘Partner by choice’ te zijn. Vertrekpunt daarbij is onze ‘Why’: wij geloven dat mensen
zelf hun keuzes in mobiliteit willen maken. Daar zetten we ons voor in, iedere dag weer. We denken dat
bewegingsvrijheid en keuzevrijheid moeten gelden voor ál je stakeholders. Iedereen moet bewust en
vanuit volle overtuiging voor ons kiezen. Omdat we gewoon de beste zijn op ons gebied. Een
betrouwbare, innovatieve dienstverlening leveren, tegen de laagst mogelijke kosten. Aanjager zijn van
ontwikkelingen, prettig om mee samen te werken. Kennispartij op het gebied van mobiliteit en spin in het
OV-web.
Wat betekent dat?
We omarmen de nieuwe internationale standaard in ‘ticketing’: het account based-model. Kern hiervan is
dat de reiziger om het even welke drager gebruikt om zich te identificeren bij een kaartlezer en dat die de
reiziger slechts authenticeert. De verdere afhandeling vindt vervolgens in z’n geheel in de backoffice
plaats. We passen onze infrastructuur naar deze nieuwe standaard aan, waarbij het card based-model
(waar de reisinformatie op de kaart zelf staat) wordt uitgefaseerd.
Account based leidt tot meer keuze voor de reiziger en een grotere flexibiliteit bij vervoerders; er ontstaan
tal van mogelijkheden om snel en goedkoop nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. We
maken onze generieke backoffice er geschikt voor. En we hebben een uitgekiend migratietraject,
waarmee we het huidige card based-model (voorlopig nog) blijven ondersteunen en tegelijkertijd nieuwe
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account based mogelijkheden inpassen. We faciliteren de vervoerders in hun keuzeproces rond de
nieuwe infrastructuur in het openbaar vervoer.
Om ‘partner by choice’ te zijn, werken we ‘agile’: in kleine, multidisciplinaire teams met focus op de
reiziger. Samenwerking, co-creatie en eigen regie vormen de kern van onze aanpak. Met als doel:
snellere (door)ontwikkeling van onze dienstverlening (en daarmee snellere waardecreatie voor onze
reizigers). Leidend tot meer efficiency en een betere aansluiting bij dat wat de zakelijke klant én de
reiziger verwacht (of zelfs meer dan dat).
‘Groningen Bereikbaar’
De stad Groningen wil studenten
stimuleren buiten de spits te reizen. Dit
doen ze met de pilot ‘Groningen
Bereikbaar’. Studenten mogen op andere
tijdstippen gratis of goedkoper reizen.
Translink faciliteert de pilot door:
•
Het online beschikbaar stellen van de
aanvraag
•
Een opt-in voor toestemming van het
gebruik van de reisgegevens
•
Een dashboard die inzicht geeft in het
reisgedrag
Met deze analyse zorgen we voor inzicht
en kan de stad bijsturen daar waar nodig.

Informatie is de sleutel
Om het OV voor de reiziger steeds verder te verbeteren
wordt het belang van de toegang tot en het verrijken van
informatie steeds groter. Vandaar dat dit een belangrijke
pijler in onze lange termijnstrategie is. Wij beschikken over
een schat aan reis- en transactie-informatie én veel ervaring
om deze op een verantwoorde wijze te ontsluiten (waarbij de
privacy van de reiziger gewaarborgd wordt). Hierbij voldoen
we vanzelfsprekend aan alle relevante wet- en regelgeving.
Dit is een wezenlijke, onderscheidende meerwaarde. Onze
data ontsluiten we voor de reizigers. Maar ook –
geanonimiseerd – voor vervoerders, overheden en andere
stakeholders.
Kostenbeheersing is ‘key’
Vervoerders doen er alles aan om hun tarief zo scherp
mogelijk te houden. En zijn dus kritisch in de keuze van de
partij die de reistransacties voor hen verwerkt. We houden
onze kosten daarom laag, door verspilling tegen te gaan en
door processen te optimaliseren die geen of te weinig
waarde toevoegen voor de zakelijke klant of de reiziger (of,
als dat kan, daarmee te stoppen). Daarnaast richten we ons
op het vergroten van onze volumes. Dit door op zoek te gaan
naar andere markten en opdrachtgevers. Nationaal, maar
ook internationaal.

Waarde toevoegen via co-creatie
Consumenten krijgen steeds vaker digitale diensten aangeboden die doorontwikkeld zijn uit andere
vormen van dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat er vaker op een dergelijke manier meerwaarde
wordt gecreëerd. We sluiten ons hier niet van af, maar gaan juist actief op zoek naar partnerships. Zo
komen er diensten die waarde toevoegen aan onze s, zonder dat wij daar zelf het initiatief voor nemen of
capaciteit aan kwijt zijn.
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5 Resultaten

De Translink doelstellingen 2017 zijn in domeinen ingedeeld. Onze domeinen zijn ‘klanten’,
‘operatie’ en ‘interne bedrijfsvoering’. Per doelstelling geven we aan wat we hebben
gerealiseerd. Daarbij lichten we de activiteiten toe die we hebben ondernomen om onze
reizigers hun resterende saldo op hun verlopen OV-chipkaarten te laten terugvragen. En
tenslotte geven we inzicht in de contacten die wij met een grote range aan stakeholders in 2017
hebben gehad. Dit vanuit het brede maatschappelijk belang dat Translink binnen het totale OVspeelveld inneemt.
5.1

Domein Klant

Doelstelling 1: Reizigers kunnen kiezen uit nieuwe manieren van reizen en betalen in het OV en
gemakkelijk wisselen, waarmee we ze meer keuzevrijheid bieden. Alle reizigers hebben een keuze.
In onze ambitie en in de gezamenlijke visie OV-betalen beschrijven we dat we reizigers uit nieuwe
manieren van betalen willen laten kiezen. We zijn met een aantal nieuwe keuzemogelijkheden aan de
slag. Voorbeelden zijn reizen met de bankkaart, OV-chip mobiel, grensoverschrijdend betalen met een
‘token’ tussen Aken en Heerlen en de verbeteringen van rekening reizen door landelijke proposities
mogelijk te maken.
Hoewel de technische realisatie bij bovengenoemde initiatieven goed is verlopen, liepen we ook tegen
een aantal niet technische aspecten aan (governance, financieel en implementatie bij reizigers en
partners).
OV-chip mobiel wordt gewaardeerd
In mei is de proef met OV-chip mobiel gestart als eerste
initiatief binnen het Werkprogramma OV-betalen van de
Coöperatie. Translink heeft samen met de vervoerders,
Vodafone en KPN samengewerkt om de OV-chipkaart ook
in een smartphone te kunnen gebruiken.

Reizen met je mobiel heeft de toekomst
Onderzoeksbureau Blauw heeft bij 900
gebruikers onderzocht hoe zij het gebruik
van OV-chip mobiel ervaren en waarderen.
Gebruikers zijn enthousiast. OV-chip
mobiel biedt gemak en zekerheid en wordt
innovatief gevonden.

In deze eerste fase was een aantal tot maximaal 10.000
gebruikers voorzien, zodat de complexe technologie
samen met de gebruikers beproefd kon worden. De
onverwacht grote (media-)aandacht voor de proef leidde
tot veel meer aanmeldingen dan verwacht en daarmee tot
performanceproblemen. Weliswaar zijn deze kort na de
lancering verholpen, maar ze droegen wel bij aan een
negatief sentiment rond de proef.
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Op dit moment maken er meer dan 8.000 reizigers gebruik van OV-chip mobiel. Onderzoek heeft laten
zien dat zij de dienstverlening positief waarderen en dat zij graag hun mobiele telefoon gebruiken in het
openbaar vervoer. De reizigersinzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd nemen we mee bij de
ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het vlak van OV-betalen.
Pilot grensoverschrijdend betalen in het OV en extra toepassingen voor rekening reizen
De pilot grensoverschrijdend betalen in het OV tussen Heerlen en Aken is operationeel. In december
hebben 300 reizigers gekozen om eenvoudig met één ‘token’ tussen Nederland en Duitsland te reizen.
Reizigers verkiezen hier een nieuwe eenvoudige oplossing. Voor het ondersteunen van de reiziger is er
ook één reisapp ontwikkeld en is specifieke klanten ingericht.
Regionaal rekening reizen kent een vrij autonome groei. In Rotterdam is deze groei met name te danken
aan de propositie die RET aanbiedt: de ABC-dienst (Achteraf Betalen voor Consumenten). Het
debiteurenrisico is goed onder controle: het schommelt rond de 1,5% en ligt daarmee lager dan het
streefpercentage van 2%. Het aantal mensen met een ABC-account is rond de 2.000, het aantal actieve
gebruikers ongeveer 600 per maand.
We willen het rekening reizen van regionaal naar landelijk uitbreiden, zodat aanbieders proposities in de
backoffice aan klanten kunnen doorontwikkelen. Met dit platform hebben we een goede basis gelegd voor
het faciliteren van onder andere MaaS-concepten.
EMV (betalen met je bankkaart) in de startblokken
In 2017 is bij HTM in Den Haag een technische veldtest uitgevoerd voor het reizen met je bankkaart.
Kaartlezers zijn geschikt gemaakt om op basis van de EMVc-technologie de bankkaart te accepteren.
Tijdens de test is een groot aantal ‘use cases’ succesvol getest en zijn verbeterpunten geïdentificeerd
voor de volgende stap: de pilot op het HTM-NS-traject Leiden – Den Haag vice versa. Deze staat gepland
voor mei 2018.
Doelstelling 2: Wij leveren concrete verbeteringen op het gebied van informatievoorziening en
verlening voor de reizigers, zodat zij de toegang tot het OV steeds drempellozer ervaren.
De reiziger centraal
In 2017 hebben we onze klanten en reizigers nog nadrukkelijker betrokken bij de ontwikkeling en
realisatie van ons werk. Ook kiezen we ervoor om vernieuwingen en verbeteringen zo snel mogelijk aan
hen beschikbaar te stellen.
We vragen reizigers regelmatig om feedback over onze producten en diensten, bijvoorbeeld na het
gebruik van een dienst op ov-chipkaart.nl. We vragen hen dan hoe zij deze ervaren hebben en welke
verbeterpunten zij zien. Zo mogelijk bellen we reizigers terug om dieper in te gaan op wat ze precies
hebben gedaan en wat ze verwachtten. Een probleem kan verschillende oorzaken hebben, zoals de
interpretatie van begrippen, onlogische processtappen of de onvindbaarheid van informatie. Deze
inzichten vormen voor ons belangrijke input.
Extra aandacht
Bij een moeizaam of leuk contactmoment stuurt onze klantenservice
backoffice een handgeschreven kaartje. Reizigers waarderen dit zeer!
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Ook doen we onderzoek naar onderliggende problemen en behoeften. We brengen de (bestaande of te
ontwerpen) klantreis in beeld en zoomen in op zogenaamde ‘moments of truth’; momenten waar we het
verschil kunnen maken. We hebben ervaring opgedaan met verschillende typen klantonderzoek, zoals
online enquêtes, (straat-)interviews en prototyping. In 2018 wordt dit een structureel onderdeel van onze
werkwijze structureel ingepast.
Verbeteringen ‘uitcheck gemist’
In 2017 zijn ook EBS, Connexxion en NS aangesloten op
‘uitcheckgemist.nl’. Hierdoor zijn nu alle vervoerders
aangesloten op dit online kanaal. De reiziger kan nu via één
online omgeving al zijn claimbare gemiste check outs
terugvragen. Sinds het vierde kwartaal is het ook mogelijk om
gemiste check outs voor Zakelijke OV-chipkaarten via
‘uitcheckgemist.nl’ terug te vragen. Het gevolg hiervan is dat
het aantal restituties via ‘uitcheckgemist.nl’ ten opzichte van
2016 met 60% is toegenomen. Het aantal bezoekers op de
website ‘uitcheckgemist.nl’ is in inmiddels meer dan
verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor.
Begin december is de nieuwe functionaliteit ‘Uitcheck Gemist
Alert’ live gegaan. Op de homepage van ‘uitcheckgemist.nl’
kan de reiziger zich aanmelden voor een alert per e-mail als
hij een claimbare gemiste check out heeft gemist. Sinds de
livegang hebben bijna 13.000 reizigers zich aangemeld en zijn
bijna 3.000 alerts uitgestuurd.
Restsaldo terug naar de reiziger
Restsaldo ontstaat zodra er na het einde van de geldigheid van een OV-chipkaart niet-gebruikt saldo op
de kaart achter blijft. Translink en de vervoerders hebben zich ook in 2017 ingezet om de reiziger te
bewegen dit saldo terug te vragen. Reizigers doen dit slechts beperkt. Met een aantal initiatieven hebben
we ons ingezet om dit verder te vergemakkelijken. De waardering hiervoor was groot. Mede hierdoor ging
er in 2017 ruim € 21 miljoen aan restsaldo terug naar de reiziger. Voor het overgrote deel ging dat om
saldo op kaarten die minder dan een jaar verlopen zijn.
Op de homepage van ov-chipkaart.nl is een
‘Saldochecker’ geplaatst. Reizigers voeren hun
kaartnummer in en zien direct hoeveel (rest-)saldo
er nog op de OV-chipkaart staat. We geven,
afhankelijk van de status van de kaart, direct een
advies over mogelijke vervolgacties (bijvoorbeeld
saldo retour vragen van een verlopen anonieme
OV-chipkaart). In 2017 werd gemiddeld 36.500 keer
per week gebruik gemaakt van de ‘Saldochecker’.
De waardering is enorm, we krijgen veel enthousiaste reacties van de gebruikers. En 92% geeft aan het
gebruik van de ‘Saldochecker’ als gemakkelijk te ervaren.
Reizigers blijken de Saldochecker ook vaak te gebruiken om onderweg te kijken of ze nog genoeg saldo
op hun kaart hebben. Zo wordt de Saldochecker een onderdeel van hun routine.
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We hebben - als proef - voor ruim 6.000 persoonlijke OVchipkaarten (meer dan 11 maanden verlopen) het saldo
teruggestort naar het rekeningnummer van de kaarthouder. De
reactie op deze pro-actieve of automatische saldorestitutie zijn
positief en leerzaam. Reizigers wisten niet dat ze het saldo van
hun verloren kaart nog terug konden krijgen, waren het vergeten
of vonden het te veel gedoe. Ze vonden het een aangename
verrassing dat het saldo ineens op de rekening stond.

De straat op om inzichten op te doen
Om hun gedrag beter te begrijpen hebben
we mensen op straat geïnterviewd over
situaties waarin ze moeite moeten doen
om waarde te verzilveren: het inleveren
van statiegeld of waardebonnen en het
terugwisselen van vreemde valuta. Zo
hebben we geleerd dat mensen indirecte
‘vergeten’ waarde vaak uitdrukken in wat

Voorheen konden reizigers het saldo van hun verlopen
anonieme OV-chipkaart alleen via een formulier terug-vragen.
Sinds eind september is dit tot € 20,- ook mogelijk via de
website of telefoon. Reizigers waarderen dit: 97% is zeer
tevreden en beoordeelt de service met een 8,4!

ze ermee kunnen, niet zo zeer in geld. Vier
euro is twee biertjes op het terras, 20 euro
is weer een dag boodschappen doen. En
we ontdekten dat mensen zelfs de kleinste
indirecte waarde, zoals een paar
statiegeldflessen, verzilveren als dat past
in hun routine.

Voor kaarten die langer dan één jaar zijn verlopen, hebben we de campagne ‘Jouw geld telt’ gelanceerd.
De campagne werd ondersteund door uitingen op en in bussen, advertenties in de ‘Metro’ en op ovchipkaart.nl. De reiziger kon kiezen om zijn saldo op zijn bankrekening-nummer te laten storten of dit te
doneren aan de Roos Prommenschenckel Foundation, voor een toegankelijk OV. De actie liep tot 31
december 2017.
Saldo op verlopen kaarten dat niet door de reiziger is teruggevraagd, valt na de wettelijke
verjaringstermijn van 5 jaar vrij. In overleg met reizigersorganisaties, overheden en vervoerders zijn in het
reguliere NOVB directeuren overleg drie sporen onderkend voor de besteding van de vrijgevallen
restsaldi ten gunste van reizigers: (1) vergemakkelijken van het terugvragen van restsaldo (‘Saldo
Retour’), (2) verbeteringen voor de reiziger en (3) innovaties in het kader van OV-betalen. Langs de
sporen één en twee is in 2017 in totaal € 900.000 besteed, waardoor per saldo eind 2017 het restant aan
vrijgevallen restsaldi in totaal € 2 miljoen bedroeg.
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Verbeteringen ov-chipkaart.nl
In het eerste kwartaal van 2017 is de website mobile friendly gemaakt.
De indeling en menustructuur zijn overzichtelijker gemaakt, zodat deze
goed leesbaar zijn op een klein(er) scherm. Hiermee sluiten we aan op
de trend van het toenemende mobiel gebruik. We zien dat ook terug in
onze statistieken: ruim een derde van de websitebezoeken wordt
gedaan met een smartphone of tablet. En dat percentage stijgt
voortdurend. De mobile friendly website zorgt ervoor dat onze online
services nu ook onderweg goed toegankelijk zijn.

Het gesprek met de reiziger
loont
Het koppelen van je OVchipkaart aan je ‘Mijn OV-chip
account’ leverde veel
reizigersvragen op. Het proces
was (als gevolg van de
benodigde verificatie-eisen) vrij
complex. We zijn met reizigers
in gesprek gegaan om te

Binnen de ‘Mijn OV-chipomgeving’ hebben we de eerste persoonlijke
meldingen geïntroduceerd. We attenderen de reiziger op (bijna)
verlopen kaarten en geven advies over vervolgacties, zoals het
vernieuwen van de kaart of terugvragen van het restsaldo. Dit vormt de
basis voor het verder uitbreiden en personaliseren van het ‘Mijn OVchipaccount.’

achterhalen waar het probleem
precies zat. Het gevolg is een
nieuw, eenvoudiger en
intuïtiever proces, dat sinds de
introductie tot 20% minder
klantvragen leidt.

Verbeteringen voor onze zakelijke klanten
In juni is het nieuwe ‘Toegang tot Kaartarchief’ live gegaan. Sinds oktober zijn alle vervoerders over op de
vernieuwde dienst. Het nieuwe ‘Toegang tot Kaartarchief’ is veel eenvoudiger in het gebruik en sluit beter
aan bij de huidige technische infrastructuur én bij de actuele wet- en regelgeving rond privacy. Hiermee
kunnen vervoerders reizigers die zich met vragen bij hen melden sneller van dienst zijn. Een hele
verbetering ten opzichte van het oude systeem.
In december zijn we gestart met de verwerking van transacties van Contactless Tickets (CT) voor Arriva.
Vooral incidentele of internationale reizigers maken hier gebruik van. De verwerking via Translink levert
de sector informatie op waarmee vervoerders en overheden hun beleid kunnen maken en bijstellen. Ook
fraudedetectie is een belangrijk punt: door de centrale verwerking kunnen we beter vaststellen of er
onrechtmatige zaken gebeuren. Samen met Arriva verkennen we de eerste stappen. Andere vervoerders
hebben ook belangstelling getoond.
Met de Klant Opt-in kiest de reiziger van welke vervoerder hij reisinformatie wil ontvangen. Hierbij is de
reiziger zelf in regie. Translink geeft alle verzamelde opt-ins van de reiziger in de vorm van een emailadres aan de betreffende vervoerder door. Inmiddels starten drie vervoerders met het gebruik van
deze service.
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Doelstelling 3: Translink als OV-knooppunt.
‘Single check in en out’ in de praktijk
Een veelgehoorde reizigersklacht:
“Waarom moet ik uit – en opnieuw
inchecken bij een overstap tussen
treinvervoerders?” Arriva en Keolis
besloten de handen inéén te slaan: ze
introduceerden Blauwnet. Translink maakt
de transactieverrekening mogelijk.

Met de livegang van RSO/Blauwnet in december maakt
Translink ‘Single check in en check out’ op het spoor in deze
regio mogelijk. Dit betekent dat Translink gemaakte reizen
opsplitst in deelritten en uiteindelijk de afrekening doet
tussen de deelnemende vervoerders Arriva en Keolis
(Syntus). De reiziger hoeft in de concessie tussen deze
vervoerders niet in- en uit te checken. Hiermee is een eerste
vorm van ‘single check in en check out’ op het spoor
gerealiseerd.
Vanuit een ‘Total Cost of Ownership’-gedachte (TCO) heeft
Translink samen met tien klanten een gezamenlijke Centrale
Beveiligingscomputer (de zogenaamde Ceiling Reload
Server) ontwikkeld. Hiermee voorkomen we dat de
deelnemende partijen individueel een grote investering
moeten doen.

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet in de informatiedienstverlening. Translink zorgt voor inzichten
waarmee het openbaar vervoer verder geoptimaliseerd kan worden. Dit doen we in samenwerking met
onder andere het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, vervoerders en decentrale overheden. Onze
inzichten dragen bijvoorbeeld bij aan opbrengstverdeling op basis van reispatronen en een betere
inrichting van het vervoersaanbod en stationsinrichting. En aan meer gemak voor reizigers door
bijvoorbeeld eenvoudiger in- en uitchecken.
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5.2

Domein Operatie

Doelstelling 4: Wij tonen aan dat onze dienstverlening ieder jaar beter aansluit bij de behoefte van
de reiziger. En dat tegen zo laag mogelijke kosten.
Met uitzondering van enkele verstoringen in ons systeemlandschap zijn we de afspraken over onze
basisdienstverlening in 2017 nagekomen. De verstoringen leidden incidenteel tot latere aanlevering van
bestanden of van OV-chipkaarten of langere afhandeling van gebruikersvragen. Volledigheid en juistheid
is steeds geborgd geweest. Onze verstoringen hebben een relatie met de hogere productie volumes en
daarmee een zwaardere belasting van de systemen. De kwetsbaarheden daarin zijn geïdentificeerd en
opgelost.
Het verwerken van transacties is een belangrijke dagelijkse activiteit in onze rol als clearing operator. In
2016 hebben we 2,56 miljard transacties verwerkt. In 2016 waren dit er nog 2,45 miljard. Transacties zijn
alle handelingen die met de OV-chipkaart worden uitgevoerd, zoals in- en uitchecken, saldo opladen en
bestellingen klaarzetten voor de ophaalautomaten. Wij hebben alle transacties gevalideerd en de
opbrengsten verdeeld. De rapporten zijn tijdig en volledig beschikbaar gesteld en de uitzonderingen
geanalyseerd. Bij bijzonderheden hebben we de klant ingelicht. De norm om van het totaalaantal
transacties minimaal 99,9999% juist te verwerken, is in 2017 wederom gehaald. Dit is dus maximaal één
fout per miljoen transacties.
Het verspreiden van de ‘zwarte lijst’, met OV-chipkaarten die bij oneigenlijk gebruik worden geblokkeerd,
heeft in 2017 altijd tijdig plaatsgevonden.
Als kaartuitgever leveren we diensten aan onze klanten die de reizigers direct of indirect ondersteunen.
Deze diensten gaan over informatievoorziening en het vereenvoudigen van het gebruik van de OVchipkaart. Denk daarbij aan de website www.ov-chipkaart.nl, de OV-chipkaart app en de Klantenservice
OV-chipkaart. In 2017 is bijna 1,2 miljoen keer telefonisch, per mail, brief of Twitter contact gezocht met
de Klantenservice OV-chipkaart. Dit is vergelijkbaar met het aantal in 2016. Ook hebben we bijna
425.000 formulieren verwerkt, een lichte daling ten opzichte van 2016. Deze formulieren worden gebruikt
voor het aanvragen van OV-chipkaarten, automatisch opladen en voor het vervangen en beëindigen van
OV-chipkaarten.
Wij noteerden 21,6 miljoen website-bezoeken in 2017, in 2016 was dit 18,2 miljoen. De OV-chipkaart app
is 1,26 miljoen keer gedownload, ten opzichte van 800.000 in 2016. Het aantal bezoekers van
www.uitcheckgemist.nl is ten opzichte van 2016 verdubbeld naar 1,9 miljoen; reizigers hebben 322.000
keer in drie eenvoudige stappen hun geld teruggevraagd. Reizigers claimden een gemiddeld bedrag van
€ 5,19. Het distributiesysteem voor het beschikbaar stellen van saldo en producten via ophaalautomaten
heeft in 2017 ongeveer 7,0 mln. bestellingen probleemloos verwerkt (in 2016 waren dit er 6,7 miljoen).
Als kaartproducent produceren en leveren we anonieme, persoonlijke en zakelijke OV-chipkaarten aan
reizigers en zakelijke klanten. In 2017 zijn er 7,5 miljoen persoonlijke en 6,8 miljoen anonieme kaarten in
de markt. Hiermee komt het totaal aantal kaarten in de markt op 14,3 miljoen. Op bijna 2,5 miljoen
persoonlijke OV-chipkaarten staat automatisch opladen, zodat reizigers altijd voldoende saldo hebben om
te reizen.
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In 2017 hebben we 1,9 miljoen persoonlijke, 1,4 miljoen anonieme en 124.000 zakelijke kaarten geleverd.
De gemiddelde levertijd van een online aangevraagde persoonlijke OV-chipkaart is vanuit
reizigersperspectief drie werkdagen (inclusief een dag voor verzending). Dit geldt ook voor persoonlijke
OV-chipkaarten, die telefonisch verloren of gestolen zijn gemeld. Aanvragen voor een nieuwe
persoonlijke OV-chipkaart met een formulier (na verlies, diefstal of defect) hebben een gemiddelde
doorlooptijd van vijf werkdagen (inclusief een dag van verzending).
Doelstelling 5: Om de continuïteit van onze basisdienstverlening tegen lagere kosten te borgen,
vervangen we in 2017 twee kernsystemen (CCHS en NAL).
Het belangrijkste distributiesysteem voor saldo, producten en services op de OV-chipkaart, de NAL, is dit
jaar succesvol vervangen. De NAL was end of life en moest vervangen worden. Bij het ontwikkelen van
nieuwe functionaliteiten waren de behoeften van de NAL-gebruikers het uitgangspunt; onze klanten zijn
voortdurend betrokken geweest bij de inrichting van het nieuwe systeem. Ook is betere monitoring
ingericht, waardoor verstoringen sneller verholpen kunnen worden. Met de nieuwe NAL beschikken we
over een nieuwe, moderne infrastructuur, met meer toekomstige uitbreidingsopties voor migratie naar de
account based wereld.
Reizigers bieden we steeds meer keuzevrijheid in betaalvormen voor hun reis met het openbaar vervoer.
Om in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen vervangen wij onder andere het huidige
CCHS, ons kernsysteem van de transactieverwerking. Hiermee maken we de basis voor
transactieverwerking toekomstbestendig.
Met het nieuwe CCHS kunnen nieuwe betalingsvormen voor reizigers naadloos aangesloten worden. De
vervanging is in 2017 met grote zorgvuldigheid voorbereid. Betrouwbaarheid staat voorop. De
daadwerkelijke migratie zal in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden, binnen de marges van het
project. Met de vervanging is een belangrijke stap gezet in het toekomstbestendig maken van onze
generieke backoffice, waarmee we in staat zijn om de omslag te maken van ‘card based’ naar ‘account
based’.

Proof of concept L1 infravisie
De L1 infravisie houdt in dat eenmalig software wordt ontwikkeld voor de poorten en palen (L1) voor in- en
uitchecken, en dat deze software vervolgens in verschillende aanbestedingen van vervoerders door de
leveranciers van de betaalinfrastructuur kan worden gebruikt.
In de zomer van 2017 is in een proof of concept (PoC) aangetoond dat er binnen twee tot drie maanden door één
partij modulair opgebouwde software voor poorten en palen kon worden ontwikkeld. Deze centraal ontwikkelde
software kon vervolgens binnen dit tijdbestek relatief snel op een willekeurige L1 kaartlezer worden geïntegreerd.

L1 infravisie
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5.3

Domein interne bedrijfsvoering

Doelstelling 6: Onze organisatie is solide en flexibel tegelijk, we hebben onze ‘Why’ concreet
doorvertaald naar onze ‘How’. We werken met multidisciplinaire teams die gefocust zijn op
resultaat.
Wij willen ‘partner by choice’ zijn. Dit betekent dat we onze houding en gedrag moeten aanpassen naar
deze ambitie. We hebben de organisatie flexibel ingericht, werken vanuit multidisciplinaire teams agile
samen en sturen op prestatie, houding en gedrag. Met elkaar zijn we goed op weg naar een wendbare
organisatie met duurzaam inzetbare collega’s waarbij de reiziger centraal staat.
In 2017 hebben we het ‘Eigentijds Samenwerken’ geïntroduceerd: dit is een verzamelbegrip voor de
oplevering van een geheel vernieuwd, eigentijds kantoorpand met verschillende soorten werkplekken en
faciliteiten. Alle collega’s gingen van vaste werkplekken en apparaten naar flexibele werkplekken met
mobiele apparaten in de nieuwe ‘cloud’ kantoorautomatisering.
Ook hebben we ons arbeidsvoorwaardenpakket geheel herzien. We hebben afscheid genomen van
arbeidsvoorwaarden die remmend zijn voor de wendbaarheid van medewerkers en er voorwaarden aan
toe gevoegd die ontwikkeling juist stimuleren.
Stap voor stap hebben we collega’s meegenomen in onze afwegingen en de veranderingen. Uiteindelijk
hebben alle collega’s – na voorlichting en informatie – een nieuwe arbeidsovereenkomst met
bijbehorende voorwaarden gekregen voor 2018.

5.4

In contact met onze omgeving

Translink kent een diversiteit aan stakeholders, met ieder hun eigen belang bij de OV-chipkaart en
Translink. Een belangrijke partij is de pers: in 2017 hebben twee issues ruime media-aandacht gekregen.
Het opvragen van reizigersgegevens door DUO ten behoeve van fraudeonderzoek (waarvan de
rechtmatigheid inmiddels is bekrachtigd door de Centrale Raad van Beroep) en de start van de proef
met OV-chip mobiel. Daarnaast besteedden media onder meer aandacht aan de bedrijfsresultaten
van Translink, aan de campagne 'Jouw Geld Telt' en aan de introductie van de Uitcheck Gemist Alert.
Een aantal keer per jaar hebben we regulier overleg met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
om bij te praten over de verbeteringen en vernieuwingen van de OV-chipkaart. Ook dragen we bij aan de
voorbereiding van het Algemeen Overleg van de staatsecretaris met de Tweede Kamer. In 2017 hebben
we deelgenomen aan een onderzoek voor het makkelijker beëindigen van het Studenten Reisproduct op
de OV-chipkaart. Dit integrale onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap uitgevoerd.
Er is een goed contact bij burgervragen, die via Postbus 51 bij het ministerie binnenkomen. Net zoals met
de consumenten- en belangenorganisaties in het OV (zoals Rover en het OV Loket).
De leveranciers van Translink leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze
doelstellingen. Daarom werken wij samen met innovatieve én betrouwbare leveranciers. Van deze
leveranciers verwachten wij dat zij ons als partner helpen onze dienstverlening te verbeteren en de
continuïteit van ons bedrijf te waarborgen. Met hen maken wij expliciete afspraken over het beheersen
van hun processen en systemen en de wijze waarop zij daar verantwoording over afleggen. Beveiliging
van persoonsgegevens en continuïteit van de dienstverlening zijn daarbij belangrijke aspecten.
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In het kader van de meldplicht datalekken hebben we bij Translink een procedure opgesteld voor het
melden en afhandelen van datalekken. Translink heeft in 2017 vijftien meldingen binnen de gestelde
termijn gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarvan elf betrekking hadden op geopende retour
ontvangen post (ook de overige vier hadden voor de betrokkenen beperkte impact). In 2017 hebben we
contact gehad met de Autoriteit Consument en Markt over een verkennend onderzoek.
Translink heeft met de banken en de OV-bedrijven op 21 maart 2017 een intentieverklaring ondertekend.
Hierin is het voornemen vastgelegd om de contactloze bankkaart of mobiele telefoon als vervoersbewijs
en betaalmiddel in het OV te introduceren. Deze introductie gebeurt in stappen. In 2017 zijn alle
voorbereidingen getroffen om reizen met je bankkaart mogelijk te maken. Hiertoe zijn we als organisatie
in gesprek met alle grootbanken (en met hun brancheorganisaties), op verschillende niveaus.
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6 Governance en organisatiestructuur
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de governance structuur van Translink. Daarnaast wordt de
organisatiestructuur en besturing toegelicht.
Governance structuur
Translink heeft één aandeelhouder en dat is de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven. In de
Aandeelhoudersvergadering van Translink wordt de Coöperatie vertegenwoordigd door het dagelijks
bestuur. De Aandeelhoudersvergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van
Commissarissen (RvC).
Translink streeft naar diversiteit (in termen van geslacht, leeftijd en achtergrond voor wat betreft opleiding
en beroepservaring) in de samenstelling van het personeelsbestand en de bestuurs- en
toezichtsorganen.
Sinds mei 2016 is Translink enig aandeelhouder van Vervoerbewijzen Nederland B.V.
De directie
Translink heeft een directie, die op dit moment gevormd wordt door een algemeen directeur en een
financieel directeur. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij het vervullen van
haar taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming. Een aantal besluiten van de directie is onderworpen aan goedkeuring van de RvC en/of
vaststelling door de Aandeelhoudersvergadering.
Raad van Commissarissen
De RvC van Translink bestaat uit minimaal drie en maximaal zes commissarissen. De RvC stelt het
aantal directeuren vast en benoemt, schorst en ontslaat de directeur(en). De commissarissen worden op
voordracht van de RvC benoemd door de Aandeelhoudersvergadering. De Aandeelhoudersvergadering
en de Ondernemingsraad van Translink kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris
voor te dragen. De Aandeelhoudersvergadering wijst de voorzitter van de RvC aan.
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie van Translink en op de algemene
gang van zaken. De RvC staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de
commissarissen zich naar het belang van Translink. De RvC vergadert minimaal vijf keer per jaar. Voor
de RvC is een reglement vastgesteld.
Audit Commissie en Remuneratie en Benoemings Commissie
De Audit Commissie (AC) verricht, namens de RvC, voorbereidende werkzaamheden in het kader van
het toezicht houden op de directie voor de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van:
• de kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages;
• systemen voor interne beheersing (van bedrijfsprocessen);
• de externe verslaggeving, accountantscontrole en het toepassen van richtlijnen voor de
jaarverslaggeving;
• het naleven van interne procedures en van wet- en regelgeving;
• het functioneren van de externe auditor.
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De AC vergadert minimaal vier keer per jaar. Voor de AC is een reglement opgesteld.
De Remuneratie en Benoemings Commissie (RBC) heeft tot taak het doen van voorstellen aan de RvC
over het bezoldigingsbeleid voor de directie en het adviseren over de benoeming van de directie en
commissarissen. De RBC vergadert minimaal twee keer per jaar. Voor de RBC is een reglement
vastgesteld.
Klanten Raad van Advies
De Klanten Raad van Advies (KRvA) is opgericht voor overleg en afstemming tussen Translink en haar
klanten om een reizigersvriendelijke en klantgerichte ontwikkeling en het beheer van de OV-chipkaart in
Nederland te realiseren. De KRvA brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Translink over alle
basisdiensten. Deze diensten staan beschreven in het portfolio. Vanaf 1 januari 2017 staat het
lidmaatschap van de KRvA open voor alle deelnemers in het OV-chipkaartsysteem.
Governance Scheme-besluiten
Iedere deelnemer mag wijzigingen aan het OV-chipkaartsysteem aanvragen bij de Scheme Provider
(Translink). Voorwaarde is dat alle betrokken deelnemers deze verandering steunen. De Scheme
Provider voert een assessment uit op de aangevraagde wijziging. Er wordt bepaald of het voorstel past in
het Scheme en wat precies aan het Scheme veranderd moet worden. Een verandering aan het Scheme
wordt aangekondigd bij de deelnemers. Gedetailleerde wijzigingen aan formele Scheme-documenten
worden meegeleverd. De National Change Advisory Board, waarin inhoudelijke specialisten van de
vervoerders vertegenwoordigd zijn, brengt advies uit over het voorstel aan National Release Board
(NRB). De NRB neemt het besluit of de voorgestelde Scheme-wijziging akkoord is.
De Coöperatie is de centrale organisatie die randvoorwaarden schept en regels stelt om de integriteit,
interoperabiliteit en uniformiteit van het OV-betaalsysteem te bevorderen. Hieronder valt onder meer het
vaststellen en toepassen van de regelgeving van het Scheme. De algemene ledenvergadering van de
Coöperatie heeft een doorslaggevende stem bij het ontbreken van consensus in de NRB.
Organisatiestructuur en besturing
Vanaf 13 maart 2017 is een nieuwe organisatiestructuur van kracht. Deze structuur ondersteunt de
ambitie van Translink om met een wendbare organisatie sneller waarde te creëren voor de reizigers. De
essentie is een ‘platte’ organisatie met korte lijnen met als doel efficiënte besluitvorming.
Concreet zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
• Een plattere organisatie met directie (ondersteund door een directiesecretaris en een
strategiemanager) en leidinggevenden (managers);
• Leidinggevenden zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerkers en van hun
afdeling(en) als geheel.
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De nieuwe inrichting van de organisatie kent de volgende elf afdelingen: Scheme Provider, Customer
Strategy (Product Management, Account Management en Project Management), Customer Care,
Transactie Verwerking, Ontwikkeling, Delivery Management, IT-Beheer, Finance & Control, Assurance,
Business Support en Interne audit.
Bovenstaande figuur geeft de besturing weer van Translink per 13 maart 2017 en bevat tevens de
rapportagelijnen. Gemiddeld had Translink in 2017 133,5 fte’s in vaste dienst
De directie heeft de bevoegdheden (in de zin van het aangaan van verplichtingen, het afgeven van
prestatieverklaringen en het autoriseren van betalingen) vastgelegd in een bevoegdhedenregeling. Deze
regeling wordt aangepast bij wijzigingen en minimaal jaarlijks beoordeeld op actualiteit.
Translink heeft een gedragscode opgesteld waarin voor al haar werknemers duidelijkheid wordt gegeven
over de verantwoordelijkheden die in het werk gelden en waarop men elkaar binnen Translink kan
aanspreken. De eisen voor integriteit zijn voor leveranciers vertaald in inkoop- en leveringsvoorwaarden.
Een nadere uitwerking van, respectievelijk een aanvulling op het bepaalde in de arbeidsovereenkomsten
is vastgelegd in de personeelsgids. Medewerkers ontvangen een exemplaar van de personeelsgids bij
indiensttreding.
Medewerkers hebben jaarlijks een doelstellingen-, functionerings- en een beoordelingsgesprek met hun
leidinggevende als onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus. Tijdens deze gesprekken
worden doelen gesteld, en wordt de voortgang in het realiseren van doelen en het functioneren van de
medewerker besproken. Medewerkers worden beoordeeld op vooraf bepaalde doelen en competenties.
Op basis van het behalen van de doelen en competenties ontvangen medewerkers een eindbeoordeling.
Translink biedt haar medewerkers training en opleiding aan afgestemd op de professionele en
persoonlijke behoefte van de individuele medewerker. In de beoordelingscyclus is training en opleiding
een vast punt van aandacht.
Translink heeft een formeel werving- en selectieproces waarvan een screeningsprocedure onderdeel
uitmaakt. Tijdens een sollicitatieprocedure vindt minimaal een gesprek plaats met de toekomstige
leidinggevende. Contracten hebben standaard een proefperiode.
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Translink heeft gedocumenteerde en door de directie goedgekeurde functieomschrijvingen. Functieomschrijvingen bevatten de voor Translink generieke en de voor de functie specifieke (minimale) eisen
aan kennis, ervaring en competenties.
Remuneratie
Het salaris van de directie is gelijk gebleven aan 2016 en bedraagt voor de algemeen directeur € 177.327
en voor de financieel directeur € 146.520. Deze bedragen zijn exclusief pensioenpremie en een maximaal
te behalen variabel deel van 10%. De commissarissen ontvangen een vergoeding van € 21.500 per jaar
(inclusief onkosten). De voorzitter van de RvC ontvangt een vergoeding van € 28.000 per jaar (inclusief
onkosten). De leden van de Audit Commissie en de Remuneratie- en Benoemingscommissie ontvangen
naast de vergoeding een commissiebeloning (voor de voorzitter is dit € 2.500 per jaar en voor de
commissieleden € 2.000 per jaar).
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7 Risicomanagement en control
Translink exploiteert en ontwikkelt het elektronische registratie- en betaalsysteem voor het
openbaar vervoer en wil voor haar klanten een betrouwbare partner hierin zijn. Dat betekent dat
we zeer bewust met risico’s omgaan. We hebben onze risico’s in beeld en beheersen onze
risico’s door middel van passende maatregelen en periodieke controles daarop. Translink heeft
haar risicobeheersing ingericht volgens het ‘three-lines-of-defense model’ (3LoD). Ons
risicomanagementsysteem is gebaseerd op het internationaal geaccepteerde COSO-ERM
framework en daarmee is risicomanagement integraal onderdeel van onze besturing.
7.1

Rol Lijnmanagement en risicodrager

De primaire verantwoordelijkheid voor risicobeheersing ligt bij de leidinggevenden en diensteigenaren
(1e lijn). De risicomanager ondersteunt hen hierbij. Daarnaast heeft de risicomanager een bewakende en
adviserende rol naar de directie. De risicomanager werkt hierbij nauw samen met zijn collega’s uit het
team Assurance (2e lijn), waaronder de privacy officer en de security manager.
De risicomanager rapporteert de belangrijkste risico’s per kwartaal aan de directie en de Raad van
Commissarissen. Deze rapportage is gebaseerd op de input van de leidinggevenden en de
proceseigenaren en de ‘kritische beoordeling die de risicomanager daarop uitvoert’. Het overzicht geeft
inzicht in de belangrijkste risico’s van Translink, de weging van de risico’s en de status en voortgang met
betrekking tot de beheersing van de risico’s. Het overzicht wordt door de directie gebruikt om bij te sturen
en waar nodig acties uit te zetten.
7.1.1 Risk Management Committee
Translink heeft een Risk Management Committee (RMC) ingericht dat als platform dient om de
belangrijkste risico’s periodiek met de relevant betrokkenen van Translink te evalueren. Op deze manier
is geborgd dat de belangrijkste risico’s van Translink in beeld zijn, continu worden bewaakt en als gevolg
daarvan dat bovendien het risicobewustzijn van de organisatie verhoogd wordt. In het RMC zijn de
belangrijkste risico domeinen vertegenwoordigd. Het RMC ondersteunt de risicomanager bij het uitvoeren
van het risicomanagementbeleid en bij het inschatten van de belangrijkste actuele risico’s. Het RMC heeft
een signalerende rol naar de directie, waar de eindverantwoordelijkheid ligt voor het adequaat beheersen
van risico’s.
7.1.2 Security Manager
Binnen Translink is een groot aantal gevoelige gegevens aanwezig. Het gaat dan onder meer om
bedrijfsvertrouwelijke informatie, financiële informatie en persoonsgegevens van reizigers en
medewerkers. De security manager (CISO) heeft de regie op het securitymanagementproces dat op
basis van de internationaal erkende norm ISO27001 is ingericht. Security-medewerkers zijn zowel
intensief betrokken bij de beheerprocessen rond de huidige dienstverlening, als bij projecten tot
verbetering van onze dienstverlening of de inrichting van nieuwe diensten. Waar nodig wordt
specialistische security kennis voor het uitvoeren van bijvoorbeeld hackerstesten ingehuurd via een
gerenommeerd bedrijf.
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7.1.3 Privacy Officer/Functionaris voor de gegevensbescherming
Onze privacy officer bewaakt de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Iedere verandering
beoordeelt hij op privacy impact en hij adviseert over maatregelen om te voldoen aan de geldende weten regelgeving. Ook stimuleert hij het privacy bewustzijn door aan specifieke onderwerpen, zoals het
melden van datalekken, aandacht te schenken binnen de organisatie. Translink stelt op basis van een
periodieke audit vast of de privacy maatregelen voldoende zijn. De privacy officer is per 1 januari 2018
ook aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensverwerking.
7.1.4 Interne Audit
Translink beschikt over een team Interne Audit, dat onafhankelijk toeziet op de juiste werking van het
systeem van risicomanagement en control en dat in lijn met het 3LoD-model binnen Translink is
gepositioneerd in de 3e lijn. Interne Audit rapporteert per individueel uitgevoerde audit, zoals opgenomen
in het Auditjaarplan, de uitkomsten aan de directie. Daarnaast rapporteert Interne Audit per kwartaal haar
voortgang in relatie tot het Auditjaarplan aan de directie en aan de Audit Commissie.
Aan de deelnemers van het OV-chipkaartsysteem geven wij op transparante wijze inzicht in de
toereikbaarheid van onze interne beheersing. Hiervoor maakt Translink gebruik van de algemeen
geaccepteerde ISAE 3402-richtlijn. Het onderzoek naar de interne beheersing van onze rol van clearing
operator, kaartuitgever en scheme provider heeft ook in 2017 plaatsgevonden. Het heeft geleid tot een
goedkeurende verklaring. Het rapport is aan de deelnemers beschikbaar gesteld.
7.1.5 Veranderingen in het systeem van risicomanagement en control
In het kader van een striktere doorvoering van het three-lines-of-defense model zijn de interne auditoren
per 1 juli 2017 direct onder de aansturing van de algemeen directeur geplaatst. De afdeling Assurance,
met daarin vertegenwoordigd de 2e lijns functies, valt onder de financieel directeur. In 2017 is eveneens
het besluit genomen door de directie om een aantal coördinerende en ondersteunde taken die Interne
Audit uitvoerde, over te hevelen naar de 2e lijn (afdeling Assurance). Deze nieuwe situatie is per 1 januari
2018 geëffectueerd.
7.1.6 Risicobereidheid
Onze risicobereidheid is afgeleid van onze strategie en wordt mede bepaald door de maatschappelijke
positie die we innemen. Wij bevinden ons in een ‘glazen huis’, doordat de OV-chipkaart een product van
maatschappelijk belang is en snel aandacht krijgt van politiek, media en OV-bedrijven. Ook is in onze
tarieven geen ruimte voor een eventuele risico opslag. Dit vertaalt zich in een overwegend lage
risicobereidheid voor onze reputatie, de operatie, financiële verslaglegging en compliance. We kennen
een iets minder lage risicobereidheid in onze strategische vernieuwingen. Dit volgt uit de strategie om
nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen, waarmee reizigers kunnen betalen in het OV. Deze
risicobereidheid borgt dat Translink op een verantwoorde en transparante wijze haar risico’s beheerst en
daarover rapporteert.
7.1.7 Risicocultuur
In 2017 zijn veel wijzigingen in de bestaande dienstverlening doorgevoerd en hebben we nieuwe
dienstverlening in de markt gezet. We zijn ons permanent bewust van de implicaties daarvan in relatie tot
de risico’s die daarbij kunnen optreden. Ieder kwartaal en bij belangrijke wijzigingen betrekken we dan
ook de belangrijkste leidinggevenden, procesverantwoordelijken en projectmanagers bij het proces van
identificeren en mitigeren van risico’s. Daarnaast draagt de directie het belang van risicobewustzijn en het
‘in control’ zijn continu uit en stuurt zij daar waar nodig tijdig op bij. Mede hierdoor is het risicobewustzijn
onder onze medewerkers hoog te noemen.
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7.1.8 Verklaring van de directie
De directie vindt dat de systemen van risicobeheersing en interne controle in het verslagjaar naar
behoren hebben gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaglegging
geen onjuistheden van materieel belang bevat. De directie verklaart dat, voor zover bekend,
• Het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaglegging is opgesteld
op going concern basis en
• In het verslag de voornaamste risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn voor de
bedrijfsvoering van Translink.

7.2

Belangrijkste risico’s

Ten opzichte van het verslagjaar 2016 zijn de belangrijkste risico’s voor Translink grotendeels dezelfde
gebleven voor 2017. Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden hoe het risicoprofiel zich verhoudt tot de
risicobereidheid.
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Fraude met de OV-chipkaart
Een risico dat onverminderd aandacht heeft, is
mogelijke grootschalige fraude met de OVchipkaart. Dit heeft een negatief imago effect en
potentieel ook een negatief financieel effect. We
zijn ons zeer bewust dat er altijd hackers zijn die
het een uitdaging vinden om de beveiliging van de
OV-chipkaart te kraken. We volgen dergelijke
ontwikkelingen op de voet en hebben de
fraudedetectie processen goed ingericht en
werkend.

Responsible disclosure
Translink hecht veel waarde aan de veiligheid van
de eigen ICT-systemen. Elke dag werken
specialisten aan het optimaliseren van de
systemen en processen. Toch kunnen ook in onze
systemen kwetsbaarheden voorkomen. Translink
vraagt hackers hier actief naar op zoek te gaan en
dit te melden als ze deze vinden. Er wordt hier zelfs
een passende beloning voor in het vooruitzicht
gesteld.

Daarnaast is er een met de OV-bedrijven afgestemd emergency replacement plan. Er zijn geen
aanwijzingen dat grootschalig misbruik van de OV-chipkaart ophanden is. Het aantal gesignaleerde
fraudegevallen is in 2017 zeer beperkt.
Cybercrime
Als organisatie met een publieke functie en bekendheid lopen we continu een verhoogd risico op
pogingen tot digitale inbraak op onze systemen. Digitale inbraken kunnen een potentieel negatief effect
op de continuïteit van onze dienstverlening en op de integriteit en vertrouwelijkheid van onze data
hebben. De security manager toetst periodiek het niveau van informatiebeveiliging binnen de staande
organisatie. Om de kans op dit risico aantoonbaar en tot een passend niveau te beperken, beoordeelt
onze security manager alle relevante (applicatie/infrastructuur) wijzigingen en voeren we regelmatig
security testen uit op onze systemen. In 2017 hebben we in het kader van ons responsible disclosurebeleid een aantal zeer waardevolle meldingen ontvangen.
Er hebben zich in 2017 geen grote cyberincidenten voorgedaan bij Translink of haar leveranciers, wel
zien we een toename in aan de OV-chipkaart gerelateerde phishing mails. We treffen extra maatregelen
om dit zoveel mogelijk te beperken. Voor alle medewerkers loopt een security awareness programma.
Vervanging kernsystemen
In de afgelopen jaren is een deel van de kernsystemen van Translink vervangen met als doel het ITlandschap te standaardiseren, beter in staat te zijn om in te spelen op toekomstige veranderingen en om
kosten te besparen. In 2018 wordt het transactieverwerkingssysteem CCHS vervangen. Het betreft een
risicovolle systeem- en datamigratie vanwege de grote hoeveelheid (financiële) data in dit systeem. Om
het risico te beperken wordt de migratie zeer zorgvuldig voorbereid, getest en uitgevoerd. Daarnaast is
een onafhankelijke klankbordgroep ingericht.
Verandering btw-regime
Onderdeel van onze strategie is het toevoegen van nieuwe toepassingen aan de functionaliteit van de
OV-chipkaart en/of het gebruik van andere ‘tokens’ als identificatiemiddel. De btw-wetgeving biedt niet
altijd volledige duidelijkheid over de btw-behandeling van de OV-chipkaart bij deze nieuwe
ontwikkelingen. Een eventuele beperking in het recht op btw-aftrek of een wijziging van het gehanteerde
tarief kan leiden tot een stijging van onze kosten. Wij zijn daarom regelmatig in overleg met de fiscus om
deze ontwikkelingen en de visie van de belastinginspecteur hierop te bespreken.
Waardevermindering innovatieve initiatieven
Het realiseren van een nieuwe manier van OV-betalen is technisch en organisatorisch complex. Bij
nieuwe ontwikkelingen is het risico aanwezig dat een initiatief voortijdig wordt stopgezet, waardoor reeds
gedane investeringen als afboeking ten laste van het resultaat van Translink komen. Daarnaast is het
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ontbreken van heldere afspraken over de dekking van de toename van de operationele kosten en
afschrijvingen bij Translink als gevolg van de initiatieven (opbrengsten van de initiatieven vallen
grotendeels bij de OV-bedrijven) een risico.
Om dit risico te beperken, stemt Translink deze ontwikkelingen af met het werkprogramma OV-betalen
van de Coöperatie. Daarnaast worden uitgaven voor innovatieve initiatieven – met inachtneming van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving - waar mogelijk als kosten aangemerkt en niet geactiveerd.

Negatieve aandacht van toezichthouders, politiek en stakeholders
In de maatschappij is met regelmaat aandacht voor de OV-chipkaart en Translink. De impact van die
aandacht op het imago van Translink en de OV-chipkaart kan groot zijn (in het bijzonder als er sprake is
van media aandacht). Maatschappelijke en media aandacht wordt zeer serieus genomen en altijd in
afstemming met betrokkenen beantwoord.
Daarnaast ervaren we ook vanuit toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt en de
Autoriteit Persoonsgegevens, veel aandacht voor de bedrijfsvoering van Translink. De politiek of de
toezichthouders kunnen maatregelen treffen die ertoe leiden dat Translink haar beleid,
financieringsstructuur of werkwijze moet aanpassen. Als het nodig is, schakelen we externe expertise in.
Absorptievermogen organisatie
Met alle ambities die Translink heeft is het belangrijk ons absorptievermogen te bewaken. Processen,
organisatie en systemen kennen een grens aan de mate waarin veranderingen op beheerste wijze
kunnen worden doorgevoerd. Het is van groot belang om met belanghebbenden afgewogen keuzes te
maken. We kunnen geen uitbreidingen en aanpassingen op onze plannen doorvoeren zonder de
consequenties daarvan inzichtelijk te hebben en met alle betrokkenen te hebben afgewogen.
Voor een gedegen sturing en verantwoording is adequate informatie nodig, die op een betrouwbare en
efficiënte wijze beschikbaar is. Benodigde aanpassingen c.q. aanscherpingen in de stuur- en
verantwoordingsinformatie, mede naar aanleiding van de vernieuwde organisatiestructuur, zijn in kaart
gebracht en worden doorgevoerd.
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8 Jaarrekening

1.1

Balans per 31 december 2017

Balans van Translink per 31 december 2017
(in euro's, voor resultaatbestemming)
31 december 2017

31 december 2016*

Noot
ACTIEF
A.

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

[ 1]
[ 2]
[ 3]

23.164.500
1.777.589
723.736

24.656.029
941.009
1.103.921
25.665.825

B.

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Belastingen
Liquide middelen niet ter vrije beschikking
Liquide middelen

PASSIEF
A. Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

[
[
[
[
[

4]
5]
6]
7]
8]

[ 9]
[10]

1.129.885
16.927.274
380.185
203.739.012
21.298.561

26.700.959

1.328.766
16.252.549
3.315.394
195.409.940
17.724.378
243.474.917

234.031.027

269.140.742

260.731.986

50.100
92.946.438
-74.196.523
9.988.518

50.100
92.946.438
-76.798.060
13.401.537
28.788.533

B.

Langlopende schulden
Gepassiveerde beheervergoedingen
Ontvangen waarborgsommen

[11]
[12]

15.389.224
3.634.919

29.600.015
14.803.650
4.217.352

19.024.143
C.
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Kortlopende schulden
Crediteuren
Leveringsverplichting kaarten
Sociale lasten bedrijfsvereniging
Belastingen-passief
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Toevertrouwde middelen
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[13]
[14]
[15]

6.566.471
75.282
103.878
413.613
4.582.952
11.531.156
198.054.714

19.021.002

5.036.651
102.480
104.510
413.832
2.811.391
11.534.109
192.107.996
221.328.066

212.110.969

269.140.742

260.731.986

1.2

Winst- en verliesrekening 2017

Winst - en verliesrekening over 2017 van Translink
(in euro's)

2017

2016

Noot
Netto omzet
Clearing & Settlement
Card- & customerservices (omzet)
Overige opbrengsten

[16]
[17]

Som der bedrijfsopbrengsten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Som der bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

[24]

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor
belastingen
Belastingen (V&W)
Resultaat deelneming
Resultaat na belastingen
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[25]

53.333.323
27.711.215
1.971.751

49.990.419
26.221.667
1.473.896

83.016.290

77.685.982

-3.787.222
-28.571.057
-8.850.707
-1.217.808
-1.028.084
-7.412.137
-18.594.548

-3.051.374
-24.418.434
-8.838.088
-1.289.315
-1.002.349
-5.173.827
-19.395.567
-69.461.565

-63.168.954

-236.701

122

13.318.024

14.517.150

-3.329.506

-1.115.612

9.988.518

13.401.537

1.3

Kasstroomoverzicht 2017

Kasstroomoverzicht over 2017 van Translink
(in euro's)
2017

2016

Noot
Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen
Aanpassing voor:
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa
Financiële vaste activa (langlopende belastinglatenties)

[22]
[3]

Verandering in werkkapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen
Belastingen
Niet vrij besteedbare middelen
Verplichtingen wegens toevertrouwde gelden
Handelscrediteuren en overige kortlopende schulden

[4]
[5]
[6]
[7]
[15]
[14]

9.988.518

13.401.537

7.412.136
380.185

5.173.827
554.611

198.881
-674.725
2.935.209
-8.329.072
5.946.717
3.270.379

-198.766
2.389.253
314.594
-12.429.389
6.424.793
4.473.269
3.347.390

Amortisatie ontvangen beheervergoedingen
Vooruitontvangen beheervergoedingen
Mutatie kortlopende beheervergoedingen

Mutatie waarborgsommen
Kasstromen uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa:
- verwerving groepsmaatschappijen

[11]
[11]
[11]

[12]

[1]
[2]

Toename/afname geldmiddelen
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-9.753.971
9.716.777
105.974
585.574

68.780

-582.433
21.131.370

498.946
20.671.455

-5.713.141
-1.044.047

-10.333.622
-818.854

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgekeerd dividend

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

-9.765.479
10.724.147
-373.094

[8]
[8]

973.754

-18.152
-6.757.188

-11.170.629

-10.800.000

-11.352.000

3.574.182

-1.851.174

17.724.378
3.574.182
21.298.561

19.575.552
-1.851.174
17.724.378

1.4

Toelichting op balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht

Algemene toelichting
Naam, adres en statutaire vestigingsplaats van de rechtspersoon
Trans Link Systems B.V. (verder te noemen: Translink)
Stationsplein 151-157
3818 LE Amersfoort
Statutair gevestigd te Amersfoort
Activiteiten
Translink houdt zich bezig met de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van het elektronische
registratie- en betaalsysteem voor het openbaar vervoer in Nederland.
Continuïteit
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de veronderstelling van continuïteit.
Stelselwijzigingen
In het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen, die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen over Translink, worden aangemerkt als verbonden partij.
Ook de statutaire directie, andere sleutelfunctionarissen van Translink en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze
niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang
van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Consolidatie en fiscale eenheid
De vennootschap is een 100% dochtermaatschappij van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A.,
te Amersfoort, hierna “de Coöperatie”. De jaarrekening van Translink wordt opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening 2017 van de Coöperatie.
Met de Coöperatie is een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting gevormd.
Met de Coöperatie is een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting gevormd. De Coöperatie en
Translink rekenen onderling af op basis van het fiscale resultaat met inachtneming van een toerekening
van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende maatschappijen die ervan deel uitmaken.
Latente belastingen die Translink opneemt, zijn in beginsel latente vorderingen of verplichtingen jegens
de moeder.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Er is geen sprake van kasstromen in vreemde
valuta. Ontvangen en betaalde rente is opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Schattingen en onzekerheden in de jaarrekening
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat de directie van Translink zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van dit oordeel en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs minus afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving, waarin Translink haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Translink.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van activeren wordt naar
rato van de gebruiksduur afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van activeren wordt naar
rato van de gebruiksduur afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere
waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

42

Jaarverslag 2017

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op
nettovermogenswaarde. Deze wordt berekend door activa en passiva te waarderen op basis van de
door Translink gehanteerde waarderingsgrondslagen. In geval van kapitaalbelangen in vennootschappen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden deze gewaardeerd op kostprijs;
ontvangen dividenden worden in het jaar van ontvangst ten gunste van het resultaat gebracht.
Onder de financiële vaste activa wordt tevens opgenomen het langlopende deel van actieve latente
belastingvorderingen. Overige financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor
zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen, of lagere
opbrengstwaarde. De voorraden halffabricaten en gereed product worden gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die
samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun
huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten.
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de
voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen staan gedeeltelijk ter vrije beschikking van de vennootschap. In de balans is het deel
dat niet ter vrije beschikking staat separaat vermeld. Dit betreft banktegoeden die hun oorsprong vinden
in een storting door de load agents uit naam van de kaarthouders, waardoor een positie ontstaat van
elektronisch geld in omloop. Alle liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Als Translink eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering
gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze
aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Als ingekochte aandelen worden verkocht, komt de
opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves, of andere reserves in het eigen vermogen. De
opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is
gebracht.
Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten. Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen worden eveneens verwerkt
onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. Zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Als de verwachting is dat een
derde bepaalde verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding wordt
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans
opgenomen.
Latente belastingvorderingen en –verplichtingen
Voor tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waardering en resultaatbepaling wordt een
voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. Actieve claims met gelijke looptijd worden in
mindering gebracht, dan wel separaat als financiële vaste activa c.q. kortlopende vorderingen
opgenomen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast
verwerkt.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde
van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen
die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap liggen. Deze leasecontracten worden
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en
verliesrekening over de looptijd van het contract.
Grondslagen voor bepalen van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar,
waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord, zodra zij voorzienbaar zijn.
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Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen (met name OV-chipkaarten, PKI SAMkaarten en kaartaanvraag pakketten), diensten (met name alle diensten uit het Service Portfolio) en
gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen (OV-chipkaarten, PKI SAM-kaarten en kaartaanvraag
pakketten) worden verwerkt, zodra alle belangrijke rechten en risico’s voor het eigendom van de
goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten gebeurt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten. Het betreft met name diensten uit het Service Portfolio van Translink.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa, inclusief goodwill en materiële vaste activa, worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Als een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers.
Pensioenen
Translink heeft een pensioenvoorziening op basis van een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor betaalt
Translink op contractuele basis premies aan een verzekeringsmaatschappij. Behalve de betaling hiervoor
heeft Translink geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden
verantwoord als kosten als deze verschuldigd zijn en worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen. De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de liquide
middelen, die voor rekening en risico van Translink worden aangehouden.
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[1]

Immateriële vaste activa

Onder de Immateriële vaste activa zijn opgenomen daarvoor kwalificerende investeringen in software
alsmede onderhanden werk. Onderstaand is het verloopoverzicht opgenomen.
Diverse
software
1 januari 2017
Aanschafwaarde
-/- Cumulatieve afschrijving

Onderhanden
werk

Totaal
2017

Totaal
2016

88.390.394
-68.471.281

4.736.916
-

93.127.310
-68.471.281

82.993.507
-63.605.881

Boekwaarde

19.919.113

4.736.916

24.656.029

19.387.626

Mutaties 2017
+/+ Investeringen
-/- Desinvesteringen (aanschafwaarde)
+/+Desinvesteringen (cumulatieve afschrijvingen
+/+ Ingebruikname OHW
-/- Reclass IVA naar MVA
-/- Ontvangen funding
-/- Bijzondere waardevermindering
-/- Afschrijving

558.130
4.076.351
-100.000
-1.064.339
-6.140.331

5.498.308
-52.520
-4.076.351
-190.777
-

6.056.438
-52.520
-190.777
-100.000
-1.064.339
-6.140.331

10.333.622
-199.819
199.819
-5.065.219

-2.670.190

1.178.660

-1.491.529

5.268.403

92.924.874
-75.675.951

5.915.576
-

98.840.450
-75.675.951

93.127.310
-68.471.281

17.248.923

5.915.576

23.164.500

24.656.029

31 december 2017
Aanschafwaarde
-/-Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Onder ‘Diverse software’ zijn onder meer begrepen:
Kernsystemen basis dienstverlening
De afschrijvingstermijnen van de diverse software onderdelen variëren van twee tot en met tien jaar
(10%-50% per jaar).
Websites en mobile apps
De afschrijvingstermijn van de websites en mobile apps bedraagt vijf jaar (20% per jaar).
Systeemsoftware voor de verwerking van een nieuwe generatie OV-chipkaarten
De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar (10% per jaar).
Diverse IT-software
De afschrijvingstermijnen van de diverse software onderdelen variëren van vijf tot en met tien jaar (10%20% per jaar).
Diverse IT-licenties
De afschrijvingstermijnen van de diverse licenties variëren van vijf tot en met tien jaar (10%-20% per
jaar).
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OV-Chipmobiel
In 2017 zijn er investeringen gedaan in de ontwikkeling van de mogelijkheid om in- en uit te checken met
de mobiele telefoon binnen het werkprogramma OV-betalen. De afschrijvingstermijn voor dit onderdeel
bedraagt 2 jaar. (50% per jaar)
`
Onder ‘Onderhanden werk’ zijn onder meer begrepen:
Diverse investeringsprojecten, die per balansdatum nog niet operationeel zijn. De post is in 2017
verhoogd wegens investeringen ter hoogte van € 5,5 mln. en verlaagd wegens afgeronde, geactiveerde
projecten, ter hoogte van € 4,3 mln. Ultimo 2017 omvat deze post vooral projecten voor betalen met
Euro-, Master- en Visacard.
[2]

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Bedrijfs
middelen
1 januari 2017
Aanschafwaarde
-/- Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde
Mutaties 2017
+/+ Investeringen
+/+ Ingebruikname OHW
-/- Reclass IVA naar MVA
-/- Ontvangen funding OHW
-/- Afschrijving

31 december 2017
Aanschafwaarde
-/-Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Kantoorautomatisering

Onderhanden
werk

Totaal
2017

Totaal
2016

6.481.634
-6.426.745

936.913
-869.647

818.854
-

8.237.401
-7.296.392

7.418.546
-7.187.784

54.889

67.266

818.854

941.009

230.762

261.698
1.622.427
-212.000
-137.901

190.777
-69.566

803.572
-1.622.427
-

1.065.270
190.777
-212.000
-207.467

818.855
-108.608

1.534.223

121.211

-818.854

836.580

710.247

8.153.758
-6.564.647

1.127.690
-939.213

-

9.281.448
-7.503.859

8.237.401
-7.296.392

1.589.112

188.477

-

1.777.589

941.009

Bedrijfsmiddelen
De post ‘bedrijfsmiddelen’ omvat kantoorinventaris en wordt in vijf jaar afgeschreven (20% per jaar).
Kantoorautomatisering
Deze post wordt in drie tot en met vijf jaar afgeschreven (33,3%-20% per jaar).
Onderhanden werk
Deze post betrof de ultimo 2016 in uitvoering zijnde herhuisvesting en inrichting van het kantoorpand van
Translink te Amersfoort, die in 2017 is opgeleverd.
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[3]

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa per 31 december 2017 zijn als volgt opgebouwd:

Deelneming Vervoerbewijzen Nederland B.V. (VBN)
Latente belastingvordering (langlopend)

31 december 2017
18.152
705.584
723.736

31 december 2016
18.152
1.085.769
1.103.921

Deelneming VBN
De deelneming in VBN is in mei 2016 verworven door de aandelen over te nemen van Koninklijk
Nederlands Vervoer (KNV) voor een bedrag van € 18.152. Er zijn geen materiële kosten gemaakt voor de
verwerving van deze deelneming.
De huidige activiteiten van VBN bestaan voornamelijk uit:
• het registreren van de verkopen genoemd in het Afsprakenkader 2017, zowel landelijk als
regionaal;
• dienstverlening op het gebied van IT-processen en implementatie van software voor de
verkoopopgave bij OV-bedrijven;
• de kasstroom voor de herverdeling van de geregistreerde verkopen.
VBN is niet gevoegd in de fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting Coöperatie/Translink.
Daarom is sprake van een reguliere deelnemingsrelatie en is de deelnemingsvrijstelling voor de
Vennootschapsbelasting (art. 13 Wet Vpb 1969) van toepassing.
Het voorlopige resultaat van VBN over 2017 bedraagt nihil en het voorlopige vermogen ultimo 2017 is
€ 18.152. Op basis van artikel 2:407 lid 1 BW wordt deze deelneming door Translink niet meegeconsolideerd in haar cijfers over 2017.
Latente belastingvorderingen (langlopend)
Voor een toelichting op de belastingpositie wordt ook verwezen naar de toelichting op de post
Belastingen in de winst- en verliesrekening. Onderstaand is het verloop van de actieve belastinglatenties
opgenomen:
Latentie fiscale
verliescompensatie

Latentie fiscale
herwaardering

Stand per 1 januari

-

1.085.769

bij: vorming belastinglatentie

-

-

af: overboeking naar kortlopend

-

Realisatie boekjaar

-

Stand per 31 december

-
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-380.185
705.584

Totaal 2017

Totaal 2016

1.085.769

1.640.380

-380.185
705.584

2.522.745
-2.424.015
-653.341
1.085.769

[4]

Voorraden

Dit betreft met name de voorraad OV-chipkaarten.
[5]

Vorderingen

De vorderingen zijn per balansdatum als volgt opgebouwd:
31 december 2017
48.358
9.599.730
1.481.719
5.797.467
16.927.274

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

31 december 2016
8.524
6.790.765
1.836.109
7.617.151
16.252.549

Vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een vordering op de Coöperatie. Gezien de omvang en
looptijd van deze vordering wordt hierover geen rente berekend. Alle vorderingen hebben een resterende
looptijd korter dan een jaar. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
[6]

Belastingen

De post belastingen is als volgt samengesteld:
31 december 2017
380.185
380.185

Latente belastingvorderingen (kortlopend)
Omzetbelasting

31 december 2016
3.068.987
246.407
3.315.394

Voor een toelichting op de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar de toelichting op de winst- en
verliesrekening en toelichting op de financiële vaste activa. Onderstaand is het verloopoverzicht van de
kortlopende latente belastingvorderingen opgenomen:
Latente belastingvorderingen (kortlopend)
Latentie fiscale
verliescompensatie
Stand per 1 januari
bij: overboeking van langlopend
Realisatie boekjaar
Stand per 31 december

2.285.352
-2.285.352
-

Latentie fiscale
herwaardering

Totaal 2017

Totaal 2016

783.635

3.068.987

3.629.988

380.185

380.185

2.424.015

-783.635

-3.068.987

-2.985.016

380.185

380.185

3.068.987

De post omzetbelasting ultimo 2016 betreft nog te verrekenen Omzetbelasting over december 2016.
Translink vormt met ingang van 1 januari 2016 tezamen met haar enig aandeelhouder, de Coöperatie,
een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting.
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[7]

Liquide middelen niet ter vrije beschikking

Deze post bestaat voornamelijk uit banktegoeden ‘floatrekeningen’. Dit betreft saldi die door de load
agents uit naam van de kaarthouders op deze bankrekeningen worden gestort (inclusief automatisch
opladen) waardoor een positie ontstaat van elektronisch geld in omloop.
[8]

Liquide middelen

De tegoeden worden aangehouden bij Nederlandse banken, zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en
zijn ter vrije beschikking.
[9]

Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt:
Geplaatst
kapitaal
Stand per 1 januari 2016

50.100

Agio

Overige
reserves

92.946.438

-84.147.526

18.701.466
-18.701.466

Resultaatbestemming 2015

-

-

18.701.466

Uitgekeerd dividend

-

-

-11.352.000

Resultaat 2016

-

-

Stand per 31 december 2016

50.100

92.946.438

-

-11.352.000

-76.798.060

13.401.537

29.600.015

-13.401.537

-

13.401.537

Uitgekeerd dividend

-

-

-10.800.000

Resultaat 2017

-

92.946.438

27.550.478

13.401.537

-

50.100

-

Totaal

13.401.537

Resultaatbestemming 2016

Stand per 31 december 2017

Onverdeeld
resultaat

-74.196.523

-

-10.800.000

9.988.518

9.988.518

9.988.518

28.788.533

Resultaatbestemming
Artikel 30 van de statuten van Translink, d.d. 31 december 2015, bepaalt dat winst ter vrije beschikking
staat van de Algemene Vergadering.
In de Algemene Vergadering van 12 april 2017 is besloten om het resultaat over 2016 ad € 13.401.537
als volgt te bestemmen:

Resultaatbestemming 2016:
- toe te voegen aan de overige reserves
- uit te keren als dividend
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2.049.537
11.352.000
13.401.537

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2017 ter hoogte van € 9.988.518, als volgt te verwerken:

Resultaatbestemming 2017:
- onttrekken aan de overige reserves
- uit te keren als dividend

[10]

-811.482
10.800.000
9.988.518

Aandelenkapitaal en dividendverplichting

Het maatschappelijk kapitaal van Translink bedraagt € 250.000. Dit is verdeeld in 250.000 gewone
aandelen van € 1. Hiervan zijn geplaatst 50.100 aandelen. Met de overname op 31 december 2015 zijn
alle aandelen in de vennootschap overgenomen door de Coöperatie. Deze overname is door de
Coöperatie gefinancierd door middel van een 5-jarige 0% achtergestelde lening van € 10 mln. en een 5jarige 1,06% lening van de Rabobank van € 52,4 mln. met jaarlijkse rente- en aflossingsverplichtingen ter
hoogte van € 10,8 mln.
Translink heeft zich in een overeenkomst met de leden van de Coöperatie en de Rabobank
gecommitteerd tot uitbetaling van voldoende dividenden aan de Coöperatie, zodanig dat deze in staat is
om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van € 10,8 mln. per jaar en tevens ingaande
2021 voor eventuele rente- en aflossingsverplichtingen van de achtergestelde lening.
[11]

Gepassiveerde beheervergoedingen (langlopend)

Beginsaldo
Gefactureerde beheervergoeding
Vrijval ten gunste van het resultaat
Totaal eindsaldo per balansdatum
Waarvan kortlopend
Langlopend

31 december 2017
23.292.360
10.724.147
-9.765.479
24.251.028
8.861.804
15.389.224

31 december 2016
23.329.554
9.716.777
-9.753.971
23.292.360
8.488.710
14.803.650

Per verkochte OV-chipkaart is tot en met 2017 een vergoeding aan klanten en reizigers in rekening
gebracht om gedurende de verwachte levensduur van de kaart (vijf jaar) service te verlenen. De
vergoeding hiervoor bedroeg in 2017 € 3,37 per kaart. Per jaar valt een vijfde deel van deze vergoeding
vrij ten gunste van het resultaat ter dekking van alle kosten die Translink maakt voor kaartbeheer. Het
deel dat nog niet is vrijgevallen wordt als passivapost opgenomen. De totale waarde van alle nog vrij te
vallen bedragen in de periode 2019 tot en met 2022 is als langlopende passiefpost opgenomen. Het deel
dat in 2018 vrijvalt is als kortlopende passiefpost opgenomen onder de overlopende passiva.
[12]

Waarborgsommen (langlopend)

Deze post betreft het langlopende deel van ontvangen waarborgsommen van OV-bedrijven. Per
verkochte anonieme OV-chipkaart wordt € 0,50 van de prijs van de OV-chipkaart als waarborg in een
fonds gestort ter dekking van negatieve saldi na het einde van de levensduur van de kaart (vijf jaar). Het
totale saldo aan ontvangen waarborgsommen is gesplitst in een langlopend 5/6-deel en een kortlopend
1/6-deel, die laatste is opgenomen onder de toevertrouwde middelen.
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[13]

Belastingen (kortlopend)

De kortlopende belastingverplichtingen zijn onderstaand gespecificeerd:

Loonheffingen en sociale premies

31 december 2017

31 december 2016

413.613
413.613

413.832
413.832

Loonheffingen en sociale premies betreft af te dragen loonheffing over de maand december 2017.
[14]

Overige kortlopende schulden

Overblijvende restsaldi
Diverse overige kortlopende schulden

Overblijvende restsaldi
Stand per 1 januari 2017
Bij: restsaldi verlopen langer dan 5 jaar
Af: uitgaven
Stand per 31 december 2017

31 december 2017
2.001.484
2.581.468
4.582.952

31 december 2016
2.811.391
2.811.391

2.907.655
2.907.655
906.171
2.001.484

De overblijvende restsaldi betreffen de restsaldi op kaarten die langer dan 5 jaar verlopen zijn. Deze saldi
worden ingezet voor verbeteringen van het gemak voor de reiziger met OV-betalen.
Onder de diverse overige kortlopende schulden zijn opgenomen personeel gerelateerde schulden en
diverse overige kortlopende schulden.

[15]

Toevertrouwde middelen

Deze post betreft voornamelijk het saldo op de in omloop zijnde OV-chipkaarten. Dit saldo is verschuldigd
aan kaarthouders.
[16]

Clearing & settlement-opbrengsten

Dit betreft transactie- en oplaadvergoedingen van OV-bedrijven, alsmede overige opbrengsten.
[17]

Card & Customer Services-opbrengsten

Hieronder zijn opgenomen opbrengsten uit kaartverkoop, doorbelastingen van callcenter kosten,
opbrengsten webwinkel en overige opbrengsten.
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[18]

Kosten van grond- en hulpstoffen

Dit omvat de productiekosten van de verkoop van kaarten, alsmede van Product Key Infrastructure
Secure Access Module chipkaarten.
[19]

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Dit betreft operationele systeemkosten, inhuur van personeel, kosten klantcontactcenter en overige
externe kosten.
[20]

Lonen en salarissen

Het aantal medewerkers op basis van een volledig dienstverband was in 2017 gemiddeld 156,5 fte’s
(2016: 171,2 fte’s), waarvan met een vast dienstverband: 133,5 fte’s (2016: 144,0 fte’s) en inhuur: 23,0
fte’s (2016: 27,2 fte’s). Hiervan waren 0 medewerkers werkzaam buiten Nederland (2016: 0).
De bestuurdersbeloningen betreffen directie en commissarissen. Het bruto beloningsbedrag voor de
directie - de heer A.P.G. Groothedde en mevrouw R.M.T. van Dijk-Houben (laatstgenoemde met ingang
van 1 maart 2016) - bedroeg over 2017 gezamenlijk € 404.499 (2016: € 375.998) en bestaat voornamelijk
uit vaste en variabele beloning en pensioenpremie.
Het bruto beloningsbedrag voor de bezoldigde commissarissen (de heren E.A. Kleijnenberg, P. Morley,
P.G. Peters, P.J. Louter (t/m augustus 2017), H.J. Dikkers en mevrouw S. van Tooren-van der Wal)
bedroeg € 128.976 (2016: € 134.893) en bestaat uit een vast honorarium en een vaste
onkostenvergoeding.
[21]

Pensioenen

De pensioenregeling betreft een zogenaamde toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor betaalt Translink de
premies aan verzekeringsmaatschappij A.S.R. Behalve de premiebetaling heeft Translink geen verdere
verplichting uit hoofde van deze pensioenregeling.
[22]

Afschrijvingen

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Immateriële vaste activa
Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal

[23]

2017
-6.140.331
-1.064.339
-207.467
-7.412.137

Overige bedrijfskosten

Hieronder zijn opgenomen de kosten van oplaadvergoedingen aan load agents, overige
personeelskosten en diverse overige bedrijfskosten.
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2016
-5.065.219
-108.608
-5.173.827

[24]

Financiële baten en lasten
2017
-136.788
-99.913
-236.701

Rentelasten over banktegoeden
Overige financiële lasten
Rentebaten over banktegoeden

2016
122
122

De rentelasten over het verslagjaar bedragen € 136.788 (2016: rentebate € 122). De omkering van een
bate in 2016 naar een last in 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door ontwikkelingen op de geldmarkt.
[25]

Belastingen

Translink was in de jaren 2007 en 2008 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Over die
jaren zijn fiscale verliezen geleden van in totaal € 21,1 mln. Met de overname van de aandelen Translink
door de Coöperatie, is per 31 december 2015 opnieuw belastingplicht voor de Vpb ontstaan voor
Translink.
De over 2007 en 2008 door Translink geleden fiscale verliezen van resp. € 4,524 mln. en € 16,428 mln.
komen in beginsel in aanmerking voor fiscale verliesverrekening tot en met resp. 2016 en 2017. De ultimo
2015 gevormde actieve belastinglatentie voor de fiscale compensabele verliezen is in 2017 volledig
gerealiseerd.
De in 2016 genomen belastingbate ad € 2.522.745 is het gevolg van een gevormde actieve belastinglatentie, die hoofdzakelijk voortvloeit uit een schattingswijziging van de economische levensduur van het
Central Clearing House System (CCHS). In 2017 is een bedrag van € 783.635 van deze latentie
gerealiseerd.
De verantwoorde vennootschapsbelasting in de winst- en verliesrekening betreft een last van
€ 3.329.506 (2016: € 1.115.612) bij een resultaat voor belastingen van € 13.318.024
(2016: € 14.517.150). De effectieve belastingdruk bedraagt 25,0% (2016: 7,7%). De afwijking van het
toepasselijke lokale belastingtarief kan als volgt worden verklaard:

Recapitulatie belastinglast:
2017
Resultaat voor belastingen
Winstbelasting op basis van het
Nederlandse belastingtarief

%

13.318.024

3.329.506

25,0

3.629.287

25,0

(2.522.745)

-17,4

-

0,0

Effect niet aftrekbare
bedragen/permanente verschillen

-

0,0

[26] Resultaat deelnemingen

54

Jaarverslag 2017

3.329.506

%

14.517.150

Vorming belastinglatentie uit hoofde
van fiscale herwaardering activa

Totale belastingdruk

2016

25,0

9.070
1.115.612

0,1
7,7

Dit betreft de deelneming VBN, waarvan Translink sinds mei 2016 de aandelen bezit. Verwezen wordt
naar de toelichting op de post Deelnemingen, noot [3]. Het resultaat van VBN over 2017 bedraagt nihil.
[27] Verbonden partijen
Uit hoofde van de uitvoering van haar werkzaamheden ontvangt Translink vergoedingen van haar klanten
voor geleverde producten en diensten. Voor zover klanten lid zijn van de Coöperatie - die vanaf 31
december 2015 enig aandeelhouder is van Translink - zijn zij aan te merken als verbonden partij. Het
gaat om de volgende leden:
• Arriva Personenvervoer Nederland B.V.
• Connexxion Openbaar Vervoer N.V.
• EBS Public Transportation B.V.
• HTM Commercial Actions B.V.
• GVB Holding B.V.
• NS Reizigers B.V.
• QBuzz B.V.
• RET N.V.
• Syntus B.V.
• Veolia Transport Nederland Holding B.V.
De transactievergoeding die Translink van de tien OV-bedrijven ontvangt, wordt gesteld op een niveau,
waarbij Translink minimaal in staat wordt gesteld om de dividenduitkeringen aan de Coöperatie te doen,
waarmee deze laatste kan voldoen aan haar halfjaarlijkse aflossings- en renteverplichtingen betreffende
haar bancaire lening. Gezorgd wordt dat het niveau van vergoedingen en eventuele andere transacties
niet afwijkt van normale marktvoorwaarden.

1.5

Overige toelichtingen

[28]

Accountantshonoraria

Voor het boekjaar en vorig boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van
het resultaat gebracht:
2017

2016

Controle van de jaarrekening

98.948

86.336

Adviesdiensten

98.948

6.710
93.046

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants, zoals bedoeld in Boek 2 BW titel 9, art. 382a.

[29]
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2017
1,7
16.462.553

1,9
18.618.114

40%

43%

269.140.742
71.086.028

260.731.986
68.623.990

Vlottende activa / kortlopende schulden (1)
Werkkapitaal (2)
Solvabiliteit (3)
Balanstotaal inclusief verplichtingen toevertrouwde gelden
Balanstotaal exclusief verplichtingen toevertrouwde gelden

2016

(1) Exclusief liquide middelen niet ter vrije beschikking en verplichtingen wegens toevertrouwde gelden
(2) Werkkapitaal: Vlottende activa (exclusief liquide middelen niet
ter vrije beschikking) minus kortlopende schulden (exclusief
verplichtingen wegens toevertrouwde gelden)
(3) Exclusief verplichtingen wegens toevertrouwde gelden

1.6

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

1.6.1 (Meerjarige) financiële verplichtingen
De meerjarige verplichtingen bedragen:

Te betalen (x € 1.000):
Huurkosten Jason en Het Plein, inclusief servicekosten en parkeerplaatsen
Onderhoudscontract kaartproductie
Kantoorautomatisering

Binnen één
jaar
595
581
311
1.487

Tussen
één en vijf jaar
1.953
1.114
363
3.430

Meer
dan 5 jaar
172
172

Binnen één
jaar

Tussen
één en vijf jaar

Meer
dan 5 jaar

Operational lease

Te betalen (x € 1.000):
Autoleasecontracten

1.6.2 Afgegeven bankgaranties
Er zijn per 31 december 2017 geen bankgaranties afgegeven.
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87
87

94
94

-

9 Overige gegevens

Resultaatbestemming
De balans is opgesteld vóór verwerking van het voorstel resultaatbestemming. Het voorstel
resultaatbestemming is opgenomen in de toelichting op de balans bij het eigen vermogen.
Controleverklaring
De controleverklaring van de controlerend accountant is opgenomen in Hoofdstuk 10.
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10 Controleverklaring
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11 Handtekeningenblad
Originele handtekeningen zijn ter inzage beschikbaar bij Trans Link Systems B.V. te Amersfoort.

Directie
De heer A.P.G. Groothedde
Algemeen Directeur

___________________________

Directie
Mevrouw R.M.T. van Dijk-Houben
Financieel Directeur

___________________________

Raad van Commissarissen
De heer E.A. Kleijnenberg (voorzitter)

___________________________

Raad van Commissarissen
De heer H.J. Dikkers

___________________________

Raad van Commissarissen
De heer P. Morley

___________________________

Raad van Commissarissen
Mevrouw S. van Tooren-van der Wal

___________________________

Raad van Commissarissen
De heer M.B. Unck

___________________________
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