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2020 in cijfers

Totaal aantal
OV-chipkaart transacties

1,47
miljard

14,23
miljoen

Reistransacties

1,32

miljard

Oplaadtransacties

58

miljoen

Overige transacties

98

miljoen

Anoniem

6,62 miljoen

 	Persoonlijk zonder
automatisch opladen

4,85 miljoen

	Persoonlijk met
automatisch opladen

2,76 miljoen

Totaal aantal
OV-chipkaarten in omloop

Totaal aantal
OV-chipkaarten verkocht
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2,16
miljoen

Persoonlijk

1,44 miljoen

Anoniem

0,64 miljoen

Zakelijk 		

77 duizend

Op weg naar de toekomst
met de nieuwe generieke
backoffice voor de
verwerking van transacties
3
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01
Bericht van de directie
In 2020 gebeurde iets wat tot dan toe alleen was
voorbehouden aan filmscenario’s: de wereld werd getroffen
door een pandemie. Met verstrekkende gevolgen. Voor de
wereld als geheel en ook voor ieders directe eigen wereld, privé
en zakelijk. De gevolgen voor onze sector, mobiliteit, werden
direct zichtbaar. Het aantal reisbewegingen in het openbaar
vervoer nam drastisch af en daarmee het aantal transacties.

2019

50%

2020

Totaal aantal
reistransacties

Over heel 2020 gemeten is het aantal reistransacties
op afgerond 50% van het aantal in 2019 uitgekomen.
Met grote financiële gevolgen voor de gehele sector.
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Corona dwong ons tot aanpassing van onze dagelijkse werkzaamheden. Translink,
met een vitale rol in de OV-infrastructuur, heeft alles op alles gezet om de
businesscontinuïteit op het gebied van transactieverwerking, klantenservice en OVchipkaartproductie te blijven garanderen. Daarnaast hebben we met toegespitste
data-analyses relevante (openbare) inzichten geleverd in bijvoorbeeld het aantal
instappers in het openbaar vervoer ten opzichte van vergelijkbare perioden in 2019.
Op kantoor werd met een kernbezetting gewerkt terwijl faciliteiten voor thuiswerken
werden geoptimaliseerd. Het calamiteitenteam is actief ingezet om de lijnen in de
bedrijfsvoering zo kort mogelijk te maken. Door snel te schakelen en de gezondheid
en veiligheid van onze mensen voorop te zetten, is het gelukt om een robuuste
dienstverlening te realiseren en de continuïteit te waarborgen. Zo konden we - ondanks
alle uitdagingen - het in ons gestelde vertrouwen tóch weer waarmaken. In financiële
zin hebben we de teruggelopen omzet kunnen opvangen met kostenbesparingen
en temporisering van (project-)uitgaven. Daarnaast hebben we ons in 2020 met het
afsluiten van een meerjarige kredietfaciliteit voorbereid op het eventueel langer
voortduren van coronamaatregelen inclusief lockdowns, en de gevolgen die dit kan
hebben voor de liquiditeit.

Op basis van vertrouwen

Vertrouwen is het fundament waarop Translink is gebouwd. Voorspelbaarheid en
betrouwbaarheid van onze dienstverlening en bedrijfsvoering vormen daarbij de
sleutel, zowel binnen de huidige card based (MiFare) systematiek als in de nieuwe
account based (EMV) omgeving. Dit is de kern van de Translink Bedrijfsstrategie 
2020-2025, die in 2020 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en
vastgesteld door de aandeelhouder. Om de continuïteit en betrouwbaarheid van
de dienstverlening te blijven waarborgen, vervingen we in 2020 een aantal van onze
kernsystemen. Dit vervangingsproces is in 2020 afgerond, waarmee Translink over een
vereenvoudigd en up-to-date IT-landschap beschikt. Dit blijkt ook uit de continuïteit
en stabiliteit van de dienstverlening in het afgelopen jaar. Op het gebied van
informatiebeveiliging hebben we in 2020 het ISO 27001 certificaat behaald en onze PCI
DSS-certificering gecontinueerd. Het ISAE-3402-onderzoek heeft geresulteerd in een
goedkeurende verklaring voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.
Doordat we het vertrouwen dag in en dag uit waarmaken, gaan nieuwe deuren voor
ons open. Deuren naar een wereld met Translink als hét transactieverwerkende en
informatieplatform voor mobiliteit, dus voor het OV én voor MaaS. Met onze opdracht
als senior supplier voor het Werkprogramma OV-betalen, zijn we dagelijks bezig met
het ontwikkelen van een nieuw landelijk betaalsysteem voor mobiliteit. We hebben in
2020 meer dan ooit samengewerkt met de OV-bedrijven en de dienstverlening zoveel
mogelijk op de behoefte van de reiziger afgestemd. We staan aan de vooravond van
het introduceren van nieuwe betaalvormen bij de reiziger en het in de praktijk brengen
van in- en uitchecken met je betaalpas of creditcard en treinreizen met gps. Ook de
ontwikkelingen van de nieuwe OV-chipkaart en bijbehorende dienstverlening zijn in
volle gang. In 2020 hebben we de eerste check-ins en check-outs met een betaalpas
en creditcard in onze nieuwe account based backoffice verwerkt. Bij al deze innovatie
kwamen ook de nodige uitdagingen op ons pad, zoals onverwachte technische
complexiteit en het vormgeven van contracten. Uitdagingen die we met open vizier zijn
aangegaan. Daarnaast kregen we de aanvullende vraag vanuit de OV-bedrijven, om ook
de reizigersondersteuning in de nieuwe wereld te bieden. Inmiddels zijn daar de eerste
verkennende stappen gezet.
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Ook op het gebied van data sloegen we in 2020 nieuwe wegen in. De geaggregeerde
inzichten die we OV-bedrijven en ministeries bieden, maken het mogelijk om
weloverwogen beleidsmaatregelen door te kunnen voeren. Het corona-dashboard op
onze website biedt actuele en betrouwbare informatie over het aantal instappers in het
OV aan iedereen die daarin is geïnteresseerd. Een veel geraadpleegde informatiebron,
nu de behoefte aan inzicht in het gebruik van openbaar vervoer groter is dan ooit. Door
het aangaan van nieuwe partnerships komen daar alleen maar meer mogelijkheden
bij. Hierbij zorgen we er vanzelfsprekend voor dat aan alle privacyregels wordt voldaan.
En we hebben stappen gezet om in de toekomst een online en realtime wereld voor
reizigers daadwerkelijk mogelijk te maken.

Financieel gestabiliseerd

We hebben de omzetdaling als gevolg van de afgenomen reisbewegingen in het
openbaar vervoer door de impact van corona kunnen opvangen met lagere kosten,
waarmee we het resultaat hebben kunnen behalen dat de Coöperatie nodig had om
aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Om voorbereid te blijven
op mogelijke liquiditeitsschommelingen wanneer de effecten van corona en van
overheidsmaatregelen blijven voortduren, hebben we in 2020 een kredietfaciliteit met
een looptijd van vier jaar afgesloten. Met de getroffen maatregelen is de directie van
mening dat de financiële positie van Translink sterk genoeg is om nieuwe of structurele
impact van het coronavirus op te vangen.

Ontwikkelingen organisatie

2020 was het jaar waarin Translink afscheid nam van CEO Arco Groothedde. Na acht
jaar met grote passie en veel plezier werkzaam te zijn geweest voor Translink, droeg hij
zijn functie over. Per 1 december 2020 werd Peter van Dijk officieel benoemd tot CEO
van Translink. De directie van Translink bestaat sinds die datum uit twee directieleden:
Peter van Dijk (algemeen directeur) en Rosalie van Dijk-Houben (financieel directeur).
Om de organisatie te stroomlijnen en te versterken, is de organisatiestructuur in 2020
aangepast tot vier business units. Deze nieuwe inrichting maakt het mogelijk efficiënter
en effectiever te werken. Dit is nodig om in te spelen op de huidige reizigersaantallen en
de verwachte impact van corona de komende jaren.

Voorbereid op de toekomst

We kijken terug op een jaar met onverwachte wendingen en grote ontwikkelingen
waarin we onze maximale flexibiliteit hebben getoond. We zijn onze medewerkers
dankbaar voor al het werk dat ze hebben verzet. We kijken uit naar een jaar met vele
uitdagingen en belangrijke mijlpalen waarin de onzekerheid over hoe de pandemie ons
in zijn greep houdt centraal staat. De vraag hoe de maatschappij richting het nieuwe
normaal wordt ingevuld, zal hoe dan ook impact hebben op mobiliteit. Samen met onze
klanten gaan we de uitdaging aan om Nederland op de kaart te zetten als voorloper op
het gebied van mobiliteit en de reiziger zo maximaal van dienst te zijn.

De directie van Translink
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02
Verslag van
de Raad van
Commissarissen

De Raad van Commissarissen
vervult zijn taken vanuit drie rollen:

De Raad
van Commissarissen

1

Toezichtrol
met formele g
 oedkeuringen

(RvC)

2

In dit verslag licht de RvC toe hoe
de rollen in 2020 zijn vormgegeven.
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3

Adviesrol
gevraagd en ongevraagd

Werkgeversrol

Algemeen

2020 stond naast het behouden van een betrouwbare dienstverlening en het
bijdragen als senior supplier aan het Werkprogramma OV-betalen in het teken van
het continueren van de dienstverlening ten tijde van de coronamaatregelen en het
waarborgen van de financiële stabiliteit van de organisatie.
De impact van corona was en is groot voor zowel de klanten van Translink als
voor Translink zelf. In financiële zin maar ook voor de manier van samenwerken.
De impact op de medewerkers van Translink, de operationele dienstverlening,
het Werkprogramma OV-betalen en de resultaten en liquiditeit van Translink zijn
gedurende het jaar veelvuldig met de directie besproken. Ook de aanvullende
financiële maatregelen waren een belangrijk gespreksonderwerp. Zo zijn aangepaste
factureringsafspraken met de OV-bedrijven gemaakt en is een kredietfaciliteit met
de huisbankier overeengekomen. Dit om ervoor te zorgen dat met de huidige stand
van zaken de financiële positie van Translink sterk genoeg is om de financiële impact
van corona op te vangen en te blijven voldoen aan verplichtingen. Op basis van deze
verwachting is de jaarrekening opgesteld op ‘going concern’-grondslagen.
In 2020 heeft Translink conform de financieringsafspraken aan haar
dividendverplichtingen voldaan waarmee de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven
in staat was de lening met de Rabobank en voormalige aandeelhouders volledig af te
lossen. De directie is in omvang en samenstelling in 2020 gewijzigd en voor de komende
jaren zijn nieuwe financieringsafspraken gemaakt met de leden van de Coöperatie.

Overleggen

In 2020 is de RvC zes keer in reguliere vergadering bijgekomen. Daarnaast hebben
naar aanleiding van specifieke lopende zaken enkele tussentijdse overleggen
plaatsgevonden. De Audit Commissie (AC) is vijfmaal en de Remuneratie en Benoeming
Commissie (RBC) tweemaal in reguliere vergadering bijeengekomen. Met een enkele
absentie zijn vrijwel alle vergaderingen door alle leden bijgewoond. Mevrouw Van
Tooren van der Wal was een deel van 2020 belet, haar taken zijn door de andere
commissarissen waargenomen.
De afstemming met de Coöperatie vindt, naast de jaarlijkse Aandeelhouders
vergadering in april, vooral plaats via het Dagelijks Bestuur van de Coöperatie. Met
zowel de interne als de externe auditor en de externe accountant is regulier overleg
vanuit de leden van de AC. Daarnaast spreekt de AC ook met de interne auditor en de
externe accountant buiten aanwezigheid van de directie. De leden van de AC spreken
verder jaarlijks met securitymanager, risicomanager, privacy officer en de compliance
officer. De voorzitter van de RvC neemt periodiek deel aan de overlegvergadering
tussen de Ondernemingsraad en de directie. Daarnaast heeft de RvC gesproken met
beide vertrouwenspersonen binnen Translink.
Uit al deze overleggen komt een consistent beeld ten aanzien van een beheerste en
betrouwbare bedrijfsvoering en financieel solide huishouding, waarbij ook gekeken
wordt waar nog verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Toezichtrol

Vanuit de toezichtrol van de RvC wordt in iedere AC-vergadering gesproken over
financiën, risico’s, interne beheersing en de naleving van wet- en regelgeving. Bij de
bespreking wordt gebruik gemaakt van financiële rapportages en de rapportages
inzake privacy, risicomanagement, security, compliance en interne audit. In de
RvC-vergadering worden van alle hiervoor genoemde rapportages de hoofdlijnen en
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aandachtspunten besproken. Daarnaast worden de RvC-leden via een rapportage
jaarlijks geïnformeerd over de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon
omgangsvormen en de vertrouwenspersoon integriteit (het ‘meldpunt klokkenluider’).
Belangrijke onderwerpen die de commissarissen hebben goedgekeurd in 2020, zijn
het jaarverslag en jaarrekening 2019, het Financieel Meerjaren Model Translink 2020 –
2029 en het jaarplan en budget 2021, met inachtneming van het advies van de Klanten
Raad van Advies, de Financiële Commissie en het Dagelijks Bestuur van de Coöperatie.
Daarnaast zijn de nieuwe financieringsafspraken en aangepaste factureringsafspraken
met de OV-bedrijven, evenals de nieuwe kredietfaciliteit besproken en goedgekeurd.
De commissarissen zijn periodiek geïnformeerd over het beheer en de omvang van
de reizigerstegoeden die voor een groot deel zijn ondergebracht bij de Stichting
Reizigerstegoeden Translink (SRT). Daarnaast zijn de commissarissen betrokken
geweest bij de selectie en voordracht van de accountant voor de jaarrekeningcontrole
en is uitvoerig gesproken over de scope, aanpak en resultaten uit verschillende
audits zoals ISAE3402. Daarbij is aandacht gegeven aan aspecten als IT-security
en cyberrisico’s, beheersing van uitbestede processen en de (geautomatiseerde)
rondrekening van transacties in de nieuwe Generieke Backoffice.

Adviesrol

Vanuit de adviesrol van de RvC is met de directie gesproken over de risico’s ten aanzien
van de voortgang en financiering van initiatieven uit het Werkprogramma OV-betalen
en hoe deze te mitigeren. Frequent is overlegd over de mogelijke verplichting van
een vergunning als betaalinstelling van De Nederlandsche Bank in het kader van de
Payment Service Directive 2 (PSD2). Daarnaast is met de directie veel gesproken over de
continuïteit van de dienstverlening en liquiditeitspositie van Translink evenals andere
risico’s als gevolg van corona.

Werkgeversrol

Vanuit de rol van werkgever is door de RvC met de directie gesproken over hun
functioneren, ontwikkeling, alsmede de realisatie van gestelde doelen. Deze hadden
betrekking op de realisatie van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening
binnen de begroting, beheerste bedrijfsvoering, realisatie van de nieuwe Generieke
Backoffice en stakeholdermanagement.
De RvC heeft na het vertrek van Arco Groothedde de samenstelling en omvang van de
directie geëvalueerd op basis waarvan besloten is om met een tweehoofdige directie
verder te gaan, en operationeel directeur Peter van Dijk per 1 december 2020 te
benoemen tot algemeen directeur.

Functioneren en samenstelling RvC

De RvC heeft zijn eigen functioneren onder externe begeleiding besproken alsmede
de onderlinge relatie verdiept en versterkt. Uit deze evaluatie komt naar voren dat
de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de directie naar tevredenheid
verloopt. De samenstelling van de Raad is evenwichtig en in overeenstemming met
de behoefte van de organisatie. Voor 2021 is een zelfevaluatie gepland evenals het
gezamenlijk invulling geven aan permanente educatie. De samenstelling van de RvC is
in 2020 ongewijzigd. Twee commissarissen zijn voor een nieuwe periode van vier jaar
herbenoemd.
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Aandachtsgebieden
Governance Finance Organisatie Informatie
Technologie
Dhr. Kleijnenberg
Aangetreden per 1 december 2016,
herbenoemd per 1 december 2020
voorzitter RvC en lid RBC

•

•

Dhr. Dikkers
Aangetreden per 15 mei 2015,
herbenoemd per 15 mei 2019
lid AC
Dhr. Van Kolfschoten
Aangetreden per 15 april 2018
voorzitter AC

•
•

Mevr. Schlichting
Aangetreden per 17 januari 2019
lid RBC
Mevr. Van Tooren-van der Wal
Aangetreden per 1 januari 2016,
herbenoemd per 1 januari 2020
lid AC
Dhr. Unck
Aangetreden per 1 februari 2018
voorzitter RBC

Openbaar
vervoer

•
•

•

•

•
•

Over dit verslag

Het jaarverslag inclusief jaarrekening over 2020, zoals opgesteld door de directie, is in
de AC en RvC besproken. Bij de bespreking in de AC was de externe accountant BDO
aanwezig. De jaarrekening gaat vergezeld van het verslag van de directie. We stellen
de Aandeelhoudersvergadering voor om het jaarverslag inclusief jaarrekening 2020
van Translink vast te stellen, inclusief winstbestemming. Tevens verzoeken we de
aandeelhouder om de directie en RvC decharge te verlenen over het boekjaar 2020.
Met de inzet en bijdrage van alle medewerkers heeft Translink het afgelopen jaar onder
moeilijke omstandigheden de betrouwbaarheid en continuïteit van de dienstverlening
voor haar klanten en reizigers weten vast te houden. In het bijzonder danken de
commissarissen de heer Groothedde voor zijn grote verdiensten voor Translink in de
afgelopen jaren.
De Raad van Commissarissen van Translink
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•

•

Op weg naar de toekomst
met voorspelbare
en betrouwbare
dienstverlening
en bedrijfsvoering
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03
Bericht van de OR

Op 3 februari 2020 zijn verkiezingen
gehouden voor de nieuwe zittingstermijn.
De nieuwe OR is gestart op 1 maart 2020
met een volledige bezetting:

De Ondernemingsraad
(OR)

De Ondernemingsraad (OR) van
Translink overlegt regelmatig met de
directie, zowel formeel als informeel.
In dit bericht geven we beknopt
de belangrijkste onderwerpen en
ontwikkelingen weer die in 2020
voor de OR speelden.

07 zetels
Marc Alderliesten
(vicevoorzitter)
Robin Brundel
Marieke Buijtenhuis
(secretaris)
Hilde Heijne
Leo van den Hoven
(voorzitter)
Chris Tijs
Marjoleine Wolters-ten Brinke

12

Jaarverslag 2020 Translink

Adviezen en instemmingen

In 2020 zijn de volgende adviesaanvragen en instemmingsverzoeken behandeld:

Augustus

de OR spreekt steun
uit voor het voorstel
tot (her)benoeming
van dhr. Kleijnenberg
als commissaris tevens
voorzitter van de Raad
van Commissarissen.

Oktober

de OR geeft positief advies op de
organisatiewijziging ter stroomlijning
en versterking.

de OR geeft positief advies op de
wijziging van de directie. Dit betrof
zowel de omvang (van drie naar twee
directieleden) als de samenstelling
(benoeming van Peter van Dijk tot
algemeen directeur).

December

gesprek over aanpassing
van arbeidsvoorwaarden
aan de huidige situatie
waarin thuiswerken de
norm is. Voor een deel van
die aanpassingen volgt
in de loop van 2021 een
wijzigingsverzoek.

Daarnaast is de OR betrokken geweest bij een aantal onderwerpen waarvoor formeel
gesproken advies- dan wel instemmingsplicht geldt. De OR heeft ervoor gekozen om
in deze gevallen af te zien van een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, omdat de
OR bij die betreffende onderwerpen weinig toegevoegde waarde zag in een dergelijk
formeel traject. In plaats daarvan hebben wij bij die onderwerpen een andere invulling
gegeven aan onze rol zodat elk onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. Het ging
hier om de volgende onderwerpen:

aanvraag
kredietfaciliteit

aanpassing
gesprekscyclus

omgang met
individueel keuzebudget

Samenwerking

De omstandigheden in 2020 waren als gevolg van corona ook voor de OR nieuw
en bijzonder. Inhoudelijk, omdat er onderwerpen ontstonden waarover wij ons
moesten (laten) informeren. En qua samenwerking, omdat het overleg met directie
en andere collega's op afstand moest gebeuren. Dat gold grotendeels ook voor ons
onderling overleg. Daarbij was het soms nog wat zoeken naar onze rol in deze nieuwe
omstandigheden.

Wij kijken uit naar voortzetting van deze samenwerking in 2021.
De Ondernemingsraad van Translink

Dat wij als OR toch goed hebben kunnen functioneren,
is mede te danken aan de goede relatie met de directie
die wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd:
gebaseerd op wederzijds vertrouwen, en in evenwicht
tussen zorgvuldigheid en pragmatisme.
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Juliette Hut

junior communicatieadviseur

Ander
mobiliteitsgedrag
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Versobering van
het OV-aanbod

"Ik denk dat wij allemaal een tijd van
transitie nodig hebben in een dag.
Van ochtend naar middag, van
middag naar avond, van werk naar
huis. Naar werk reizen was daarbij
een goede transitie voor mij.
Vroeger was dit een half uur, nu is
dat één stap vanuit mijn bed, ik werk
namelijk vanuit mijn slaapkamer.”

04
Ontwikkelingen
Als gevolg van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen, is het 
OV-gebruik in 2020 en daarmee het aantal OV-chipkaarttransacties
gehalveerd ten opzichte van 2019. De verwachting is dat na het intrekken van
de coronamaatregelen het OV-gebruik weer toeneemt, waarbij het OV-gebruik
volgens de huidige inschattingen in 2025 op het niveau van 2019 zal zijn.
(bron: KiM/Rijkswaterstaat)

Ander
mobiliteitsgedrag

Ander
mobiliteitsgedrag
Versobering van
het OV-aanbod

Versobering van
Wet- en
het OV-aanbod
regelgeving
Data
MaaS
Mobility as a Service
MaaS
Mobility as a Service

Ander
mobiliteitsgedrag
Ander
mobiliteitsgedrag
Ander
mobiliteitsgedrag
Versobering van
het OV-aanbod
Versobering van
het OV-aanbod

Data
Data

Data

Wet- en
regelgeving

Versobering van
het OV-aanbod
Wet- en
regelgeving
Wet- en
regelgeving

MaaS
Data
Mobility as a Service

MaaS
Mobility as a Service
Betalen
Betalen

Betalen
Betalen
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Ander
mobiliteitsgedrag

Versobering van
het OV-aanbod

Wet- en
regelgeving

4.1 Ontwikkelingen in de wereld om ons heen
De coronamaatregelen hebben geleid tot een ander mobiliteitsgedrag
dat ook na de coronamaatregelen aanhoudt. Hoe en hoe vaak we
in de toekomst naar werk en school reizen bijvoorbeeld. Dit leidt tot
een ander gebruik van het OV en andere vormen van mobiliteit.

Ander mobiliteitsgedrag
We verwachten dat de volgende veranderingen in reisgedrag ook doorzetten na corona.
In welke mate zal de tijd leren. Belangrijke verwachtingen die invloed hebben op het
Ander openbaar vervoer en het aantal transacties, zijn:
• Meer online (thuis-)werken en vergaderen in plaats van woon-werk en zakelijk vervoer
mobiliteitsgedrag
wat leidt tot een reductie van de reisbewegingen;
• Andere reistijden, zoals het vermijden van de spits in het OV of op de weg, al dan niet
afgedwongen door
de overheid,
werkgever of het opleidingsinstituut;
Versobering
van
• Het stopzetten
van
het
uitkeren
van
de maandelijkse reiskostenvergoeding en de
het OV-aanbod in 2021
werkelijke kosten op (declaratiebasis) onbelast vergoeden door werkgevers aan
werknemers;
• Het stopzetten door veel reizigers van hun abonnement. De sector denkt na hoe
nieuwe reizigers kunnen worden aangetrokken, bijvoorbeeld door een welkomterug-korting voor weggebleven reizigers en nieuwe abonnementsvormen die beter
aansluiten op de wensen van mensen die vaker thuiswerken;
• Een verschuiving van OV naar individueel vervoer, denk aan de (deel)auto en/of de
fiets. Volgens Snappcar en Greenwheels is het gebruik van deelauto’s hoger dan in
2019. Ook de e-bike wint terrein in coronatijd;
• Andere woonvoorkeuren, zoals bijvoorbeeld een trek uit de stad naar het platteland,
wat leidt tot afstandsverlenging.
Doelgroepen-

vervoer

Versobering van het OV-aanbod in 2020
Lagere frequenties, kleinere bussen en zelfs geschrapte lijnen: in alle concessies wordt
de dienstregeling versoberd om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te
vangen. Landelijk neemt het OV-aanbod gemiddeld met circa 10% af (Bron: OVPro.nl).
Hoeveel er wordt gesneden, verschilt per concessie.

nder
Betalen
teitsgedrag

ende maatregelen om de kosten te verlagen.
Het schrappen van aanbod isWeteen van
regelgeving
OV-bedrijven zijn tot en met
september 2021 verzekerd van de beschikbaarheidsvergoeding, maar dragen zelf 7% van het verlies aan opbrengsten. Dat zorgt dit jaar
voor een verlies van € 400 tot € 500 miljoen voor de sector. Bezuinigen is dus nodig en
bovendien een voorwaarde om in aanmerking te komen voor verlengde (en versoberde)
overheidssteun.

Versobering van
het OV-aanbod in 2021
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Doelgroepen-

"Dat je via videobellen
letterlijk bij elkaar
naar binnen kijkt, geeft
verdieping aan de relatie
die je met elkaar hebt. Je
krijgt letterlijk een inkijkje
in iemands leven en soms
zie je dingen die je helemaal
niet had verwacht."

Jan Verschure
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Ander
mobiliteitsgedrag

scrum master

mobiliteitsgedrag
Versobering van
het OV-aanbod in 2021

MaaS
Translink is op verschillende manieren verbonden aan MaaS-initiatieven (Mobility
as a Service). We nemen deel aan de Mobiliteitsalliantie en zijn betrokken bij
MaaS
het initiatief om gezamenlijk met andere partijen, waaronder KNV Maaslab, een
Mobility as a Service
afsprakenstelsel te maken voor MaaS. Daarnaast dragen we bij aan
de Mobiliteitsmissie
Doelgroepen2030. Onze betrokkenheid betreft onder andere de inbreng van onze ruime
ervaring
vervoer
met het afsprakenstelsel voor betalen in het openbaar vervoer (het huidige OVchipkaartscheme) en de ontwikkeling van nieuwe OV-betaalvormen.

Data

MaaS sluit aan bij een ontwikkeling die al langer gaande is. Bezit van een eigen auto of
fiets wordt, vooral voor jongeren, minder belangrijk. Wél willen ze graag 24 uur per dag
toegang tot OV- en andere mobiliteitsdiensten - en tot realtime informatie over hun
reizen. Dit wordt gefaciliteerd door de ontwikkeling van mobiliteitsplatforms. Met MaaS
Wetbeschikt de reiziger altijd over het vervoermiddel dat op dat moment
vooren
hem het
regelgeving
gunstigst is.
Om vast te stellen hoe deze MaaS-gedachte werkt, voeren zeven regio’s en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat pilots uit. Alle regio’s hebben in 2020 uit
consortia van 24 partijen hun MaaS-dienstverleners gekozen, waarmee het ministerie
Betalen
in 2019 een raamovereenkomst had gesloten. Deze consortia bestonden uit een brede
selectie bedrijven en instellingen: van banken tot autofabrikanten. Daaruit blijkt dat er
steeds meer nieuwe toetreders in het mobiliteitsdomein komen, vaak door overname
van of participatie in bestaande mobiliteitsinitiatieven.
Een mijlpaal in de ontwikkeling van een landelijk MaaS-ecosysteem is de TOMP-API
(Transport Operator to Mobility Provider Application Programming Interface), die in
2020 door publieke en private werkgroepen klaar is gemaakt voor implementatie.
Deze API standaardiseert de data-uitwisseling tussen OV-bedrijven en MaaS- of andere
mobiliteitsaanbieders. Daarmee kunnen ook kleine spelers eenvoudig onderdeel
worden van het MaaS-ecosysteem.
Ook de mobiliteitshub doet voorzichtig zijn intrede in Nederland. De mobiliteitshub
is een knooppunt waar verschillende vervoersmodaliteiten en de bijbehorende
infrastructuur zijn samengebracht voor bedrijven en omwonenden. De combinatie van
deze hubs en MaaS zal de reiziger daadwerkelijk meer bewegingsvrijheid geven.

Data
Een belangrijke ontwikkeling die in meer of mindere mate impact heeft op
de reizigersmobiliteit en op mobiliteitsdiensten, is de verdere groei van de
informatiesamenleving. De reiziger heeft behoefte aan self service, flexibiliteit en
keuzevrijheid. Reizigers willen drempelloze toegang tot het OV. Informatievoorziening
en serviceverlening voor de reizigers - direct of via de mobiliteits(service) provider zijn daarom essentieel. Op basis van data van een reiziger kan een mobiliteits(service)
provider persoonsgerichte service verlenen.
In 2020 zagen we mede door de coronacrisis het belang van data. OV-data geven
mobiliteitsproviders, mobiliteitsserviceproviders, overheden en andere (markt)partijen
inzicht in de mobiliteitsstromen in Nederland. Op deze manier kunnen overheden en
OV-bedrijven bijvoorbeeld inzicht krijgen in het gebruik van het openbaar vervoer in
relatie tot capaciteitsvraagstukken.
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Reizigers vinden het prettig als ze weten welke drukte ze kunnen verwachten
in het openbaar vervoer. Zeker in tijden van corona. Het inzichtelijk maken van
drukte helpt om op een verantwoorde en prettige manier te kunnen reizen met het
Doelgroepenopenbaar vervoer; het verhoogt voor reizigers het comfort van de reis. Een dergelijke
vervoer
reisindicator sluit aan bij het landelijke initiatief van OV-bedrijven om als onderdeel van

de coronamaatregelen drukte-informatie te leveren. Samen met de sector wordt verder
geïnvesteerd in de kwaliteit en de betrouwbaarheid.

Wet- en regelgeving
In het kader van de ontwikkeling van nieuwe betaalmogelijkheden in het OV (in het
bijzonder in- en uitchecken met de betaalpas of creditcard) en de PSD2-wetgeving, is
Wet- en nader onderzocht of Translink kwalificeert als betaaldienstverlener en daarmee onder
regelgeving toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) komt te vallen. Door de opzet met een escrow
agent bij de aankomende proef met in- en uitchecken met de betaalpas of creditcard is
DNB van mening dat Translink geen vergunning als betaalinstelling behoeft.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels bijna drie jaar
van kracht. Consumenten krijgen een beter inzicht in de persoonsgegevens die
door bedrijven verzameld worden, de doeleinden waarvoor deze gebruikt worden
Ander
en de rechten van consumenten bij het beheren van deze informatie. Gezien de
mobiliteitsgedrag
grote hoeveelheid persoonsgegevens die Translink verwerkt, had de AVG ook in
2020 onze voortdurende aandacht. Bij alle initiatieven binnen Translink waarbij
persoonsgegevens worden verwerkt, zorgen we dat we AVG-compliant zijn. Daarbij is
Versobering
van kantoren over de toepassing van
meermaals advies ingewonnen
bij gespecialiseerde
hetdeOV-aanbod
in 2021
de privacywetgeving binnen
bedrijfsvoering.
We geven integere bedrijfsvoering op
het gebied van de AVG niet alleen met de sector vorm, maar ook met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat als het gaat om het correct en zorgvuldig implementeren
en naleven van deze wetgeving.
Translink ontvangt regelmatig vorderingen om persoonsgegevens te delen met
justitie en politie. Ons uitgangspunt daarbij is dat we ons altijd houden aan weten regelgeving. Dat wil zeggen dat we de persoonsgegevens en de privacy van de
betrokkenen beschermen. Dit doen we door te werken conform vaste protocollen en
door vorderingen van autoriteiten kritisch en nauwgezet te toetsen op rechtmatigheid.

rvice

Doelgroepen-

vervoer
Betalen
Het gebruik van cashgeld, maar ook van fysieke bankkaarten daalt snel. Betalen met
je smartphone is met het gebruik van Apple Pay en Google Pay snel gegroeid. Apps van
banken worden steeds verder uitgebreid met handige betaal- en informatiediensten.
De betaling zelf wordt direct uitgevoerd. Betalen in de digitale wereld, e-commerce en
apps zijn geïntegreerde en geoptimaliseerde oplossingen voor de consument. Als senior
supplier van het Werkprogramma OV-betalen zorgen we dat deze manieren van betalen
ook mogelijk worden in mobiliteit.
Wet- en
regelgeving

Betalen
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4.2 Ontwikkelingen in de Translinkwereld
Ontwikkelingen bedrijfsvoering Translink
De OV-sector is dit jaar meer dan anders uitgedaagd. Naast nieuwe technologische
mogelijkheden, veranderende eisen en wensen van reizigers, opdrachtgevers,
nieuwe toetreders en nieuwe allianties, kreeg de sector dit jaar te maken met grote
onzekerheden over de volumes. Ook onder deze omstandigheden zetten we ons
als regieorganisatie maximaal in om een prettige samenwerkingspartner te zijn.
We hanteren een hoog ontwikkeltempo met korte doorlooptijden, en zorgen voor
een dienstverlening die we snel kunnen aanpassen. Ook nemen we de sector graag
collectieve uitdagingen uit handen, zoals reizigersondersteuning en de Open Reader
Architectuur (open software architectuur die account based ticketing ondersteunt voor
tokens en devices, waardoor een snellere transitie bij de mobiliteitspartijen mogelijk
wordt).

7,5

8,5

Klantwaardering
In 2020 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze klanten. De score - een
7,5 - was vergelijkbaar met het resultaat van 2019. Deze tevredenheid blijkt vooral te
danken aan een groter vertrouwen in onze dienstverlening rond transactieverwerking.
Ook wordt de relatie met Translink sterk gewaardeerd. Tevreden klanten zijn natuurlijk
een uitstekende stimulans om te blijven werken aan verdere verbeteringen. Met name
op het gebied van meer betaalvormen in het OV en een grotere beschikbaarheid en
toegankelijkheid van reistransactiedata.

Waardering OV-chipkaart
De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat in 2020 maar een klein
deel van het jaarlijkse OV-Klantenbarometeronderzoek van CROW/KpVV kon worden
uitgevoerd. Uit het onderzoek - dat beperkt bleef tot het eerste kwartaal - bleek dat het
gebruiksgemak van de OV-chipkaart weer hoger scoorde: over alle concessiegebieden
gemiddeld een 8,5 tegen een 8,4 in het eerste kwartaal van 2019.

In de media
De media hadden dit jaar veel belangstelling voor het corona-dashboard van Translink.
Alle landelijke dagbladen, radio- en tv-stations zijn herhaaldelijk voorzien van
informatie over het aantal reisbewegingen in het OV. Daarbij hebben we ons beperkt tot
het delen van feitelijke informatie. Voor duiding en inhoudelijke reacties over het OVgebruik werkten we samen met brancheorganisatie OVNL en de OV-bedrijven.
Een ander onderwerp dat breed werd uitgemeten in de media was de uitspraak van een
fraudezaak met OV-chipkaarten. Twee IT’ers werden in 2020 veroordeeld tot een boete
van € 33.000,- omdat ze meerdere OV-chipkaarten hadden gekraakt, waarmee ze tussen
2015 en 2017 gratis hadden gereisd. Na de eerste zitting zocht het tweetal de landelijke
media; de OV-chipkaart zou makkelijk te kraken zijn. Daarop is Translink in gesprek
gegaan met journalisten, om duidelijk te maken dat er al geruime tijd aanvullende
maatregelen zijn getroffen om fraude tegen te gaan. Die maatregelen hebben geleid tot
de ontdekking van de fraude en de uiteindelijke aanhouding van het tweetal.

Overleg met overheden en instanties
In 2020 was over lopende zaken regelmatig contact met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, politici, vervoersautoriteiten en belangenorganisaties als
Rover en de OV-ombudsman. Met het ministerie vonden werkafspraken plaats, onder
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meer over het inzicht bieden in de opbouw van de tariefstructuur en de ontwikkeling
van de verschillende tarieven door de jaren heen. In 2020 zijn we in nauw overleg met
het ministerie gestart met een halfjaarlijkse openbare rapportage over de tarieven,
waarmee we invulling geven aan het advies van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)
in het rapport Regulering van de OV-betaalmarkt.
Translink is als informatiehub en transactieverwerker voor de OV-sector bij uitstek
op zoek naar verbinding met partijen die een aanvulling of verrijking van onze
dienstverlening zijn. Dit is per definitie nooit exclusief, maar op basis van aanvullende
waarde voor de sector en de reiziger.
• Met marktpartijen, waaronder Goudappel Coffeng en Zight, wordt in samenwerking
gewerkt aan proposities onder andere op het gebied van gebiedsontwikkeling en
beleidsvragen voor (decentrale) overheden, waardoor procedures sneller verlopen
en informatie uit de OV-chipkaartdata eerder beschikbaar is en aansluit op de
informatiebehoefte.
• Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we samen op het gebied
van informatievoorziening voor de MaaS-pilots.
Adequate bescherming reizigerstegoeden
De Stichting Reizigerstegoeden Translink (SRT) en de Stichting Zekerheden
Reizigerstegoeden Translink (SZRT) zorgen er samen voor dat de tegoeden
op de OV-chipkaarten zo goed mogelijk zijn beschermd.
Sinds de introductie van de OV-chipkaart heeft Translink de reizigerstegoeden beheerd
en bewaard op separate bankrekeningen. Translink wilde die situatie veranderen, om
nog meer zekerheid te bieden aan de reiziger. Met de oprichting van de stichtingen en
de overdracht van het beheer van reizigerstegoeden naar de SRT, heeft Translink ervoor
gezorgd dat die tegoeden zo veilig mogelijk worden beheerd.
De SRT beheert sinds oktober 2019 de reizigerstegoeden, met uitzondering van het
deel dat nodig is voor de dagelijkse transactieverwerkingen. Dat deel is bij Translink
gebleven. De SZRT fungeert als een extra slot op de deur om de tegoeden van de
OV-chipkaarthouders adequaat te beschermen. De stichting houdt ten gunste van de
OV-chipkaarthouders een pandrecht op de tegoeden van de SRT, waardoor derden hier
geen aanspraak op kunnen maken.
Beide stichtingen zijn zelfstandige entiteiten. Ze kennen een eigen governance
met een bestuur dat uit ten minste twee personen bestaat, waarvan één externe
bestuurder en één bestuurder van Translink. Statutair is bepaald dat een
bestuurder van Translink geen voorzitter kan zijn van het bestuur van SRT
respectievelijk de SZRT. De SRT heeft bovendien een onafhankelijke Raad van Toezicht
die toezicht houdt op het bestuur.
Stichting Reizigers
tegoeden Translink

Stichting Zekerheden
Reizigerstegoeden Translink
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Strategie Translink
Begin 2020 heeft de aandeelhouder (Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven)
met goedkeuring van de Raad van Commissarissen de Translink Bedrijfsstrategie
2020 - 2025 vastgesteld. Deze strategie bouwt voort op en bevestigt de uitgangspunten
uit de eerder door de Coöperatie bekrachtigde strategische koers voor Translink.
Op hoofdlijnen gaat het om:

• Handhaving van de OV-chipkaartdienstverlening op het huidige hoge niveau.
• Focus op de rol als senior supplier van het Werkprogramma OV-betalen.
• Selectief, gecontroleerd en na consultatie van het Dagelijks Bestuur van de
Coöperatie ingaan op kansen in de markt.

Betrouwbare en beschikbare dienstverlening voor de Nederlandse OV-bedrijven is een
absolute kernwaarde van Translink. De bedrijfsstrategie onderstreept het belang van
een balans tussen de huidige card based dienstverlening, het Werkprogramma en de
nieuwe account based dienstverlening.
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A
mobili
Ander
mobiliteitsgedrag

Versob
het OV
Versobering van
het OV-aanbod

Op weg naar
de toekomst
MaaS
Mobility as a Service

MaaS
Mobility as a Service

Betalen
Betalen
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Data
Data

Wet- en
regelgeving

met nieuwe betaalvormen
voor meer keuze en
betaalgemak voor reizigers

05
Werkprogramma
OV-betalen

Card based

Account based

In het Werkprogramma OV-betalen werken OV-bedrijven
samenCard
met Translink
based aan de introductie van nieuwe
Account based
betaalvormen in het OV. Denk aan in- en uitchecken met je
Card based
Account based
mobiel, betaalpas of creditcardAccount
of met eenbased
barcode. In de
Card based
toekomst kiest de reiziger zelf hoe hij betaalt voor zijn reis.
Dankzij dit programma verlagen we de drempel tot het OV
en verhogen we het reis- en betaalgemak.

EMVc-technologie

Card based

Account based

EMVc-technologie
EMVc-technologie
EMVc-technologie

EMVc-technologie
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Reizigers willen gemakkelijker reizen en betalen in het OV. In de
Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven werken alle OV-bedrijven en
Translink samen om die toekomst te realiseren. Er is een gezamenlijke
route uitgestippeld om eind 2021 technisch klaar te zijn voor deze nieuwe
betaalvormen, zodat uiteindelijk in 2023 het huidige card based systeem
(MiFare-technologie) kan worden uitgezet en de nieuwe account based
dienstverlening (EMVc-technologie) het volledig overneemt.

Translink heeft in 2020 op alle domeinen van het programma intensief bijgedragen aan
de realisatie van nieuwe OV-betaalvormen:
• I n de projecten; waarin we in de rol van senior supplier gezamenlijk de nieuwe
betaalvormen beproeven en introduceren bij alle OV-bedrijven en reizigers in
Nederland.
• In de expertgroepen, klankbordgroepen, designboard; waarin we samen
met OV-bedrijven het Werkprogramma OV-betalen voeden met input vanuit
experts en alle partijen in onze omgeving.
• In het programmabureau en de Program Board; waar we samen de regie
op het Werkprogramma OV-betalen organiseren.

(Voor)financiering Werkprogramma OV-betalen
De totale begroting over vijf jaar voor het gezamenlijke deel van het Werkprogramma
OV-betalen is geraamd op € 32,5 miljoen. Met de leden van de Coöperatie is afgesproken
dat Translink dit bedrag voorfinanciert, waarbij de kosten door de OV-bedrijven
worden gedragen via de transactietarieven. Dit is mogelijk binnen de bestaande
financieringsafspraken en met inachtneming van de uitgangspunten, randvoorwaarden
en risico’s zoals die zijn vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de
Coöperatie van 17 april 2019.
Besturing via de Coöperatie en Program Board
Het Werkprogramma OV-betalen stelt zijn eigen jaarplan met begroting op. Deze legt
het programma ter goedkeuring voor aan de ALV van de Coöperatie. De impact van de
ontwikkeluitgaven van het Werkprogramma OV-betalen op de transactietarieven in
2020 past binnen de kaders van het vastgestelde Financieel Meerjaren Model Translink
2020 - 2029 en binnen het totaalbedrag van € 32,5 miljoen.
Het beschikbaar gestelde budget voor het Werkprogramma OV-betalen is in 2020
ingezet voor projecten, waaronder L1 infravisie, In- en uitchecken met betaalpas
of creditcard (EMVc-technologie), Reizen met de nieuwe OV-chipkaart (closed loop
token), Treinreizen met gps, Generieke Backoffice, OVC-routing en programma- en
bureaukosten. Deze onderwerpen komen verder in hoofdstuk 6 aan de orde.
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06
Resultaten 2020
Corona had grote impact op de bedrijfsvoering van Translink
in 2020: er werd vooral vanuit huis gewerkt. Ondanks die
lastige omstandigheden hebben we goede resultaten geboekt.
Zo zijn er grote stappen gemaakt voor de introductie van
nieuwe betaalvormen in het openbaar vervoer. Ondertussen
zorgden we voor een robuuste dienstverlening, waardoor we
de continuïteit konden waarborgen.

1
2
3
4
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Business Unit
Processing Services

Business Unit
Issuing & Distribution

Business Unit
Information Services

Business Unit
Assurance &
Business Suppport

Binnen Translink zijn vier business units verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de werkzaamheden en dus de resultaten. De units
worden hieronder beschreven. In het vervolg van het hoofdstuk gaan
we in op de bedrijfsbrede resultaten en de resultaten van de units
Processing Services, Issuing & Distribution en Information Services.

Business Unit
Processing Services

Business Unit
Issuing & Distribution

Business Unit
Information Services

Bij Processing Services zorgen
we voor accurate prijsberekening
en verwerken we veilig, snel en
betrouwbaar de transacties in het
mobiliteitsdomein. Wij verdelen
vervolgens de opbrengsten van
reizigers onder de OV-bedrijven en
andere mobiliteitsproviders, zodat
ze dat deel van de opbrengsten
ontvangen waar zij recht op
hebben.

Issuing & Distribution
verzorgt de dienstverlening
voor het produceren,
personaliseren en distribueren
van OV-chipkaarten, de
reizigersondersteuning,
website/apps en digitale
distributie van saldo en
productverkoop.

Bij Information Services verrijken we de
data van de reistransacties met andere
interne en externe databronnen tot
waardevolle informatieproducten en
dashboards voor beleidsondersteuning
bij overheden, mobiliteits(service)
providers, informatieproviders en andere
(markt)partijen. Om self service voor de
reiziger mogelijk te maken, ontsluiten
we data van een reiziger via mobiliteit
serviceproviders naar zijn app of andere
digitale portal via smart services.

Business Unit
Assurance & Business Support

Het team Assurance (risicomanagement, privacy, security en
BCM) ondersteunt en adviseert samen met Legal & Inkoop
de business units bij hun eindverantwoordelijkheid voor
profit & loss, risicobeheersing en het voldoen aan wet- en
regelgeving. Ook bereidt Assurance de organisatiebrede
kaders en beleidslijnen voor. Assurance zorgt samen met
Finance & Control voor de juiste stuurinformatie en voor
goede financiële afspraken en verslaglegging.
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De teams binnen Business Support (Human Resources,
Communicatie en Facility & Ontvangst) dragen bij aan
het optimaal laten functioneren van de organisatie.
En werken aan de optimalisatie van organisatie- en
verandervraagstukken, het opstellen en implementeren
van HR-beleid en visie en uitvoering van interne en externe
communicatie, ook in het kader van het Werkprogramma
OV-betalen.

6.1 Bedrijfsbrede resultaten
6.1.1 Samenwerken tijdens corona
Op afstand samen
Sinds 12 maart 2020 werken we op afstand samen. Direct na de persconferentie is het
calamiteitenteam in werking getreden en zijn we conform de RIVM-richtlijn zoveel
mogelijk thuis gaan werken.

Uitgangspunten van de coronamaatregelen bij Translink zijn:
• De veiligheid van de medewerkers staat voorop.
• Voor de gezondheid van onze medewerkers en het garanderen van de
businesscontinuïteit mijden we risico’s zoveel mogelijk.
• Zowel thuis als op kantoor moet je veilig, zonder zorgen en met plezier kunnen werken.
• Translink volgt de adviezen en richtlijnen van RIVM en overheid wat betreft moment,
tempo en omvang van eventuele opschaling van het werken op kantoor. Wij
werken zoveel mogelijk thuis en dat kunnen we ook. Ook maken we op basis van
deze richtlijnen en adviezen een eigen uitwerking passend bij de kernwaarden, de
werkzaamheden en facilitaire mogelijkheden van Translink.

Het calamiteitenteam is onderdeel van Business Continuity Management (BCM). Het
team heeft directe lijnen met de directie en kan snel besluiten nemen. Het heeft als
verantwoordelijkheid dat alle kernprocessen doorlopen, waardoor de dienstverlening
gewaarborgd blijft. In de perioden dat de coronamaatregelen minder streng waren,
ging het calamiteitenteam over van een besturende rol naar de rol van monitoring,
coördinatie en communicatie.
Met open armen
Translink heeft ten tijde van het overheidsrisiconiveau 'zeer ernstig' en/of de lockdown
15 werkplekken beschikbaar voor mensen die werken aan vitale processen binnen de
dienstverlening van Translink en voor mensen die om welke reden dan ook niet thuis
kunnen of willen werken. Afhankelijk van de fase waarin de pandemie zich bevindt, is
het aantal werkplekken opgeschaald.
Interne communicatie
Gedurende de eerste periode tussen 12 maart tot en met 17 april 2020 is er dagelijks
een verslag van de dag gemaakt en gedeeld met alle medewerkers. Na deze periode
zijn medewerkers tweewekelijks en in de laatste maanden wekelijks van een verslag
voorzien. Deze informatie per mail en op ons intranet geeft houvast en wordt
gewaardeerd. Medewerkers stellen vooral de transparantie op prijs. De klanten en
andere stakeholders van Translink zijn met enige regelmaat geïnformeerd over het
reilen en zeilen bij Translink tijdens de pandemie.

Maatregelen op kantoor

Het pand is voorzien van bestickering voor looproutes, wc-deuren en vergaderzalen.
Er zijn minder stoelen in het pand waardoor afstand houden makkelijker wordt.
De ventilatie is aangepast, standaard staan de ramen waar mensen werken overdag
open, en zijn er CO2 meters aanwezig. Ook is er goed gekeken naar de hygiënische
maatregelen.
Bij aankomst ontving iedere medewerker, die na afwezigheid voor het eerst weer op
kantoor kwam, een welkomstpakket. Aan het eind van de dag ontvingen medewerkers
en bezoekers een enquête om hun ervaringen te evalueren. Op basis daarvan hebben
we het veilig werken op kantoor verder kunnen verbeteren.
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Martin Potappel

Ander
mobiliteitsgedrag

chief information security officer

Versobering van
het OV-aanbod

"Huis, boompje, beestje, werk,
vertrouwd thuis, maar tóch het
gemis:
MaaS het werkgeluid, de schaterlach
Mobility as van
a Service
een collega, het groepje bij de
koffie, de vergadering. Het is anders
geworden, anders normaal."
Betalen
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Data

Wet- en
regelgeving

In vrijheid thuis
De hele periode is er veel aandacht voor welzijn en vitaliteit. In de eerste fase hebben
we gezorgd dat mensen thuis de juiste middelen hebben om goed thuis te kunnen
werken. We hebben de vinger aan de pols gehouden om zo goed mogelijk te weten hoe
het gaat met de medewerkers. Dit hebben we gedaan vanuit het management maar
ook door enquêtes onder alle medewerkers.
De medewerkers van Translink hebben laten zien over veel veerkracht, collegialiteit
en loyaliteit te beschikken. Het ziekteverzuim is laag: het jaargemiddelde ligt onder
de 2%. De medewerkers ervaren in deze periode zowel negatieve als positieve dingen.
Alle ballen in de lucht houden met een gezin thuis en alle rollen die daarbij komen is
voor sommigen lastig. Mensen geven aan het contact met hun collega’s te missen, ook
al gebeurt het nu digitaal. Dat gezellige praatje bij de koffiemachine, samen lunchen of
een brainstorm met elkaar. Het snelle schakelen met elkaar is weg. Ook is het lastiger
om goed voor jezelf te zorgen. Even die pauze te nemen die zo nodig is. Een goede
balans tussen werktijd en privétijd is soms lastig te vinden. Maar we ervaren ook
voordelen. Het scheelt reistijd en je kan gezellig samen lunchen met het gezin. En een
andere pre: we leren goed omgaan met bijvoorbeeld Teams. En collega’s geven aan te
willen helpen de teamspirit hoog te houden, gezelligheid en vrolijkheid te brengen.

Collega’s geven aan te willen helpen
de teamspirit hoog te houden,
gezelligheid en vrolijkheid te brengen.
Op afstand samen

Translink Thuisbioscoop
In het kader van Op afstand samen werd er
gezamenlijk - vanuit huis - een Netflix-film bekeken
door collega’s.

Blind date
Om ervoor te zorgen dat iedere medewerker in
contact bleef, hebben we voor alle medewerkers
een blind date met een collega uit een ander team
geregeld. Het regende leuke verslagen op het
intranet, van gemeenschappelijke hobby’s tot
wandelingen en een First date uitzending.

TransTalk
Een mistery collega vertelde over zijn verleden
als straaljagerpiloot. Collega’s hingen aan zijn
lippen. Andere collega’s zullen de reeks in 2021
voortzetten.
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6.1.2 Compliancy
Translink voldoet aan de noodzakelijke normen en standaarden, zoals ISO 27001 en
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) én werkt met succes volgens
een set controlemaatregelen, vastgelegd in de ISAE 3402. Deze zijn getoetst door
geaccrediteerde externe partijen. Translink voldoet aantoonbaar.

12.43u

PCI DSS

ISAE 3402, TYPE 2

Internationale beveiligings
standaard voor het veilig
bewaren van gegevens 12.43u

Internationale standaard
voor zekerheid
bij outsourcing

13.07u

ISO 27001

Internationale
standaard voor
informatiebeveiliging

13.07u

DNB-norm
In 2020 is het project Compliance met een nieuwe toekomst (Compliment) gestart,
omdat wij de lat hoog leggen als het gaat om compliancy en beheerste en integere
bedrijfsvoering. Hiervoor is besloten om het normenkader van De Nederlandsche Bank
(DNB) voor Translink als uitgangspunt te nemen. Bijkomend voordeel is dat we daarmee
voorbereid zijn op een eventueel voor de nieuwe betaalmogelijkheden benodigde
vergunning van DNB.
Voor de proef in- en uitchecken met je betaalpas of creditcard bij Arriva, die we eind
2020 hebben uitgewerkt, is een inrichting met partners gekozen waarbij een vergunning
voor Translink vanuit DNB op dit moment niet nodig is. Dit is door DNB bevestigd.

• I SO 27001 gecertificeerd, getoetst met tussentijdse controles in juni en december 2020
• PCI DSS-gecertificeerd, getoetst met tussentijdse controles in april 2020
– PCI DSS-certificering in de keten van onze onderaannemers Scheidt & Bachmann en
Solvinity
– PCI DSS-certificering in de keten van de OV-bedrijven, waarbij Arriva voor de
proef in- en uitchecken met je betaalpas of creditcard ook is gecertificeerd.
Andere OV-bedrijven worden door Translink ondersteund in hun PCI DSScertificeringstrajecten.
– Een security-architectuur conform PCI DSS-standaarden voor marktpartijen
(vendors) die terminals (poort/paaltjes) maken. PST Go Smart heeft als eerste partij
een terminal gemaakt die voldoet. Deze terminal wordt ook gebruikt in de proef
met Arriva; de allereerste officiële transactie is gemaakt op 7 oktober 2020. Ook hier
ondersteunt Translink verschillende vendors in hun PCI DSS-certificeringstrajecten.
• PCI CPoC-norm is de tweede norm die PCI heeft uitgebracht om betalingsacceptatie
via wearables (smartphone/tablet e.d.) mogelijk te maken. Translink verkent
gecertificeerde PCI CPoC toepassingen en dan specifiek voor inspectie van
elektronische vervoersbewijzen.
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Ander
mobiliteitsgedrag

Beginnen in een nieuwe
functie tijdens corona, waarin
het ontwikkelen van nieuwe
Versobering
dienstverlening volop
in gangvanis,
het OV-aanbod
was op zich al een uitdaging.
Aangevuld met thuisonderwijs
van twee kinderen, brengt dat het
nodige kunst en vliegwerkWetmeten
regelgeving
Data
zich mee. Door de flexibiliteit van
productmanager processing services
Translink bleef dit behapbaar.

Dominique Spalburg
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Privacy en security
Voor compliancy in onze bedrijfsvoering is de privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), van groot belang. Ook hiervoor legt Translink de lat hoog.
Zo hebben we op het gebied van privacy en security interne audits uitgevoerd, verbeter
punten geadresseerd en doorgevoerd. Het uitvoeren van een Data Protection Impact
Assessment (DPIA) is voor elk initiatief de norm om risico’s in kaart te brengen.

compliancy
bedrijfsvoering Translink

beschermen
privacy reiziger

En ook in onze leveringsketen zijn verwerkersovereenkomsten verder aangescherpt en
opnieuw afgesloten om de privacy van de reiziger te beschermen. Afgelopen jaar heeft
Translink zich gefocust op cyberrisico’s en de toetsing op de bijbehorende en actieve
maatregelen. Er is tevens aandacht voor de kennis en kunde van de mensen die bij
Translink werken; er zijn diverse presentaties en trainingen gegeven in 2020 op het vlak
van security en privacy. Een jaarlijkse enquête onder het personeel is hier onderdeel
van. Vanuit het team Assurance hebben we dit jaar weer een (verplichte) enquête
rondgestuurd op 2 november 2020. De resultaten worden geëvalueerd en waar nodig
opgevolgd met extra awareness sessies en trainingen.
In 2020 hebben er 14 datalekken plaatsgevonden. Voor tien van de dossiers is het niet
waarschijnlijk dat de inbreuken die hebben plaatsgevonden met persoonsgegevens een
risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen. Op grond van
artikel 33 AVG zijn deze datalekken niet gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
In totaal zijn vier datalekken gemeld aan de AP. Translink heeft de betrokkenen
geïnformeerd en direct aanvullende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.
Tevens zijn aanvullende maatregelen in beeld en zijn de (rest)risico’s afgestemd en
onderdeel van de Plan-Do-Check-Act-cyclus-cyclus. Alle 14 datalekken zijn opgenomen
in het interne datalekregister.
Translink voert voortdurend securitytesten uit, in samenwerking met gecertificeerde
externe bedrijven. Dit zijn reguliere testen op bestaande omgevingen, nieuwe
omgevingen en omgevingen met grote wijzigingen. Risico’s die worden gerapporteerd
als resultaat van deze testen zijn geclassificeerd als hoog, middel en laag. Risico’s met
impact hoog en middel zijn geadresseerd en opgelost. Risico’s met een lage impact zijn
veelal opgelost dan wel bewust geaccepteerd als restrisico.
In 2020 zijn er 34 security incidenten geregistreerd en opgevolgd waarvan twee als
kritisch zijn geclassificeerd. Er zijn direct maatregelen getroffen om de schade te
beperken en herhaling te voorkomen.
Het eerste kritische incident betrof een configuratiefout door en bij een leverancier
die een ondersteunende applicatie beheert in het klantenserviceproces van Translink.
De leverancier is hierop aangesproken en de fout is hersteld. Translink heeft melding
gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het tweede kritische incident betrof een credential stuffing aanval. Bij onderzoek
naar verdachte pogingen om in te loggen op www.ov-chipkaart.nl hebben experts

33

Jaarverslag 2020 Translink

* Credential stuffing is een
vorm van cyberattack waarbij
gestolen accountgegevens,
die meestal bestaan uit lijsten
met gebruikersnamen en/
of e-mailadressen en de
bijbehorende wachtwoorden
(vaak van een data-inbreuk),
worden gebruikt om
ongeautoriseerde toegang te
krijgen tot gebruikersaccounts
door middel van grootschalige
geautomatiseerde
aanmeldingsverzoeken die
gericht zijn tegen een website.

vastgesteld dat de betreffende OV-chipkaartaccounts onrechtmatig zijn ingezien. Uit
voorzorg zijn de accounts geblokkeerd, de betrokken klanten zijn geïnformeerd en er
zijn maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Translink heeft aangifte van
computervredebreuk bij de politie gedaan. Ook heeft Translink melding gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Businesscontinuïteit
Continuïteit van de kernprocessen en de primaire dienstverlening van Translink
is zeer belangrijk. Onder de regie van de Business Continuity Management
(BCM)-commissie van Translink wordt de continuïteit van onze dienstverlening en
kritische systemen nauwlettend gevolgd. Ook voor 2020 is een jaarplan opgesteld
met belangrijke activiteiten in dit kader. We stellen onder meer vast of Translink in
staat is om bij uitval de systemen weer operationeel te krijgen binnen de gemaakte
afspraken en hersteltijden. Niet alleen op papier, maar juist door daadwerkelijk de
uitwijkmogelijkheden te beproeven. In 2020 hebben we verdere ervaring opgedaan
waardoor routine ontstaat en we kiezen voor architectuuroplossingen waarbij dit
‘by design’ is geborgd. Hierdoor kunnen we de continuïteit van de dienstverlening
goed waarborgen. Dit blijkt ook uit de continuïteit en stabiliteit van de operationele
diensten in 2020. Uitwijktesten en nieuwe releases kunnen bij nieuwe systemen zonder
onderbreking van de dienstverlening uitgevoerd worden.
Ook dit jaar is het beleid ten aanzien van businesscontinuïteit weer afgestemd met
en goedgekeurd door de directie. Daarnaast is de jaarkalender gevolgd, waarbij het
uitwijken en inwijken van de kernsystemen succesvol zijn getest. Afgelopen jaar betrof
dat de kernsystemen BSS, KMS, NUDB, OCHS en de OV-chipkaartproductiesystemen.
Daarnaast heeft het BHV-team (bedrijfshulpverlening) een training gevolgd en hebben
we een ‘Dawn Raid’-protocol geïmplementeerd en geoefend.

BSS	In het OV-chipkaartordermanagementsysteem worden alle gepersonaliseerde
OV-chipkaarten geregistreerd, inclusief persoonsgegevens. Het
productieproces wordt hiermee aangestuurd en ook de status van de kaarten.
Dit is een kernsysteem voor de OV-chipkaartproductie en -klantenservice.
KMS
Het systeem dat digitale sleutels beheert en beveiligt.
NUDB	De data-opslag voor online gebruiksinformatie voor reizigers, zoals
reishistorie.
OCHS	Het Octopus Clearing House System voor OV-transacties is een kernsysteem
voor de transactieverwerking. Hierin worden alle OV-chipkaarttransacties
gevalideerd en verwerkt.

De BCM-commissie is in 2020 vier keer bij elkaar gekomen. In dat overleg kijken we terug
en vooruit, en hebben we recentelijk ook de opzet van de jaarkalender 2021 gemaakt. De
highlights voor 2021 zijn het voorbereiden op papier van een algeheel uitwijkscenario en
het beproeven van de continuïteit van de Generieke Backoffice.

34

Jaarverslag 2020 Translink

Business unit Processing Services
6.2	Resultaten transactieverwerking
6.2.1 Resultaten continuïteit basisdienstverlening
Operationeel gezien was 2020 een bijzonder jaar: een halvering van het volume reistransacties als gevolg van corona en tegelijkertijd minder verstoringen dan ooit in de
dienstverlening. Hoewel we hoofdzakelijk vanuit huis hebben gewerkt zijn alle activiteiten doorgegaan: de continuïteit van de transactieverwerking van de OV-chipkaart
stond daarbij voorop. Hoge betrouwbaarheid was extra belangrijk om onze klanten
in deze tijd maximaal te ontzorgen. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen
voor het in beheer nemen van het account based systeem Generieke Backoffice en de
huidige omgevingen geoptimaliseerd. Kortom, een zeer stabiel resultaat in een maatschappelijk gezien grillig jaar.
In 2020 hebben we bijna 1,5 miljard OV-chipkaarttransacties verwerkt.
Dit is afgerond 50% minder dan gerealiseerd in 2019 als gevolg van minder reisbewegingen door de coronamaatregelen. Doordat voor 2020 aangepaste financiële afspraken
met de OV-bedrijven zijn gemaakt, is voldoende transactievergoeding ontvangen om gecombineerd met kostenbesparing - de kosten van Translink te dekken.
De kwaliteit van de transactieverwerking was in 2020 hoog. In 2020 hebben we de
Service Level Agreements volledig behaald en vonden geen opvallende incidenten
plaats. Het uitvoeren van werkzaamheden vanuit huis had dan ook geen impact op de
kwaliteit van onze dienstverlening. Alle incidenten zijn binnen de servicelevelafspraken
afgehandeld.
We hebben de vaste systeemkosten in de loop van 2020 met 10% kunnen reduceren
door hogere efficiency en beter lifecyclemanagement. Ook de begroting voor de
systeemoptimalisatie en risicobeheersing is ruim binnen budget gebleven, terwijl alle
geplande en ongeplande zaken succesvol zijn gerealiseerd. De kosten voor transactieverwerking hebben we verlaagd door end-of-life-systemen te vervangen en de ketenprocessen nog efficiënter in te richten. Ook is een aantal optimalisaties doorgevoerd,
zoals de herinrichting van de hosting van verschillende systemen.
Vanuit ons Business Continuïteit Management hebben we voor een beheerste
bedrijfsvoering een operationele uitwijk gedaan met de basissystemen:
het transactieverwerkende systeem en de acquirer. Daarnaast hebben we
de Fare Calculation Engine up-to-date gebracht.
Met het oog op de migratie naar de Generieke Backoffice hebben we in 2020 de laatste
investeringen gedaan in de MiFare OV-chipkaartsystemen en daarmee de functionele
backlog beëindigd. Als laatste functionele aanpassing in de OV-chipkaart MiFare systemen hebben we het product Traject Vrij gerealiseerd. Een mooie aanvulling in het NS
Flex portfolio en voor NS een belangrijke stap in hun eigen migratie naar account based
ticketing.

1,47
miljard
Totaal aantal
OV-chipkaart transacties
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Op weg naar de toekomst
met data en inzichten
waarmee de infrastructuur
voor mobiliteit verbetert
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6.2.2 Resultaten ontwikkelinitiatieven
De ontwikkeling naar de account based wereld vordert gestaag. Eind 2020 hebben
we de Generieke Backoffice in productie genomen. Vanuit deze nieuwe backoffice
verwerken we de (interoperabele) transacties voor de nieuwe betaalvormen. Met de
introductie van de nieuwe betaalvormen en dienstverlening door Translink, wordt stap
voor stap toegewerkt naar de uitfasering van de huidige OV-chipkaarttechnologie en
infrastructuur. Voor het Werkprogramma OV-betalen hebben we bovendien twee Proof
of Concepts gedaan:
1. de nieuwe OV-chipkaart
2. betalen met saldo in de backoffice in plaats van betaling vanuit het saldo op de kaart
De eerste EMV-transacties via de Generieke Backoffice gerealiseerd
Eind 2020 zijn de eerste EMV-transacties door de nieuwe Generieke Backoffice geleid
en correct verwerkt. Dit is gedaan in een try-out in een bus van Arriva in Lelystad.
Hiermee kunnen we in- en uitchecken met de betaalpas of creditcard faciliteren en de
implementatie van het Werkprogramma OV-betalen ondersteunen. Een belangrijke
mijlpaal in de ontwikkeling naar een account based dienstverlening.
Reizen met
betaalkaart
Try-out

Traject

Lelystad

EMV-transacties

Generieke Backoffice

Het verwerken van EMV-transacties vergt een koppeling met de bancaire systemen
en daarmee ook de verplichting te voldoen aan het bankenscheme (Payment Card
Industry). Hiervoor hebben we in 2020 de samenwerking met onze acquirer (EMS)
ingericht. Ook zijn wij in 2020 conform de Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS) gecertificeerd voor deze koppeling.
Opbouw Generieke Backoffice en implementatie
De Generieke Backoffice heeft in 2020 het niveau bereikt om de eerste implementaties
te ondersteunen. Een mijlpaal waar we trots op zijn. De backoffice is getest en in
oktober opgeleverd en biedt voldoende functionaliteit voor de eerste fase van in- en
uitchecken met je betaalpas of creditcard (EMV - open loop) en de opvolger van de
huidige OV-chipkaart (MiFare - closed loop).
Echter, de opbouw van Generieke Backoffice betekent ook het aansluiten van de OVbedrijven om uiteindelijk de nieuwe betaalmethoden daadwerkelijk live te brengen. In
2020 is Arriva aangesloten. Het is Translink en de OV-bedrijven niet gelukt om in 2020
meerdere OV-bedrijven aan te sluiten. Dit is vertraagd door technische complexiteit
en corona. In 2021 staat op de planning om alsnog ook de andere OV-bedrijven aan te
sluiten om de landelijke EMV-uitrol mogelijk te maken.
Naast de uitrol en aansluiting is ook de verdere ontwikkeling van Generieke Backoffice
in 2021 nog steeds van belang. We volgen daarbij de route die in de technische roadmap
met OV-bedrijven en het Werkprogramma wordt afgestemd.
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Business unit Issuing & Distribution
6.3	Resultaten OV-chipkaartproductie en klantenservice
6.3.1 Resultaten continuïteit basisdienstverlening
Operationeel gezien is 2020, ondanks alle uitdagingen door corona, voor de OVchipkaartproductie en de klantenservice een goed jaar geweest wat betreft de
continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Over het gehele jaar heeft
Issuing & Distribution de servicelevels gehaald. De werkzaamheden zijn grotendeels
vanuit huis gedaan, zonder impact op de kwaliteit van onze dienstverlening. Stabiele
systemen en proactief monitoren hebben bijgedragen aan minimale verstoringen.
Prettig voor onze klanten en voor de reizigers in het OV.
OV-chipkaartproductie en -distributie
De pandemie had uiteraard effect op het aantal verkochte OV-chipkaarten. Minder
reizigers in het OV zorgt voor een afname van het gebruik van het aantal kaarten en
ook voor een daling van het aantal nieuwe of vervangende kaarten. Een verlopen kaart
wordt niet zomaar automatisch weer vervangen als de reiziger er geen gebruik van
maakt. De kaartverkoop daalde met 38% ten opzichte van 2019. Deze afname wordt
voornamelijk veroorzaakt door een halvering van de verkoop van anonieme OVchipkaarten. De voorraden die nog in het veld lagen, zijn niet opgemaakt en er wordt
pas opnieuw besteld als de ‘ijzeren voorraad’ in zicht is.
Bij de productie en distributie van OV-chipkaarten hebben zich geen noemenswaardige
incidenten voorgedaan. Door strikt gescheiden productieteams hebben we het
besmettingsrisico tot een minimum beperkt. Alle kaarten zijn binnen de gestelde
afspraken geproduceerd en geleverd.

2,16
miljoen

Persoonlijk

1,44 miljoen

Anoniem

0,64 miljoen

Zakelijk 		

77 duizend

Totaal aantal
OV-chipkaarten verkocht

36% van de kaarten in 2020 is geproduceerd
vanwege vervanging en vernieuwing om te
kunnen blijven reizen in het OV.
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Binnen de business unit Issuing & Distribution zijn diverse optimalisaties en wijzigingen
doorgevoerd waardoor kostenbesparingen zijn gerealiseerd:
1. De formulierverwerking doen we sinds december 2020 zelf. Dit is besloten vanwege
de flinke afname van het aantal formulieren en de onevenwichtige maandelijkse
vaste kosten voor de formulierverwerking door een leverancier.
2. Eind 2019 is gestart met een onderzoek of we het OV-chipkaart ordermanagement
systeem (BSS) konden herinrichten zonder afbreuk te doen aan continuïteit en
kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft geleid tot in productie name van een
slimmer en efficiënter systeem halverwege december.
BSS was tot januari 2021 gecontracteerd bij de leverancier. Met de leverancier wordt
op basis van een nieuw contract de komende drie jaar continuïteit geleverd tegen
significant lagere kosten.
3. V
 oor de dienst 'Uitcheck gemist' hebben we met een nieuwe leverancier het
systeem opnieuw opgebouwd en tegelijkertijd een kostenbesparing kunnen
realiseren op de beheerkosten zonder aan stabiliteit en continuïteit in te leveren.
Voor een beheerste bedrijfsvoering zijn uitwijktesten in het kader van
businesscontinuïteit een belangrijk onderdeel van de dagelijkse operatie. Wij hebben er
twee gedaan in 2020, direct na de herinrichting van het order systeem (BSS). Ook voor
de NAL is er afgelopen jaar een succesvolle uitwijk gedaan. De NAL is het systeem dat
bestellingen verwerkt en klaarzet. Het gaat daarbij om het op de OV-chipkaart zetten
van een via internet besteld en betaald reisproduct, dienst of saldo. Hieruit kunnen we
concluderen dat de continuïteit van onze dienstverlening staat als een huis.
4. O
 ok in 2020 hebben we onze basisdienstverlening rondom het beheren en
bewaken van het OV-chipkaartscheme voortgezet. Translink bewaakt in haar rol
als scheme provider de interoperabiliteit, integriteit en vertrouwelijkheid van
het OV-chipkaartsysteem. De afgelopen jaren zien we dat de werkzaamheden als
scheme provider afnemen. Het aantal voorstellen voor wijzigingen is in 2020 verder
gereduceerd en daarmee ook de verzoeken tot certificering. Als gevolg hiervan
is in 2020 de scheme fee voor onze klanten verder afgebouwd. Het team blijft
beschikbaar om de kennis en continuïteit te waarborgen.
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klantcontacten
2020

Serviceverlening OV-chipkaart
De serviceverlening rondom de OV-chipkaart bestaat uit de website OVchipkaart, de app en de klantenservice OV-chipkaart. Het aantal klantcontacten
bij de klantenservice is in 2020 gedaald met als belangrijkste reden de afname
van het aantal reizigers in het OV. Ook het aantal websitebezoekers en
appbezoekers is relatief afgenomen, maar daalde niet zo sterk als het aantal
reisbewegingen.

OV-chipkaart.nl

Klantcontacten totaal

22,11 miljoen

E-mails

21,3 miljoen

3 duizend

39 duizend

Telefoon

Serviceformulieren

Social media

663 duizend
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95 duizend

11 duizend

6.3.2 Resultaten ontwikkelinitiatieven
In 2020 zijn diverse initiatieven binnen de OV-chipkaartdienstverlening gestart en
afgerond. Omdat de OV-chipkaart in zijn huidige vorm verdwijnt, worden nieuwe
ontwikkelingen alleen doorgevoerd als het nodig is voor de continuïteit van de
dienstverlening, of als er kostenbesparing of kwaliteitsverbetering mogelijk is. Een
andere mogelijke reden is dat de ontwikkeling helpt in de migratie naar of acceptatie van
de account based wereld. Tenslotte hebben we ook in 2020 initiatieven live gebracht om
de niet-gebruikte saldi van verlopen kaarten terug te brengen naar de reiziger.
Slim inchecken
Slim inchecken is in 2020 ontwikkeld in een samenwerking tussen NS en Translink. Saldoorders die klaar staan om opgehaald te worden door de reiziger, worden op het moment
dat hij in- of uitcheckt bij NS automatisch op de OV-chipkaart geplaatst. Uiteraard kan de
reiziger ook nog langs een ophaalpunt om de bestelling op de kaart te zetten.
De beoogde livegang van Slim inchecken staat gepland voor het eerste kwartaal
van 2021. Alle deelnemers die orders kunnen plaatsen op de NAL kunnen van Slim
inchecken gebruik maken.
Vernieuwde security-architectuur
In 2020 is gewerkt aan de nieuwe security-architectuur waarvan een nieuw type
PKI-SAM een onderdeel is. De chip in deze PKI-SAM voldoet aan de hoge eisen van
de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Een PKI-SAM speelt een
grote rol in het versleutelen van de data en het digitaal/juridisch onweerlegbaar maken
van de transactie. Translink is in staat om met haar processen en systemen de uitgifte
van deze nieuwe PKI-SAMs te verzorgen en te beheren. Translink geeft nu zowel het
nieuwe type PKI-SAM uit als het bestaande type PKI-SAM. De bestaande PKI-SAM wordt
gebruikt voor de OV-chipkaarttransacties.

Niet-gebruikt saldo terug naar de reiziger
Als een OV-chipkaart verlopen is, kan de reiziger het saldo dat nog op de kaart staat
terugvragen. In totaal ging er op die manier in het afgelopen jaar bijna € 9 miljoen terug
naar reizigers met een in 2020 verlopen persoonlijke kaart en bijna € 2,5 miljoen naar
reizigers met een in 2020 verlopen anonieme kaart.
Het bedrag aan niet-gebruikt saldo dat nog door houders van (grotendeels anonieme)
verlopen OV-chipkaarten teruggevraagd kan worden, bedroeg eind 2020 in totaal ruim
€ 32 mln.
Ook in 2021 en volgende jaren blijven Translink, de OV-bedrijven en andere zakelijke
klanten zich maximaal inzetten om zoveel mogelijk reizigers te bewegen het niet
gebruikte saldo terug te vragen.
Begin 2020 bedroeg het

Bestedingsdoelen overgebleven niet-gebruikt saldo
Saldo dat na de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar nog steeds op een
verlopen OV-chipkaart staat, kan niet meer door de reiziger worden teruggevraagd.
Voor de besteding van dit overblijvende niet-gebruikte saldo zijn in overleg met
reizigersorganisaties, overheden en OV-bedrijven in het NOVB-overleg drie sporen
uitgezet. Alle drie de sporen komen ten gunste van de reiziger voor een bedrag van in
totaal € 2.119.000,- in 2020:

overblijvende niet-gebruikte
saldo op kaarten die langer dan
5 jaar zijn verlopen in totaal
€ 3,2 miljoen. In 2020 is daar
€ 8,0 miljoen bijgekomen en is
€ 2,1 miljoen besteed (zoals
hierna per spoor gespecificeerd).
Per eind 2020 bedroeg het totaal
aan overblijvend niet-gebruikt
saldo € 9,1 miljoen.
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Spoor 1
vergemakkelijken van
het terugvragen van nietgebruikt saldo op verlopen 
OV-chipkaarten (‘Saldo’)

€ 221.000,namelijk:

niet-gebruikt saldo op verlopen OV-chipkaarten
terugbrengen naar de reiziger, marktonderzoek hoe
we de reiziger hier het beste bij kunnen helpen en
het attenderen van reizigers op de mogelijkheden

€ 533.000,namelijk:

anonieme OV-chipkaarten met reissaldo in de cadeauboxen
van de LINDA.foundation en doorontwikkeling van de
informatiehuishouding voor betere service aan de reiziger

€ 1.365.000,namelijk:

nieuwe vormen van in- en uitchecken, service en saldo
laden realiseren en gebruikerservaringen van de reizigers
centraal stellen om de innovatie te introduceren

Spoor 2
verbeteringen
voor de reiziger

Spoor 3
innovatie in het kader
van OV-betalen

Ontwikkelingen Spoor 1
			

Saldo Retour-activiteiten

1. We sturen sinds januari 2020 aan reizigers met een inactieve persoonlijke kaart (meer
dan een jaar niet gebruikt) een herinneringsmail of brief met de vraag of ze hun bijna
verlopen persoonlijke kaart willen vernieuwen of het saldo terug willen. Hiermee
hebben we in totaal € 828.000,- teruggeven. 95% van de kaarthouders heeft bovendien
zijn kaart vernieuwd en reist dus opnieuw met een geldige persoonlijke kaart.
2. We geven reizigers met een verlopen persoonlijke kaart, waarvan we
bankrekeningnummers kennen, automatisch hun niet-gebruikt saldo terug. Vanaf de
start in april 2020 is hiermee in totaal € 824.000,- teruggegeven aan de reiziger.
3. W
 e hebben marktonderzoek uitgevoerd om te kunnen achterhalen hoe we
kaarthouders met een anonieme kaart het beste kunnen helpen hun geld terug
te krijgen. Dit heeft nieuwe inzichten opgeleverd, waaronder de ‘OV-chipkaart.nl
e-mailservice’ op www.ov-chipkaart.nl. Hiermee kunnen reizigers met een anonieme
OV-chipkaart hun nog actieve kaart registeren. Drie dagen voordat de kaart verloopt
ontvangt een reiziger een e-mail die hem eraan herinnert om het saldo dat nog op de
kaart staat terug te vragen. Wel of niet aanmelden blijft altijd de keuze van de reiziger.
4. E
 r staat sinds het derde kwartaal van 2020 een cookiemelding op de website www.
ov-chipkaart.nl. Nadat bezoekers van de website hun toestemming hebben gegeven
voor het plaatsen van cookies, kunnen met name reizigers met de anonieme OVchipkaart doelgerichter worden bereikt met voor hun relevante informatie. Deze
ontwikkeling was nodig voor de online mediacampagne die we in 2021 lanceren.
Deze campagne is gericht op anonieme kaarthouders met als doel hun niet-gebruikte
saldo terug te kunnen geven.
5. We zijn gestart met het uitbreiden en optimaliseren van het online
saldoteruggaveproces op de website. Nu kan niet-gebruikt saldo alleen online
teruggevraagd worden als de kaart minder dan één jaar verlopen is. Is de kaart langer
verlopen, dan moet de kaart fysiek worden opgestuurd. In 2021 wordt het ook voor
oudere kaarten mogelijk om het onlineproces te doorlopen.
6. Tot slot zijn we gestart met een pilot voor herinneringsmails aan reizigers. Uit
onderzoek blijkt dat een extra reminder na het verlopen van de persoonlijke kaart
(naast de huidige mail of brief 6 weken voor de verloopdatum) bijdraagt aan het
vergroten van de teruggave van niet-gebruikt saldo.
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Saldo Retour-activiteiten
Het programma Jouw Geld Telt Altijd (JGTA) heeft in 2020 succesvolle initiatieven
live gebracht waarmee we niet-gebruikt saldo op verlopen OV-chipkaarten (geld van
de reiziger) terugbrengen naar de reiziger. Deze initiatieven waren met name gericht
op persoonlijke OV-chipkaarten en hebben geleid tot een significante groei in het
terugbetalen van niet-gebruikt saldo aan reizigers met een verlopen persoonlijke
kaart. De beoogde initiatieven voor anonieme kaarten, waaronder een grootschalige
mediacampagne, zijn in verband met COVID-19 , uitgesteld tot 2021. Het percentage
saldoteruggaven voor persoonlijke kaarten is - in het eerste jaar van verlopen - van
gemiddeld 63% eind 2019 naar gemiddeld 78% eind 2020 gestegen. De teruggave van
saldo van verlopen anonieme kaarten is in 2020 gemiddeld rond de 30% gebleven.

Ontwikkelingen Spoor 2
			

Verbeteringen voor de reiziger

1. Net als vorig jaar is er meegewerkt aan de LINDA.foundation. Er zijn 8.000 anonieme
OV-chipkaarten met € 25,- reissaldo gedoneerd. Deze stichting stelt zich ten doel
cadeauboxen te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde
positie bevinden. Dit om meer begrip en vooral positieve actie te creëren voor deze
doelgroep.
2. Doorontwikkeling van de informatiehuishouding zodat de complexe
informatieverzoeken in de toekomst efficiënter worden afgehandeld. Hierdoor
kunnen we betere serviceverlening bieden aan de reiziger.

Ontwikkelingen Spoor 3
			

Innovaties in het kader van OV-betalen

1. Treinreizen met gps: het voor de reiziger mogelijk maken om een reis met overstap te
maken zonder tussendoor uit- en in te checken.
2. Servicedesign en communicatieonderzoek naar de gebruikerservaringen van de
reizigers met als doel om het nieuwe OV-betalen op de juiste manier te introduceren
bij de reiziger.
3. R
 eizigersondersteuning: het ontwikkelen van een centrale mobiele app zodat
reizigers online hun zaken kunnen regelen en toegang tot hun reisinformatie hebben.
4. S
 aldoplatform: een proof of concept met als doel je saldo online op te laden.
Deze projecten worden naar verwachting in 2021 opgeleverd.
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Business unit Information Services
6.4	Resultaten data services en smart services
6.4.1 Resultaten continuïteit basisdienstverlening data services
Data Services is continu bezig om voor de OV-sector, overheden en derden,
informatiediensten te leveren namens de sector voor OV-reisdata en voor de sector als
informatiehub.
Vanuit Data Services hebben we in 2020 het belang en de waarde van relevante en juiste
informatie voor bedrijfsvoering, beleid en de maatschappij, bevestigd gezien.
Met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus was al snel duidelijk dat
2020 niet zoals voorspeld zou verlopen. De impact op de sector was groot.
Vanuit een informatieperspectief hadden we te maken met een wereldwijde
trendbreuk. De informatiebehoefte nam daardoor sterk toe. De ervaring in het
leveren van informatieproducten, de waarde van onze data, de aanwezigheid van
een goed functionerende governance met de sector op het gebied van privacy,
bedrijfsvertrouwelijkheid en mededingingsvraagstukken en alle investeringen
van afgelopen jaren hebben enorm bijgedragen aan het kunnen invullen van deze
informatiebehoefte.
In 2020 is de financiering van de Informatiehuishouding met twee jaar verlengd
ter overbrugging van een definitief financieringsmodel en inbedding van de
Informatiehuishouding binnen de sector. Met de Informatiehuishouding biedt Translink
OV-bedrijven en derde partijen (zoals overheden, die (openbaar) vervoer als taak
hebben en zich inzetten voor de optimalisatie en verbetering van de dienstverlening
aan reizigers), inzicht in de reispatronen door statistisch onderzoek naar reisgegevens.
In 2020 hebben we zonder uitzondering kunnen voldoen aan deze toegenomen vraag
met behoud van kwaliteit, compliancy en conform afspraak.
6.4.2 Resultaten ontwikkelinitiatieven data services
Om de resultaten uit 2020 ook in de toekomst op dezelfde manier en beter te kunnen
blijven waarmaken, zijn we blijven investeren.
Behoud referentie jaar 2019 zonder concessies aan privacyrechten individuele
reiziger
Een trendbreuk in data is in de informatiedienstverlening ingewikkeld. Een vraag
om reisgedrag in kaart te brengen ten behoeve van gebiedsontwikkeling van een
gemeente voor de komende vijf jaar is op basis van de reisdata van 2020 onzinnig.
Dit jaar en ook nog 2021 zijn unieke jaren en zeggen niets over “gewoon” reisgedrag.
Of we na deze pandemie nog hetzelfde gedrag als in 2019 vertonen, valt ook nog te
bezien. Maar voor nu is 2019 het meest relevante jaar dat we hebben. Op 1 juli 2020
zou volgens housekeeping regels (18 maanden) alle data vanaf 1 januari 2019 worden
gewist. Met de sector is alles op alles gezet om de data van 2019 veilig te stellen voor
beleidsdoeleinden zonder concessies te doen op het gebied van de privacy van de
individuele reiziger. Vanaf maart is er tegen de klok in gewerkt, waardoor we dit vóór
1 juli 2020 hebben kunnen realiseren.
Snel inzicht bieden
Data Services heeft direct een online monitor ontwikkeld waarop zichtbaar is wat
het actuele gebruik van het openbaar vervoer is ten opzichte van een vergelijkbare
periode een jaar eerder. En in dit geval het referentie jaar 2019. Het laatste jaar voor de
trendbreuk. Het oude ‘normaal’.
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Al snel ontvingen we verschillende vervolgvragen. We hebben onder andere
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorzien van een dashboard
met alle benodigde informatie rond het gebruik van het openbaar vervoer. Deze
informatielevering is heel 2020 gecontinueerd en wordt gebruikt in de besluitvorming
voor het treffen van de coronamaatregelen.
Ook de eerste primaire behoefte vanuit de continuïteit voor de eigen bedrijfsvoering
is direct gerelateerd aan data. Hier is op ingesprongen met het overzichtelijk
en samengevat grafisch weergeven van data (dashboarding) gericht op de
liquiditeitspositie en continuïteit van de onderneming waardoor we met behulp van
het calamiteitenteam de focus konden houden op de continuïteit van dienstverlening.
We waren hiermee snel in control over onze eigen bedrijfsvoering en konden onze
aandacht richten op de continuïteit voor de sector.
Informatiehuishouding 2.0
De Informatiehuishouding; een initiatief vanuit de sector om proactief bij te dragen
aan openbare informatie vanuit de OV-data ten gunste van de maatschappij en
de reiziger, met naleving van mededingings- en andere wet- en regelgeving. Denk
hierbij aan gebiedsontwikkeling, Smart Cities, aanbestedingsbestekken voor nieuwe
OV-concessies. In 2020 is in opdracht van de sector en (decentrale) overheden een
evaluatie afgerond van de Informatiehuishouding. Aanbevelingen van dit advies zijn in
samenwerking met de sector verder uitgewerkt en zullen in 2021 leiden tot definitieve
inbedding van de Informatiehuishouding binnen de sector.

Visie en meerjarenplan
• Met de sector is gestart met het uitwerken van de
visie en het meerjarenplan inclusief organisatieen financieel model. De verwachting is dat dit in
het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond.
Aangepast businessmodel
• We hebben een aangepast businessmodel
geëffectueerd, waarin de kosten voor het
ontwikkelen van de gevraagde gegevensbestanden
ten laste komen van de informatieaanvrager en
waarmee een gezonder pricingmodel ontstaat
zodat de kosten worden gedekt.
Meer informatieverzoeken
• Er is veel energie gestoken in het standaardiseren
van de informatieverzoeken en het verhogen van
het aantal aanvragen. Dit door samenwerking
in de keten te organiseren, zodat er samen met
onderzoeks-, ingenieurs, en adviesbureaus
een totaaloplossing kan worden geboden aan
de informatieaanvragers. In 2020 zijn er dan
ook verschillende samenwerkingsverbanden
gestart, waaronder met Goudappel Coffeng en
Zight. Zo werken we steeds verder toe naar een
aanbodgerichte dienstverlening.
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Korte doorlooptijd informatieverzoeken
•D
 oor het standaardiseren is de doorlooptijd van
informatieverzoeken van meer dan 200 werkdagen
verlaagd naar circa 60 werkdagen, inclusief het
aanvraag- en toetsingsproces. Binnen die 60
werkdagen is de doorlooptijd waarin Translink
de gegevensbestanden samenstelt maximaal een
maand, tenzij het een complex vraagstuk betreft.
Standaardisatie van de juridische afspraken
• De standaardisatie van de juridische afspraken
is de volgende stap om nieuwe aanvragen
sneller door de juridische toetsingsprocedure
te faciliteren. Ter illustratie: als Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland een informatieverzoek
doet, toetsen we die als sector tegen een juridisch
kader. Als Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
daarna exact dezelfde vraag stelt, dan willen
we naar een situatie toe waarin deze vraag niet
nogmaals getoetst hoeft te worden. Ook is in
2020 een belangrijke stap gezet om de sporen
te verbreden en zo ook informatieverzoeken
te kunnen toetsen met bijvoorbeeld een
commercieel element, of ten behoeve van
wetenschap of kennisinstellingen.

Partnerships om data waardevol te maken
2020 is ook een jaar waarin duidelijker blijkt dan ooit dat data en waardevolle informatie
niet hetzelfde is. Om data goed te kunnen interpreteren is het van belang om eenduidige
definities te hanteren en transparant te zijn hoe de data tot stand is gekomen.
Translink staat om die reden standaard open voor elke partij die op basis van OV-data
samen wil werken aan waardevolle informatieproducten. Voor een deel kunnen we dat
zelf, maar bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling zien we als een ander vakgebied. Aan de
andere kant: ook een specialist op het gebied van gebiedsontwikkeling die OV-data wil
integreren, moet deze data correct kunnen interpreteren. Daarom werken we graag
samen met betrouwbare partijen die ons aanbod verrijken, maar nooit exclusief. Iedere
partij is welkom.
Dashboards voor de OV-sector
We ontwikkelen dashboards om OV-autoriteiten en OV-bedrijven inzichten te bieden
om de dienstverlening voor de reiziger te verbeteren. In 2020 is gestart met dashboards
ten behoeve van een onderzoek naar de effecten voor een nieuw productenpalet
binnen het openbaar vervoer. Deze komen in 2021 beschikbaar.
Aanvullen datasets
Nog niet alle informatie over reispatronen is beschikbaar binnen de Data Services. De
gegevensbestanden bevatten vooralsnog alleen gegevens uit de OV-chipkaartdata.
Om ook gegevensbestanden van contactless tickets en de nieuwe betaalvormen in het
OV te kunnen leveren, is een plan van aanpak met de sector overeengekomen en de
bijbehorende data protection impact assessment (DPIA) gestart. In 2021 kan met deze
uitbreiding een zo volledig mogelijk reisbeeld worden gegeven.
Translink Enterprise Dataplatform
Om op een beheerste, efficiënte en professionele manier invulling te kunnen blijven
geven aan de dataleveringen is in 2020 een doelarchitectuur vastgesteld voor
alle dataleveringen. Voor de invulling kiezen we voor bewezen, state-of-the-art
marktstandaarden op het gebied van dataverwerking en cloudoplossingen waardoor
we eenvoudig kunnen opschalen en afschalen waar gewenst. We groeien mee met de
operationele behoefte richting deze doelarchitectuur. In 2021 komt de eerste inrichting
van het Translink Enterprise Dataplatorm (TED) beschikbaar. Hiermee faseren we
tevens de EUR-2 uit, het dataplatform voor transactiedata, dat aan het einde van zijn
technologische life cycle is. Andere databronnen worden stap voor stap aangesloten
zodat alle brondata, bijvoorbeeld uit de Generieke Backoffice, veilig landen in onze
‘data lake’ en na toestemming verwerkt en ontsloten kunnen worden. Dit maakt het
bovendien eenvoudiger om compliancy in de dataleverinsgketen te blijven garanderen.
6.4.3 Resultaten continuïteit basisdienstverlening smart services
Met de data die Translink beheert, kunnen onze klanten via API’s (Application
Programming Interfaces) smart services aan de reiziger bieden. Doordat de systemen
van Translink en de mobiliteitsproviders veilig en vlot gegevens met elkaar kunnen
uitwisselen, wordt het voor reizigers mogelijk hun eigen reisgegevens in te zien en
zelf acties uit te voeren. Denk hierbij aan het wijzigen van eigen gegevens, coulance
aanvragen of andersoortige diensten. Met deze informatie op maat komen we
tegemoet aan de wens van reizigers en klanten om meer self service mogelijk te maken
en meer flexibiliteit en keuze te bieden.

reiziger
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Met de API gateway die eind 2019 in gebruik is genomen, heeft Translink ook in 2020
zonder enige continuïteits- of performance issues de afgesproken smart services aan
de aangesloten klanten geleverd. Inmiddels maken meerdere OV-bedrijven gebruik van
de API gateway en worden een of meerdere van de volgende smart services aan deze
klanten ontsloten:

Saldo Checker om het saldo op te kunnen vragen van een persoonlijke
of anonieme OV-chipkaart.
Product Checker om te kunnen controleren of een voorgenomen productverkoop
conflicteert met bestaande producten op de OV-chipkaart.
Kaarthouder API om gegevens te kunnen ontsluiten van kaarthouders met
een persoonlijke OV-chipkaart voor serviceverlening aan de reiziger. Met het
kaartnummer en toestemming van de reiziger, kunnen de persoonlijke gegevens
worden opgehaald om de reiziger beter van dienst te zijn.

Door het aansluiten van partijen op de API gateway voor de Product Checker is met de
OV-bedrijven veel ervaring opgedaan. Dit zal het aansluiten van nieuwe OV-bedrijven
op smart services vanuit onze nieuwe Generieke Backoffice vergemakkelijken.
De CUDB, een van de belangrijkste onderliggende databases voor de API gateway, is
in 2020 gemigreerd naar de NUDB. De CUDB was technologisch verouderd. Aanleiding
om de CUDB een technologische upgrade te geven en te migreren naar de Azure cloud
als NUDB. Dit was noodzakelijk vanuit zowel continuïteits- als efficiencyoverwegingen.
Deze migratie is zonder verstoringen verlopen en heeft bijgedragen aan een stabielere
operatie, met een hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten.
Ook de voor de NUDB is de uitwijktest in het kader van businesscontinuïteit in 2020
succesvol en zonder complicaties verlopen. Een mooi voorbeeld van continuïteit ‘by
design’, want ook alle systeemupdates zijn voor dit systeem in 2020 zonder downtijd
uitgevoerd.
6.4.4 Resultaten ontwikkelinitiatieven smart services
In 2020 is, met het in productie nemen van de Generieke Backoffice, de eerste set API’s
opgeleverd voor de smart services die beschikbaar komen ten behoeve van account
based ticketing zoals het registreren van een token, het creëren van een account, het
ophalen van reisinformatie. Daarnaast is overeengekomen om in 2021 de eerste MaaSpilot voor Grensoverschrijdend reizen tussen Maastricht en Aken aan te sluiten op de
nieuwe backoffice.
Om de migratie voor de reiziger en onze klanten naar account based ticketing te
vereenvoudigen en kosten te besparen, worden in overleg met de sector ook nog smart
services in productie genomen op basis van de OV-chipkaart. Zo is de Product Checker
in 2020 opgeleverd en wordt in het eerste kwartaal van 2021 de End & Replace API
beschikbaar gesteld aan alle OV-bedrijven, waardoor de reiziger zelf zijn kaart online
kan beëindigen en vervangen.
Bij deze ontwikkelingen is het uitgangspunt dat ontwikkeling of levering alleen
plaatsvindt als de business case dit rechtvaardigt en er een concrete klantopdracht aan
vooraf is gegaan. Dit is in 2020 mede als gevolg van de pandemie moeizamer verlopen
dan beoogd.
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6.5 Resultaten bijdrage aan Werkprogramma OV-betalen
Het Werkprogramma OV-betalen heeft als ambitie om de transitie van card based
ticketing naar account based ticketing vorm te geven. Daarmee wordt de basis gelegd
voor nieuwe betaalvormen in het OV die beter aansluiten bij de huidige wensen van
reizigers en toekomstvast zijn als het gaat om security en betrouwbaarheid. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het in- en uitchecken met je je betaalpas (ook op je mobiele
telefoon of andere wearable) of creditcard.
Translink levert als senior supplier met de ontwikkeling van de Generieke Backoffice
een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambitie van het Werkprogramma OVbetalen. Vanuit deze nieuwe backoffice verwerken we de (interoperabele) transacties
van de nieuwe betaalvormen. Met de introductie van de nieuwe betaalvormen en
bijbehorende dienstverlening door Translink, wordt stap voor stap toegewerkt naar de
uitfasering van de huidige OV-chipkaarttechnologie en -infrastructuur.

In 2020 hebben we - in samenwerking met het Werkprogramma OV-betalen
en de OV-sector - ervoor gezorgd dat:
• de verwerking van interoperabele transacties voor in- en uitchecken met
de betaalpas of creditcard gereed is voor uitrol in Nederland;
• het technisch ontwerp van de vervanger van de huidige OV-chipkaart
(closed loop token) is beproefd;
• treinreizen met gps vanaf begin 2021 beschikbaar komt voor vervolgstappen
met reizigers;
• we met het project ‘OVC-routing’ kunnen schaduwdraaien. Dat maakt
een belangrijke kwaliteitscontrole mogelijk ter voorbereiding op
de migratie naar de Generieke Backoffice in 2021;
• we in opdracht van het Werkprogramma een visie op reizigersondersteuning
hebben ontwikkeld en de ontwikkeling van een app hebben gestart.

Naast de ontwikkeling van en transitie naar nieuwe systemen ter ondersteuning van
de nieuwe betaalvormen, werken we ook aan een reizigersmigratieplan. Daarmee
willen we goed zijn voorbereid op de introductie van de nieuwe betaalvormen aan de
huidige OV-chipkaarthouders en het beëindigen van de huidige card based systemen
en infrastructuur.
Proof of Concept nieuwe OV-chipkaart (Closed Loop Token)
Naast het ondersteunen van transacties die met een betaalpas of creditcard worden
gedaan, is de Generieke Backoffice ook voorbereid op andere tokens, zoals de ’nieuwe
OV-chipkaart’. Hiervoor is in 2020 een eerste Proof of Concept gedaan met Keolis. Deze
nieuwe OV-chipkaart werkt op basis van EMV-technologie, en niet meer met MiFare.
De validators in de bussen zijn voor deze proef voorzien van generieke, door Translink
ontwikkelde, software (Open Reader Architectuur). Deze Proof of Concept is succesvol
verlopen.
Proof of Concept Saldo in de backoffice
Ook zijn we begonnen met de voorbereiding van een Proof of Concept voor het
betalen met saldo dat niet meer op een OV-chipkaart staat, maar in de backoffice is
opgeslagen (account based ticketing). Dat betekent dat de reiziger straks niet meer
langs oplaadautomaten hoeft om saldo op te laden, maar bijvoorbeeld ook zijn mobiel
kan gebruiken om saldo aan zijn OV-chipkaartaccount toe te voegen.
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Treinreizen met gps
Eind 2020 is ook de eerste oplossing voor treinreizen met gps in productie getest. Een
reiziger kan via in- en uitchecken in een mobiele app reizen en betalen in het OV. De
volledige rit, inclusief overstap, wordt berekend op basis van gps; een goede oplossing
voor reizigers die op het spoor overstappen op een ander OV-bedrijf. Daarmee dragen
we bij aan een langgekoesterde wens van politiek, reizigers en OV-bedrijven.
OVC-routing
OVC-routing is op 13 december 2020 live gegaan. Met het project ‘OVC-routing’ kunnen
we schaduwdraaien door zowel MiFare-transacties in de bestaande CBO als in de
nieuwe Generieke Backoffice synchroon te laten lopen. Met de routing kan werking,
betrouwbaarheid en correcte ritprijsbepaling in Generieke Backoffice worden getest.
Reizigersondersteuning
Samen met het Werkprogramma is een visiedocument over reizigersondersteuning
van de toekomst opgesteld. Deze visie is in het tweede kwartaal van 2020 aangeboden
aan de OV-bedrijven. Op basis van deze visie heeft Translink de opdracht gekregen om
de (centrale) serviceverlening voor de toekomst vorm te geven in samenwerking met
de OV-bedrijven en onder aansturing van het Werkprogramma. Dit resulteert in de
ontwikkeling van een eerste versie van een app die gefaseerd verder ontwikkeld kan
worden.
Reizigersmigratie
Eind 2020 is vanuit het Werkprogramma OV-betalen gestart met de uitwerking van het
reizigersmigratieplan. In het plan worden de technische ontwikkeling van de Generieke
Backoffice, de wensen van OV-bedrijven en de behoefte van reizigers gekoppeld aan de
natuurlijke migratiemomenten en actieve manieren om reizigers naar account based
betaalmethoden te migreren. Translink levert expertise aan het migratieteam.
L1 infra
Open Reader Architectuur
In 2020 heeft Translink samen met haar partners, de OV-bedrijven en het
Werkprogramma OV-betalen de Open Reader Architectuur (ORA) software ontwikkeld.
Elke validator, ongeacht de aanbieder (vendor) heeft ook software nodig. Iedere
vendor kan deze software zelf ontwikkelen of kiezen voor de ORA-software. De
beschikbaarheid van de ORA-software leidt tot meer flexibiliteit, een kortere time-tomarket van nieuwe functionaliteiten en op termijn een lagere Total Cost of Ownership.
De eerste validatoren die ORA-software gebruiken, zijn in december door Keolis in de
concessie IJssel-Vecht in gebruik genomen. Dezelfde ORA-software is gebruikt voor
de validators die in 2020 in de bussen van Arriva in Lelystad de eerste transacties met
EMV-kaarten hebben verwerkt. In het eerste kwartaal van 2021 worden de validators
met de ORA-software bij Arriva in Lelystad voor reizigers in gebruik genomen. In 2021
ontwikkelen Translink en de OV-bedrijven deze ORA-software verder.
Local Support Functions
Het reizen met betaalpassen en creditcards vergt andere functionaliteiten dan de
huidige OV-chipkaart. Naast de verwerking in een backoffice is enige controle in de
validator (poorten en paaltjes op het stations en de bus) gewenst. Voor deze controle
gebruiken we zogenaamde Local Support Functions (LSFs). Deze zijn essentieel om
veilig én klantvriendelijk met betaalpassen en creditcards te kunnen reizen in het
openbaar vervoer. Een LSF speelt bijvoorbeeld een grote rol in het bijhouden van het
in- en uitchecken in dezelfde omgeving zoals op een station of bijvoorbeeld in een
bus. Een LSF biedt ook ondersteuning om fraude/wanbetaling tegen te gaan door
bijvoorbeeld een gestolen kaart te weigeren. Voor de landelijke introductie van de
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nieuwe betaalmethoden moeten alle OV-bedrijven LSFs implementeren. Translink
heeft samen met de OV-bedrijven in 2020 de functionele eisen voor deze LSFs opgesteld
en vastgelegd. Deze eisen vormen de basis voor alle LSFs bij de OV-bedrijven. Binnen
de Open Reader Architectuur (ORA) is de eerste variant van de LSFs opgeleverd en in
gebruik genomen. In 2021 ontwikkelen Translink en de OV-bedrijven deze LSFs verder.
Mobiele inspectie en service-oplossing
De introductie van nieuwe betaalwijzen vraagt ook om mogelijkheden om de
reiziger tijdens zijn reis te controleren en van service te voorzien. In tegenstelling
tot de OV-chipkaart worden er geen gegevens op de betaalpassen en creditcards
weggeschreven. Dit betekent dat controle en service gebaseerd moet zijn op informatie
die elders geverifieerd wordt. Om de mobiele inspectie en service-oplossing ook voor
betaalpassen en creditcards geschikt te maken, heeft Translink samen met de OVbedrijven en het Werkprogramma OV-betalen hiervoor de functionele eisen opgesteld
en vastgelegd. Deze eisen vormen de basis voor de verschillende oplossingen die
gezamenlijk in 2021 beproefd en vervolgens gerealiseerd worden.
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"Ik ben een van de weinige
medewerkers die vijf dagen
per week op kantoor is. Werk
ik niet bij de OV-chipkaart
productie, dan ben ik te vinden
bij Customer Care. Wat ik
super fijn vind: het sociale
contact is beperkt, maar een
gesprekspartner is altijd te
vinden op kantoor. Al is het een
vreemde tijd; de sfeer op kantoor
is altijd goed."

Ander
mobiliteitsgedrag

Quinten Overmeer
card operator

Versobering van
het OV-aanbod
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Data
MaaS

Wet- en
regelgeving

07
Structuur en
governance
Dit hoofdstuk beschrijft de governancestructuur van Translink. Daarnaast worden
de organisatiestructuur en besturing toegelicht.

116

123

94,3%

Aantal fte in dienst
gemiddeld in 2020

Aantal medewerkers in dienst
per 31-12-2020

75/48
41
Man / vrouw
per 31-12-2020
Gemiddelde leeftijd
per 31-12-2020
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Governancestructuur
Trans Link Systems B.V. (Translink) is een besloten vennootschap en heeft zijn zetel in
de gemeente Amersfoort. Translink is ingericht als een structuurregime waarbij een
heldere scheiding en taakverdeling is aangebracht ten aanzien van het zeggenschap
in de vennootschap tussen bestuur (directie), Raad van Commissarissen en
aandeelhouder.
Alle uitgegeven aandelen van Translink zijn in het bezit van de Coöperatie Openbaar
Vervoerbedrijven U.A. Alle negen OV-bedrijven in Nederland zijn lid van deze
Coöperatie. De afstemming met de Coöperatie als aandeelhouder vindt, naast de
jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering in april, vanuit de directie van Translink plaats
via het Dagelijks Bestuur en de Financiële Commissie van de Coöperatie.
Translink heeft een tweehoofdige directie, een Raad van Commissarissen en een
Ondernemingsraad.
De reizigerstegoeden (saldo van de reiziger om mee te reizen) zijn grotendeels
via een overeenkomst van beheer en bewaring ondergebracht bij de Stichting
Reizigerstegoeden Translink. De Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink
heeft een pandrecht op de reizigerstegoeden.
Relatie
Eigenaarschap

Toezicht

Bestuur

Klant

Gremium
Algemene Vergadering

(Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven)

Raad van
Commis
sarissen

Ondernemingsraad

Directie
Translink

Raad van
Toezicht
Bestuur Stichting
Reizigerstegoeden
Translink

Klanten Raad
van Advies

Translink streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand
en de bestuurs- en toezichtsorganen in termen van geslacht, leeftijd, opleiding en
beroepservaring.
De directie
De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij het vervullen van
die taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de daarmee
verbonden onderneming. Een aantal besluiten van de directie is onderworpen
aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen en/of vaststelling door de
Aandeelhoudersvergadering.
Na positief advies van de Ondernemingsraad heeft de Raad van Commissarissen op 20
november 2020 besloten dat de directie van Translink voortaan uit twee leden bestaat,
te weten een algemeen directeur (CEO) en een financieel directeur (CFO).
Per 1 december 2020 is de heer P. van Dijk benoemd tot algemeen directeur (CEO).
Samen met mevrouw R.M.T. van Dijk-Houben vormt hij de directie van Translink.
Voor de directie is een reglement vastgesteld.
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Bestuur Stichting
Zekerheden Reizigers
tegoeden Translink

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Translink bestaat uit minimaal drie en
maximaal zes commissarissen. De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en
op de algemene gang van zaken en staat de directie met advies terzijde. Daarnaast stelt
de Raad het aantal directeuren van Translink vast en benoemt, schorst en ontslaat de
directeur(en). Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het
belang van Translink. De Aandeelhoudersvergadering benoemt de commissarissen op
voordracht van de RvC en wijst de voorzitter aan. De Aandeelhoudersvergadering en
de Ondernemingsraad van Translink kunnen personen aan de RvC aanbevelen om als
commissaris voor te dragen. De Raad vergadert minimaal vijf keer per jaar. Voor de RvC
is een reglement vastgesteld.
Audit Commissie en Remuneratie en Benoeming Commissie
De Audit Commissie (AC) is een vaste commissie van de RvC en bestaat uit drie leden.
Alle leden dienen lid te zijn van de RvC. De AC verricht namens de RvC voorbereidende
werkzaamheden voor het toezicht op de directie, specifiek bij de taken en
verantwoordelijkheden in het kader van:
• de kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages,
alsmede van systemen voor interne risicobeheersing en controle;
• de externe verslaggeving, accountantscontrole en toepassing richtlijnen voor de
jaarverslaggeving;
• de naleving van interne procedures en van wet- en regelgeving;
• de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de organisatie,
waaronder risico’s op het gebied van cybersecurity;
• het belastingbeleid van de organisatie;
• de relatie met, voordracht (her)benoeming en tussentijdse beëindiging, alsmede het
functioneren van de externe accountant;
• de relatie met, benoeming en ontslag van, alsmede het functioneren van de interne
auditor.
Voor de AC is een reglement vastgesteld.
De Remuneratie en Benoeming Commissie (RBC) is een vaste commissie van de RvC
en bestaat uit drie leden. Alle leden van de RBC dienen lid te zijn van de RvC. De RBC
bereidt de selectie en benoeming van de leden van de directie en RvC voor. Daarnaast
faciliteert de RBC de periodieke zelfevaluatie van de RvC en de beoordeling van het
functioneren van individuele leden van de directie alsmede de rapportage hierover
aan de RvC. Daarnaast doet de RBC voorstellen aan de RvC over de bezoldiging van de
directie. 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, bij het realiseren van een reizigersvriendelijke en
klantgerichte ontwikkeling en bij het beheer van de OV-chipkaart. De KRvA geeft
Translink gevraagd en ongevraagd advies over alle basisdiensten. Deze diensten zijn
beschreven in het serviceportfolio. Het lidmaatschap van de KRvA staat open voor alle
deelnemers in het OV-chipkaartsysteem. Voor de KRvA is een reglement vastgesteld.
Translink is graag duidelijk over de hoogte en ontwikkeling van haar tarieven. Een
overzicht wordt ieder half jaar - in april en december - geactualiseerd en op de website
geplaatst.
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Governance van schemebesluiten
Elk deelnemend OV-bedrijf mag wijzigingen aan het OV-chipkaartsysteem aanvragen
bij de scheme provider (Translink). Voorwaarde voor aanvraag is dat alle betrokken
deelnemers de wijziging steunen. De scheme provider voert een assessment uit op de
aangevraagde wijziging. Daarbij wordt bepaald of het voorstel past in het scheme en
wat er precies aan het scheme moet worden veranderd. De scheme provider kondigt
de veranderingen aan bij alle deelnemers, met gedetailleerde wijzigingen van de
formele schemedocumenten. De National Change Advisory Board (NCAB), bestaande
uit inhoudelijke specialisten van de OV-bedrijven, brengt advies uit over het voorstel
aan de National Release Board (NRB). De NRB besluit vervolgens of de voorgestelde
schemewijziging akkoord is. Bij het ontbreken van consensus in de NRB heeft de
Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie de doorslaggevende stem.
Organisatiestructuur en besturing
De organisatiestructuur van Translink ondersteunt de ambitie van Translink om als
wendbare organisatie voortvarend waarde te kunnen creëren voor klanten.
Concreet zijn de volgende principes leidend:
• om efficiënte besluitvorming mogelijk te maken, is Translink ingericht als platte
organisatie met korte lijnen;
• leidinggevenden stellen de kaders, ambities en doelstellingen en zijn van daaruit
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van individuele medewerkers en van de
resultaten van hun business unit.
In 2020 heeft Translink de organisatie om meerdere redenen verder gestroomlijnd.
Strategisch richten we ons op de continuïteit en kwaliteit van onze huidige
dienstverlening en de realisatie van de doelstellingen van het Werkprogramma OVbetalen. Daarnaast willen we de interne beheersing verder optimaliseren. Verder heeft
corona flinke impact op de reizigersaantallen van het afgelopen jaar en de komende
jaren met substantiële financiële gevolgen voor de OV-bedrijven en daarmee ook voor
Translink. De organisatiestroomlijning maakt het mogelijk efficiënter en effectiever te
werken.
Na positief advies van de Ondernemingsraad zijn per 1 november 2020 de volgende
aanpassingen in de organisatiestructuur doorgevoerd:
• de business units Sales, Marketing & Communications en IT Operations zijn
opgeheven en de betreffende functies zijn ondergebracht in andere business units;
• de business units Processing Services, Issuing & Distribution Services en Information
Services zijn operationeel versterkt met een manager operations;
• de business unit Assurance & Business Support wordt aangestuurd door één business
unit manager en voor de volgende aandachtsgebieden zijn teamleiders aangesteld:
Finance & Control, Risicomanagement, Privacy, Security en Business Continuïteit
Management, Legal en Inkoop, Human Resources, Communicatie en Facility &
Ontvangst
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De directie heeft haar 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 aansluiting op de actualiteit. Translink heeft
verder een gedragscode die voor alle werknemers duidelijkheid biedt over de
verantwoordelijkheden die in het werk gelden en waarop men elkaar kan en moet
aanspreken. Een nadere uitwerking van en aanvulling op de arbeidsovereenkomsten
is vastgelegd in een personeelsgids. Daarin zijn onder andere ook het arbo- en
verzuimbeleid opgenomen. De eisen voor integriteit van leveranciers zijn vastgelegd in
inkoop- en leveringsvoorwaarden.
Translink hanteert functieomschrijvingen die de voor Translink generieke en de
voor de functie specifieke (minimale) eisen aan kennis, ervaring en competenties
van de medewerkers weergeven. Daarnaast werkt Translink met rollen die niet in
functieomschrijvingen zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld scrummaster, coördinator,
preventiemedewerker en vertrouwenspersoon. Bij de werving van nieuwe en de
beoordeling van bestaande medewerkers dienen de functieomschrijvingen als
hulpmiddel. Daarnaast kijkt Translink naar de mate waarin kandidaten beschikken over
competenties als zelfregie, samenwerken en wendbaarheid.
Remuneratie
Het vaste bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld voor de algemeen directeur, die
per 1 oktober 2020 uit dienst is getreden, bedroeg tot die datum € 139.686. Het vaste
bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld bedroeg in 2020 voor de financieel directeur
en de operationeel directeur € 160.056. Deze bedragen zijn exclusief secundaire
arbeidsvoorwaarden en pensioenpremie. De directie van Translink heeft uit solidariteit
met de OV-sector afgezien van een variabele beloning over 2020 (van maximaal 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
Benoeming Commissie ontvangen daarnaast een commissiebeloning (voor de
voorzitter € 2.500,- per jaar en voor de commissieleden € 2.000,- per jaar).

Directie
Staf en interne audit

BU Processing
Services

56

Jaarverslag 2020 Translink

BU Issuing &
Distribution Services

BU Information
Services

BU Assurance &
Business Support

Op weg naar de toekomst

Peter van Dijk
CEO - Translink
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“Wij zijn er
klaar voor.”

08
Risicomanagement

We willen een betrouwbare partner zijn voor onze klanten
en voor OV-reizigers. Er wordt van ons verwacht en geëist
dat we de risico’s in beeld hebben en dat we deze beheersen
met passende maatregelen. Dat betekent dat er in alle lagen
van de organisatie een actief risicobewustzijn is.
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In 2020 heeft de coronapandemie grote gevolgen gehad voor de wereld, Nederland
en onze mobiliteitssector. Het aantal reisbewegingen nam drastisch af en daarmee
het aantal transacties. In dit extreme scenario is het mede te danken aan ons
risicobewustzijn en de aanwezigheid van adequate risicobeheersingmaatregelen
dat we het besmettingsgevaar voor onze medewerkers op kantoor tot een minimum
konden beperken, we de continuïteit van onze dienstverlening op het gebied van
transactieverwerking, klantenservice en OV-chipkaartproductie in 2020 konden blijven
garanderen en ook in financiële zin de situatie wisten te beheersen. Daarmee konden
we onze rol als betrouwbare partner ook in deze onzekere tijden waar blijven maken.
Dit hoofdstuk geeft inzicht in ons risicomanagement en beschrijft voor de belangrijkste
strategische risico’s voor Translink de wijze waarop en de mate waarin deze risico’s
worden beheerst.
Risicomanagement en -beheersing
Risicogovernance
Risicogovernance is binnen Translink ingericht volgens het ‘Three lines of defence’model. In dit model is de eerste lijn – directieleden en businessunitmanagers
– verantwoordelijk voor de beheersing van risico’s. De tweede lijn, met een
verbijzonderde rol van de risicomanager als onderdeel van de afdeling Legal &
Assurance, ondersteunt, adviseert, daagt uit en controleert of de business zijn
verantwoordelijkheid neemt. De derde lijn – interne audit – toetst periodiek en op
onafhankelijke wijze of het systeem van risicobeheersing en interne controles goed
functioneert.
De samenwerking, samenhang en afstemming tussen deze Three lines of defence
is geborgd met een Risicomanagementcommissie (RMC). De RMC bestaat uit beide
directieleden, businessunitmanagers, de risicomanager uit de tweede lijn (de
voorzitter). Afhankelijk van de onderwerpen kunnen de overige assurancefuncties
(Finance & Control, Privacy, Security, Legal & Compliance, Business Continuïteit
Management en interne audit worden uitgenodigd.

Risicomanagement
Voor de inrichting van het risicomanagement gebruikt Translink het internationaal
geaccepteerde COSO Enterprise Risk Management-model (uit 2017). Bij de praktische invulling
streven we naar een risicomanagementraamwerk dat recht doet aan omvang, aard en
complexiteit van de bedrijfsvoering plus de bijbehorende risico’s enerzijds en de ‘cost of control’
anderzijds. Het risicomanagementraamwerk draagt bij aan risicogebaseerde besluitvorming.
Binnen Translink wordt risicomanagement zowel top-down als bottom-up toegepast. Het
top-down-proces richt zich op risicomanagement bij strategievorming, bij de uitvoering van
de gekozen strategie en bij het vaststellen van de risicobereidheid. Het bottom-up-proces
behelst het management van interne risico’s die horen bij de realisatie van de doelstellingen van
businessunits, processen en projecten.
De manier waarop we binnen Translink omgaan met, en praten over risico’s – de zogenaamde
risicocultuur – bepaalt voor een groot deel de effectiviteit van het risicomanagement. De
risicocultuur van Translink kenmerkt zich door voorbeeldgedrag van directie en management en
door open communicatie over risico’s, inclusief het leren van fouten en (bijna)incidenten.
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Risicobeheersing
We beheersen risico’s met een raamwerk dat risico’s en risicobereidheid in beeld
brengt. Een inschatting van de kans van optreden van een risico en de eventuele
impact ervan leidt tot een classificatie. Die wordt vergeleken met de vastgestelde
risicobereidheid. Aan de hand daarvan wordt de risicoreactie bepaald.
Hiervoor zijn risicoanalyses opgesteld met bijbehorende beheersmaatregelen per
risico, businessunit, proces of project.
Ons risicomanagementsysteem beweegt mee met interne en externe ontwikkelingen.
Het risicomanagementraamwerk wordt daarom periodiek getoetst en waar
nodig bijgewerkt. Over de beheersing van de geïnventariseerde risico’s en de
ontwikkeling van de belangrijkste risico’s wordt periodiek aan de directie en Raad van
Commissarissen gerapporteerd. Daarnaast laten we jaarlijks de effectiviteit van de
beheersing van onze primaire dienstverlening toetsen door een externe accountant
(assurancerapport ISAE 3402).

Risicobereidheid
Bij het vaststellen van de mate van risicobereidheid staan de continuïteit en de
betrouwbaarheid van onze dienstverlening voorop. Onze bedrijfsactiviteiten zijn
ruwweg te verdelen in twee componenten: de dienstverlening rondom de huidige OVchipkaart en de vernieuwing van onze dienstverlening, waarbij productontwikkeling
centraal staat. Bij het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van nieuwe producten
past een iets hogere risicobereidheid, terwijl onze huidige operatie, met het oog op
maximale betrouwbaarheid, een relatief lage risicobereidheid vraagt.
De directie heeft de risicobereidheid gedefinieerd voor vijf thema’s:
• Strategie (inclusief reputatie)
• Financiën
• Operatie
• Compliance
• (IT-)ontwikkeling
Zoals uit de vorige alinea blijkt is de risicobereidheid voor de eerste vier thema’s laag/
mijdend en voor de (IT-)ontwikkeling van nieuwe diensten licht neutraal.

De belangrijkste risico’s
De belangrijkste risico’s voor Translink, die relevant zijn voor de continuïteit van de
bedrijfsvoering van Translink voor een periode van twaalf maanden na opstelling
van dit jaarverslag, zijn overwegend dezelfde als in 2019. We hebben één risico uit
2019 afgevoerd, namelijk het risico ‘Verlies huidige marktpositie door opkomende
concurrentie’. We werken samen met de OV-bedrijven aan een spoedige invoering
van account based ticketing en daarmee realisatie van de beoogde TCO-reductie
rondom het OV-betaalsysteem. Op 16 april 2020 is door de leden van de Coöperatie
daarnaast akkoord gegeven op nieuwe financieringsafspraken tussen de OV-bedrijven
en Translink voor de periode 2021-2025. Hiermee is dit risico voor de middellange
termijn voor het grootste deel gemitigeerd. We blijven de ontwikkelingen in de markt
nauwlettend volgen om onze marktpositie ook op langere termijn te behouden.
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In onderstaande tabel worden de belangrijkste risico’s voor Translink benoemd voor een periode van
twaalf maanden na opstelling van dit jaarverslag.
risicoprofiel

Het risicoprofiel is de mate van interne beheersing van het inherente risico ten opzichte van de
risicobereidheid. Het risicoprofiel kan toenemen door een grotere risico-exposure door (een
verwachte) toename van het inherente risico in het komende jaar en/of het verslechteren van
de interne beheersing. Het risicoprofiel kan afnemen door (een verwachte) afname van het
inherente risico in het komende jaar en/of verbetering van de interne beheersing. Een afname
van het risicoprofiel betekent dus een verbeterde interne beheersing ten opzichte van de
risicobereidheid.

risicobereidheid

De risicobereidheid is de aard, omvang en mate waarin Translink bereid is risico’s te lopen bij
het realiseren van haar doelstellingen.

trend
+-=

De trend in onderstaande tabel geeft aan of het risicoprofiel gelijk is gebleven, toegenomen is of
afgenomen is. Trend: + risicoprofiel is toegenomen, - afgenomen, = gelijk gebleven ten opzichte
van 2019.

Risico

Getroffen beheersmaatregel(en)

Trend

1 Reputatie- en financieel
risico door fraude met
de OV-chipkaart

• Fraudedetectieprocessen
• Opvolging geven aan geconstateerde fraude
• Responsible disclosure beleid

=

2 Continuïteitsrisico en
financieel risico door
cybercrime

• Implementatie informatiebeveiligingsstandaarden
• Blijvende aandacht voor security awareness
• Periodieke security-/hackerstesten

=

3 Continuïteitsrisico door
uitval van kernsystemen

• Vervanging en upgrade kernsystemen
• Opnieuw vormgeven ‘lifecycle management’
kernsystemen en testen uitwijkscenario’s

-

4 Reputatie en financieel risico
door negatieve aandacht van
toezichthouders, politiek,
publiek en stakeholders

• Proactief in gesprek blijven met stakeholders
• Tijdige inzet van Woordvoering
• Inschakelen externe expertise waar nodig
• Actief stakeholder-, PR/PA- en communicatieplan

Risicobereidheid
mijdend

5 Niet-tijdige realisatie en
• Strakke monitoring van en overleg met onze
ingebruikname van de
leverancier inzake releasemanagement
nieuwe Generieke Backoffice • Faciliteren aansluiting OV-bedrijven
6 Afhankelijkheid van
• Synchronisatie van de planning
(de voortgang van) het
• Ondersteuning Werkprogramma OV-betalen door
Werkprogramma OV-betalen beschikbaar stellen resources
• Afspraken over de financiële consequenties en
doorbelasting bij mogelijke vertragingen
7 Compliancerisico AVG

• Functionaris gegevensbescherming en privacy
officer
• Blijvende aandacht voor privacy awareness
• Inschakelen externe expertise waar nodig
• Periodieke audit

8 Uitbestedingsrisico

• Verscherpte monitoring van onze kritieke
leveranciers t.a.v. performance, (cyber)security,
privacy en business- continuïteit
• Eisen t.a.v. security-standaarden en specifieke
assurancecertificeringen
• Review huidige contracten t.a.v. actuele eisen

9 Uitbraak coronavirus
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• Instellen calamiteitenteam
• Aanhouden adequaat vermogen en liquiditeit
• Actieve monitoring op kengetallen continuïteit
primaire dienstverlening
• Flexibele schil personeel inzetten
• Thuiswerkfaciliteiten en veiligheid van
medewerkers op kantoor bieden
• Kredietfaciliteit bij huisbankier afgesloten

-

=

+

-

=

-

neutraal zoekend

1

Fraude met de OV-chipkaart
Een risico dat voortdurend onze aandacht heeft, is grootschalige fraude met de OVchipkaart. Dit zou een zeer negatief effect hebben op ons imago, het vertrouwen van
partners in Translink schaden en potentieel ook forse financiële consequenties hebben.
We zijn ons er zeer van bewust dat er altijd hackers zijn voor wie het kraken van de
beveiliging van de OV-chipkaart een prestigeproject is. We volgen de ontwikkelingen op
de voet en hebben de fraudedetectieprocessen goed ingericht en werkend. Daarnaast
is er met de OV-bedrijven een emergency replacement plan afgestemd. Er zijn echter
geen aanwijzingen dat grootschalig misbruik van de OV-chipkaart ophanden is. Net als
in 2019 beperkte het aantal gesignaleerde fraudegevallen zich in 2020 tot enkele OVchipkaarten. Het risicoprofiel bleef daarmee laag.
Responsible disclosure: de veiligheid van de eigen IT-systemen is voor Translink van
levensbelang. Optimalisatie van de processen en systemen is dan ook een dagelijkse
prioriteit. Toch kunnen ook in onze systemen kwetsbaarheden voorkomen. Translink
nodigt regelmatig ethische hackers uit om kwetsbaarheden met alle middelen te zoeken en
ontdekte kwetsbaarheden te melden. Daar stellen we een passende beloning tegenover.

2

Cyberrisico
Als organisatie met een publieke functie en een aanzienlijke bekendheid lopen we
een relatief groot risico op pogingen tot digitale inbraak op onze systemen. Digitale
inbraak kan gevolgen hebben voor de continuïteit van onze dienstverlening en voor de
integriteit en de vertrouwelijkheid van onze data. Daarnaast kunnen criminelen data
afschermen, waarna die alleen na betaling van ‘losgeld’ weer beschikbaar komt, en/
of data openbaar maken, al dan niet als drukmiddel bij afpersing. De securitymanager
toetst periodiek het niveau van de informatiebeveiliging binnen de organisatie. Om
de risico’s aantoonbaar en tot een aanvaardbaar niveau te beperken, beoordeelt onze
securitymanager alle relevante wijzigingen in applicaties en infrastructuur en voeren
we regelmatig securitytesten uit. Voor alle medewerkers loopt een security awarenessprogramma, met onder andere veel aandacht voor het herkennen van phishing. In 2020
hebben we bovendien ons ISO 27001 certificaat ontvangen en voerden we ons jaarlijkse
assessment uit ten opzichte van de PCI DSS (de Payment Card Industry Data Security
Standard). Hierbij zijn geen issues geconstateerd. Er deden zich in 2020 behoudens
credential stuffing op de mijn ov-chipkaart omgeving geen grote cyberincidenten voor
bij Translink of haar leveranciers.
We hebben de beheersing van cyberrisico’s in 2020 geëvalueerd, met name ook met het
oog op het live brengen van de nieuwe Generieke Backoffice. Op basis van de evaluatie
is geconcludeerd dat we met onze huidige interne beheersing momenteel onder de
risicobereidheid scoren. Door het treffen van aanvullende maatregelen is bij een
toegenomen inherent risico ons risicoprofiel in 2020 per saldo ten opzichte van 2019
gelijk gebleven.
Door de verdere uitrol van het nieuwe systeem Generieke Backoffice en bijbehorende
dienstverlening met meer online/realtime karakteristieken zal naar verwachting in 2021
het inherente risico verder toenemen. Hierdoor is het noodzakelijk ervoor te zorgen
dat de beheersingsmaatregelen met betrekking tot cybercrime in lijn blijven met de
verwachte verhoging van het inherente risico. Hiertoe wordt in het eerste kwartaal van
2021 de informatiebeveiliging opnieuw geëvalueerd en geven we de opdracht voor een
technisch security risico onderzoek door een extern bureau.

3
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Uitval kernsystemen
De bedrijfsvoering van Translink is in hoge mate afhankelijk van IT-systemen en
-processen. De continue werking daarvan is dus cruciaal voor de dienstverlening aan
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klanten en reizigers. Om die werking te kunnen blijven garanderen, vervingen we in
de afgelopen jaren een groot deel van de (verouderde) kernsystemen van Translink.
Om de impact van deze vervangingen op de bedrijfsvoering te minimaliseren, worden
de migraties zeer zorgvuldig voorbereid, getest en uitgevoerd. Daarnaast zijn er
onafhankelijke klankbordgroepen, met name voor de security- en privacyaspecten.
Dit vervangingsproces is in 2020 afgerond. Hiermee hebben we ons IT-landschap
vereenvoudigd, hebben we upgrades uitgevoerd en zijn alle kernsystemen met dubbele
servers uitgevoerd.
Om onze IT-systemen in de toekomst up-to-date te houden en de continuïteit te blijven
garanderen, is begin 2020 een Business Continuïteit Management (BCM)-commissie
in het leven geroepen om de continuïteit van onze kritische systemen nauwlettend te
kunnen blijven volgen, waaronder meer aandacht voor "life cycle management". De
BCM-commissie - waarin de businessunitmanagers deelnemen - hebben gezamenlijk in
december 2020 het jaarplan 2021 vastgesteld. In dit plan zijn de systemen genoemd die
in 2021 via een uitwijktest worden getest. Bij de ontwikkeling van alle nieuwe systemen
worden deze dubbel uitgevoerd (servers staan op minimaal twee locaties), hierdoor
kan er ook bij onderhoud met minimale downtime doorgewerkt worden. Er is in de
ontwikkeling gekozen voor een 'cloud first' strategie. Bij een cloud uitrol is back-up en
uitwijk een standaard inrichting. Gezien bovenstaande afronding van vervanging van
kernsystemen en aangescherpte interne beheersing is ons risicoprofiel ten opzichte
van 2019 afgenomen.
De nieuwe Generieke Backoffice, beoogd opvolger voor het huidige transactieverwerkende systeem OCHS, is in 2020 in productie genomen en is grotendeels dubbel uitgevoerd,
maar nog niet volledig redundant op twee locaties. Het systeem zal naar een cloud
oplossing migreren. Op dit moment is er nog geen afhankelijkheid voor OV-bedrijven van
dit systeem en daarom is dit systeem nog niet meegewogen in ons risicoprofiel.

4

Negatieve aandacht van toezichthouders, politiek, publiek en andere stakeholders
In de maatschappij is er regelmatig 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 aandacht in de (massa)media. Maatschappelijke
en media-aandacht nemen we zeer serieus en beantwoorden we altijd in samenspraak
met betrokkenen. Daarnaast merken we dat er ook vanuit toezichthouders als de
Autoriteit Consument & Markt (ACM) veel aandacht is voor de bedrijfsvoering van
Translink. Politiek en toezichthouders kunnen maatregelen nemen die Translink
dwingen om beleid, financieringsstructuur of werkwijze te veranderen. In maart 2020
hebben wij een rapport op onze website geplaatst waarin wij transparantie geven
ten aanzien van de tarieven en rendementen van Translink. Deze informatie wordt
tweemaal per jaar (in april en december) geactualiseerd.
Wij realiseren ons dat de introductie van reizen met de betaalpas of creditcard een
verhoogde aandacht voor Translink en haar positie zal kunnen betekenen, hierop
hebben wij ons in 2020 voorbereid. We zijn transparant en communiceren helder. We
zijn structureel in gesprek met stakeholders om onze reputatie te managen, kansen
te verzilveren en issues vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. Er is een actief
stakeholder-, PR/PA- en communicatieplan dat hier mede op toeziet en waarin (pro)
actieve acties richting politiek worden onderkend. Met deze verbeterde interne
beheersing is ons risicoprofiel ten opzichte van 2019 afgenomen.

5

63

Niet-tijdige realisatie en ingebruikname nieuwe Generieke Backoffice
Een tijdige realisatie van de Generieke Backoffice is cruciaal voor de uitvoering
van de strategie van Translink en het Werkprogramma OV-betalen. Daarnaast
kunnen vertraging in de oplevering, afwijkingen van de gewenste kwaliteitseisen of
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budgetoverschrijdingen onze reputatie schaden als betrouwbare leverancier van
het Werkprogramma OV-betalen en de mobiliteitsmarkt. Om het risico van te late
oplevering te beperken, zijn we proactief bezig om binnen het Werkprogramma OVbetalen tot overeenstemming te komen over minimale (kwaliteits)eisen (per release).
Deze eisen stemmen we zowel op bestuurlijk, tactisch als operationeel niveau af met
de leverancier van de nieuwe Generieke Backoffice en we monitoren de voortgang
continu. Daardoor kunnen wij mogelijke (proces)belemmeringen tijdig oplossen. Ook
helpt regelmatige afstemming om kwaliteitseisen per release eenduidig vast te stellen.
De oplevering van de Generieke Backoffice gaat samen met het aansluiten van de
eerste OV-bedrijven in 2021 en daarmee de feitelijke ingebruikname. Zolang de
Generieke Backoffice niet gebruikt wordt, is er ook (nog) geen sprake van bijdrage aan
het beoogde rendement. Daarnaast kan dat consequenties hebben voor de spreiding
van de afschrijving en/of waardevermindering. Binnen het project ‘Aansluiten eerste
OV-bedrijven’ is een (standaard) aansluitframework ontwikkeld waarmee Translink
de OV-bedrijven en andere klanten maximaal faciliteert om het aansluitproces soepel
te laten verlopen met duidelijkheid over wederzijds uit te voeren activiteiten en
verantwoordelijkheden.
De planning van de eerste aansluiting is verplaatst van 2020 naar begin 2021, hierdoor is
het risicoprofiel licht verhoogd. De grip op en beheersing van het ontwikkelingsproces
van de nieuwe GBO en de uitwerking van het aansluitproces zijn ten opzichte van 2019
echter verbeterd. Per saldo blijft het risicoprofiel aldus gelijk ten opzichte van 2019.

6

Afhankelijkheid Werkprogramma OV-betalen
Wanneer de tijdlijn van het Werkprogramma OV-betalen – waaraan Translink een
belangrijke bijdrage levert als senior supplier - vertraagt, betekent dit langere tijd
dubbele systemen en daarmee extra kosten voor Translink en haar klanten. Namelijk
voor het in stand houden van de ondersteuning van de huidige OV-chipkaart naast het
faciliteren van het gebruik van nieuwe tokens/betaalvormen in het openbaar vervoer.
Translink blijft de synchronisatie van de planning van het Werkprogramma OV-betalen
en (de impact hiervan op) onze strategieontwikkelingen binnen het Programma
nauwlettend volgen. Voor de uitvoering van het Werkprogramma OV-betalen stelt
Translink aan de verschillende gremia binnen het Werkprogramma OV-betalen de
benodigde resources beschikbaar. Hiermee dragen wij als senior supplier bij aan de
voortgang van het Werkprogramma OV-betalen. Door de OV-bedrijven maximaal te
faciliteren op dossiers zoals infrastructuur en reizigersondersteuning proberen wij
het tempo erin te houden. In de overeenkomst ten aanzien van de voorfinanciering
van het Werkprogramma OV-betalen zijn afspraken gemaakt over de financiële
consequenties en doorbelasting daarvan bij mogelijke vertragingen in de uitvoering
van het programma. Door het coronarisico zijn de uitgaven van het programma
getemporiseerd, maar zo dat de oorspronkelijk beoogde tijdslijnen haalbaar blijven.
De vertraging in de planning van het Werkprogramma OV-betalen heeft zich in 2020
gemanifesteerd. Het risicoprofiel is hiermee toegenomen ten opzichte van 2019.

7
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Compliancerisico Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Zeer zorgvuldig omgaan met alle persoonsgegevens van reizigers, klanten,
medewerkers en leveranciers is een absolute vereiste. Compliance met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming had in 2020 dan ook onze voortdurende
aandacht. Ook omdat het risico dat Translink niet voldoet aan de AVG kan leiden tot
reputatieschade, benadeling van personen en/of financiële schade door sancties van
de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Translink heeft een Functionaris
voor de Gegevensbescherming (FG), zoals bedoeld in de AVG. Deze functionaris
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bewaakt de naleving van de privacyregelgeving. Daarnaast heeft Translink een
privacy officer die iedere substantiële verandering in bedrijfsvoering, IT-systemen
en contracten beoordeelt op impact op de privacy. Risico’s worden in kaart gebracht
door het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). De privacy officer
adviseert over maatregelen om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving en stimuleert
het privacybewustzijn binnen de organisatie. Indien nodig wordt ook extern (juridisch)
advies ingewonnen bij gespecialiseerde kantoren. Translink beoordeelt aan de hand
van een periodieke audit of de privacymaatregelen voldoende effectief zijn.
In 2020 hebben wij met name aandacht besteed aan het verbeteren van de
interne beheersing rondom de processen van rechten van betrokkenen en
het verwerkingenregister. Begin 2020 zijn alle OV-bedrijven en Translink een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de eisen uit de AVG te borgen. De
samenwerkingsovereenkomst voorziet in een regeling die van toepassing is op
de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de kernprocessen in het
OV-chipkaartsysteem. Daarnaast hebben wij onze datastromen en bijbehorende
verwerkingsovereenkomsten geëvalueerd en waar nodig aanpassingen of toevoegingen
doorgevoerd. Ons risicoprofiel is ten opzichte van 2019 daarom afgenomen.

8

Uitbestedingsrisico
Translink besteedt operationele processen, IT-beheer en IT-hostingprocessen uit,
wanneer andere partijen deze processen tegen een betere kwaliteit en/of lagere
kosten kunnen uitvoeren. Door uitbesteding worden we voor de continuïteit en
de betrouwbaarheid van onze dienstverlening in stijgende mate afhankelijk van
externe leveranciers. Dat vraagt dus om verscherpte monitoring van kritieke
uitbestedingen. We eisen daarom van al onze kritieke (IT)-leveranciers minimaal een
ISO 27001 certificering en we maken duidelijke afspraken over servicelevels. Van onze
belangrijkste hostingpartner beoordelen we elk jaar een ISAE 3402 assurancerapport.
Voor onze strategische partner en leverancier van de Generieke Backoffice zijn we
het proces gestart om in 2020 ook een ISAE 3402 assurancerapport te ontvangen.
Er zijn afspraken gemaakt om dit proces gefaseerd te doorlopen over 2020 en 2021,
beginnend met een type I (opzet en bestaan van de interne beheersing) en daarna type
II (effectieve werking van de interne beheersing over een bepaalde periode) voor zowel
de huidige als de nieuwe backoffice. Dit proces loopt conform planning. Daarnaast
hebben we in 2020 de review afgerond van alle lopende contracten met kritieke
leveranciers ten aanzien van onze actuele eisen op het gebied van performance,
privacy, security en aansprakelijkheid.
Onze interne beheersing is in het jaar 2020 voor wat betreft onze bestaande basis dienstverlening significant verbeterd. Door de introductie van onze nieuwe account based
ticketing dienstverlening is ons inherent risico hoger omdat deze nieuwe dienstverlening
in stijgende mate afhankelijk is van externe leveranciers. Hierdoor is de overall risico
profiel van dit risico eind 2020 per saldo gelijk gebleven ten opzichte van eind 2019.

9

Uitbraak coronavirus
De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de Nederlandse samenleving
en het gebruik van het openbaar vervoer in Nederland. Translink merkt de gevolgen
hiervan met name als de clearing & settlement organisatie van alle OV-bedrijven in
Nederland. Wij hebben maatregelen getroffen om de continuïteit van onze primaire
dienstverlening te kunnen blijven garanderen, de veiligheid van onze medewerkers in
acht te nemen en onze gezonde financiële positie te behouden.
Wij hebben een calamiteitenteam ingesteld dat de dagelijkse aansturing verzorgt van
de activiteiten met betrekking tot onze primaire dienstverlening, de veiligheid van onze
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medewerkers, onze financiële positie en de informatievoorziening daarover aan de
directie van Translink. Onze primaire dienstverlening bestaat uit Transactieverwerking,
Kaartproductie, Klantenservice OV-chipkaart en Distributie van saldo en producten.
Wij monitoren onze kernprocessen dagelijks en zorgen ervoor dat de bemensing in
overeenstemming is met het aanbod van transacties, orders en klantvragen. Daarnaast
staan wij waar nodig in direct contact met onze leveranciers die een rol spelen bij de
uitvoering van onze primaire dienstverlening. Het calamiteitenteam heeft maatregelen
getroffen voor de veiligheid van onze medewerkers op kantoor en voor de middelen
om al onze medewerkers in staat te stellen thuis te werken. In 2020 hebben we op
regelmatige basis zorgvuldig gecommuniceerd richting de stakeholders van Translink
over de beheersing van de coronagerelateerde risico’s.
Ten aanzien van onze financiële positie hebben wij voor de korte termijn de volgende
maatregelen genomen: temporiseren van investeringen, beperken van inhuur, instellen
van een vacaturestop, waar mogelijk het uitstellen van betalingen en verscherping van
het debiteurenbeheer.
De realiteit van vandaag ten aanzien van de voortduring van de pandemie maakt dat
we rekening houden met verlaagde transactievolumes ook in 2021. Ter ondersteuning
van het, ook op middellange termijn, kunnen behouden van onze gezonde financiële
positie, hebben wij een kredietfaciliteit overeenkomst met onze huisbankier afgesloten.
Daarnaast zijn voor 2020 en 2021 aangepaste factureringsafspraken gemaakt tussen
Translink en de OV-bedrijven ten aanzien van de transactievergoeding. De directie
van Translink bewaakt de effecten op continue basis en treft waar nodig aanvullende
maatregelen. Voor een analyse van de huidige financiële positie verwijzen wij naar de
jaarrekening waarin een analyse van de solvabiliteit, liquiditeit en de kasstromen is
opgenomen. De directie is van mening dat de huidige financiële positie sterk genoeg is
om de financiële impact van corona op te vangen.
Door de ingestelde maatregelen voor de continuïteit van de dienstverlening, de
veiligheid van onze medewerkers en voor het zeker stellen van onze financiële positie
voor de middellange termijn is het risicoprofiel ten opzichte van 2019 afgenomen.
Verklaring van de directie
De directie verklaart dat:
• het systeem van interne beheersing in het verslagjaar effectief was en dat daarmee
de financiële verslaglegging een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de
financiële positie en het resultaat van Translink;
• het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële
verslaglegging is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling;
• in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn
voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Translink voor een periode van twaalf
maanden na opstelling van het verslag.
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Jaarrekening
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9.1
Balans per 31 december 2020
Balans van Translink per 31 december 2020

31 december 2020

(in euro's voor resultaatbestemming)

31 december 2019

Noot
ACTIEF
A. Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

16.584.697

15.183.001

Materiële vaste activa

2

1.385.468

1.506.685

Financiële vaste activa

3

490.569

729.921
18.460.735

17.419.607

B. Vlottende aciva
Voorraden

4

1.035.173

861.284

Vorderingen niet ter vrije beschikking

5

160.000.000

160.000.000

Vorderingen

6

16.976.835

22.389.352

Belastingen

7

213.287

438.466

Liquide middelen niet ter vrije beschikking

8

81.255.283

81.631.875

Liquide middelen

9

20.990.586

36.532.061
280.471.165

301.853.037

298.931.900

319.272.644

PASSIEF
A. Eigen vermogen

10

Aandelenkapitaal

11

Agioreserve
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

50.100

50.100

92.946.438

92.946.438

-80.304.571

-73.828.030

8.841.799

14.323.460
21.533.766

33.491.967

B. Langlopende schulden
Gepassiveerde beheervergoedingen (langlopend)

12

15.171.533

Waarborgsommen (langlopend)

13

3.737.336

17.499.598
3.817.185
18.908.869

21.316.783

C. Kortlopende schulden
Crediteuren
Leveringsverplichting kaarten
Sociale lasten bedr.vereniging
Belastingen-passief

14

Overige kortlopende schulden

15

Overlopende passiva
Toevertrouwde middelen
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6.782.962

3.676.665

74.706

42.370

24.841

14.007

320.471

349.045

12.111.518

11.113.497

13.199.052

14.811.493

225.975.716

234.456.817
258.489.265

264.463.894

298.931.900

319.272.644

9.2
Winst- en verliesrekening 2020
Winst - en verliesrekening over 2020 van Translink
(in euro’s)

2020

2019

Noot
Netto omzet
Clearing & Settlement

17

42.408.050

54.731.648

Card- & customerservices

18

23.351.698

28.625.858

Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

1.762.362
85.119.868

19

-2.260.427

-3.599.331

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

20

-24.788.055

-23.407.262

Lonen en salarissen

21

-7.473.667

-7.965.102

-1.211.507

-1.152.003

-765.074

-792.308

Kosten van grond- en hulpstoffen

Sociale lasten
Pensioenen

22

Afschrijvingen

23

-4.455.307

-6.107.435

Overige bedrijfskosten

24

-14.321.324

-22.847.821

Som der bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

25

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor
belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
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26

-55.275.361

-65.871.262

-304.795

-166.660

11.756.723

19.081.946

-2.914.925

-4.758.487

8.841.799

14.323.460

9.3
Kasstroomoverzicht 2020

Kasstroomoverzicht over 2020 van Translink
(in euro’s)

2020

2019

8.841.799

14.323.460

4.455.307

6.107.435

239.352

-402.523

Noot
Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen
Aanpassing voor:
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa

23

Financiële vaste activa (langlopende belastinglatenties)

3

Verandering in werkkapitaal
Voorraden

4

-173.887

-11.433

Vorderingen niet ter vrije beschikking

5

0

-160.000.000

Handelsvorderingen

6

5.412.517

-2.518.069

Belastingen

7

225.178

-60.280

Niet vrij besteedbare middelen

8

376.592

136.858.634

Verplichtingen wegens toevertrouwde gelden

16

-8.481.101

25.229.913

Handelscrediteuren en overige kortlopende schulden

15

2.506.472

5.731.560
-134.228

5.230.325

Amortisatie ontvangen beheervergoedingen

12

-10.233.392

-10.287.546

Vooruitontvangen beheervergoedingen

12

7.530.216

11.680.051

Mutatie kortlopende beheervergoedingen

12

375.111

Mutatie waarborgsommen

13

Kasstromen uit operationele activiteiten

-376.122
-2.328.065

1.016.383

-79.850

86.407

10.994.314

26.361.486

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in (im)materiële vaste activa

1

-5.735.789

-2.474.237
-5.735.789

-2.474.237

-20.800.000

-10.800.000

-15.541.475

13.087.249

36.532.061

23.444.812

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgekeerd dividend

Toename/afname geldmiddelen
Stand per 1 januari

9

Mutatie boekjaar
Stand per 31 december
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9

-15.541.475

13.087.249

20.990.586

36.532.061

Toelichting jaarrekening 2020

9.4 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 2020 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 verkrijgingsof 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.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel
vast actief worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het
waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte
toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het
actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de
voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de winsten-verliesrekening.
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op
commercieel haalbaar geachte projecten. De ontwikkeling van een immaterieel vast
actief wordt commercieel haalbaar geacht als het technisch uitvoerbaar is om het
actief te voltooien, de onderneming de intentie heeft om het actief te voltooien en het
vervolgens te gebruiken of te verkopen is (inclusief het beschikbaar zijn van adequate
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technische, financiële en andere middelen om dit te bewerkstelligen), de onderneming
het vermogen heeft om het actief te gebruiken of te verkopen, het waarschijnlijk
toekomstige economische voordelen zal genereren en de uitgaven gedurende de
ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen.
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.
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.
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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.
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
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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.					
			
Netto-omzet
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen (met name OVchipkaarten, PKI SAM-kaarten 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.
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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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Noot 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

Onderhanden
werk

Totaal 2020

Totaal 2019

Aanschafwaarde

95.565.688

7.692.483

103.258.171

102.236.846

-/- Cumulatieve afschrijving

-88.075.170

-

-88.075.170

-83.743.388

7.490.518

7.692.483

15.183.001

18.493.458

-

5.403.425

5.403.425

3.429.211

0

-338.829

-

-

1 januari 2020

Boekwaarde
Mutaties 2020
+/+ Investeringen
-/- Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-

+/+ Ingebruikname OHW

1.849.437

-/- Reclass IVA naar MVA

-242.018

-/- Ontvangen funding
-/- Bijzondere waardevermindering
-/- Afschrijving

-

-1.849.437
332.359

-242.018

-

332.359

-616.145

-179.713

-179.713

-1.452.912

-3.912.355

-3.912.355

-4.331.782

-2.484.649

3.886.346

1.401.697

-3.310.457

97.173.107

11.578.829

108.751.937

103.258.171

-92.167.239

-

-92.167.239

-88.075.170

5.005.868

11.578.829

16.584.697

15.183.001

31 december 2020
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).
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).
Onder ‘Onderhanden werk’ zijn onder meer begrepen:
Diverse investeringsprojecten, die per balansdatum nog niet operationeel zijn.
De post is in 2020 verhoogd wegens investeringen ter hoogte van € 5,4 mln. en verhoogd
met € 0,3 mln. vanwege vrijval ontvangen externe funding en verlaagd vanwege
afgeronde, geactiveerde projecten, ter hoogte van € 1,8 mln.
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Noot 2
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

1 januari 2020
Aanschafwaarde
-/- Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Bedrijfs
middelen

Kantoorautomatisering

Totaal 2020

Totaal 2019

14.371.456

1.127.690

15.499.146

15.499.146

-12.944.132

-1.048.329

-13.992.461

-13.669.720

1.427.324

79.361

1.506.685

1.829.426

-

-

Mutaties 2020
+/+ Investeringen
+/+ Ingebruikname OHW

-

-

242.018

242.018

-

-

-

-322.028

-41.207

-363.235

-322.741

-322.028

200.811

-121.217

-322.741

14.371.456

1.369.708

15.741.164

15.499.146

-13.266.160

-1.089.536

-14.355.696

-13.992.461

1.105.296

280.172

1.385.468

1.506.685

-/- Reclass IVA naar MVA
-/- Ontvangen funding OHW
-/- Afschrijving

31 december 2020
Aanschafwaarde
-/-Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde

Bedrijfsmiddelen
De post ‘bedrijfsmiddelen’ omvat kantoorinventaris en kaartproductie apparatuur.
Deze wordt in vijf tot tien jaar afgeschreven (10%-20% per jaar).
Kantoorautomatisering
Deze post wordt in drie tot en met vijf jaar afgeschreven (33,3%-20% per jaar).
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Noot 3
Financiële vaste activa 					
De financiële vaste activa per 31 december 2020 zijn als volgt opgebouwd:
					
31 december 2020
Latente belastingvorderingen (langlopend)

31 december 2019

490.569

729.921

490.569

729.921

Latente belastingvorderingen (langlopend)
Onderstaand is het verloop van de actieve belastinglatentie uit hoofde van de fiscale
herwaardering opgenomen:
2020
Stand per 1 januari

2019

729.921

327.398

-

840.989

af: overboeking naar kortlopend

-239.352

-438.466

Stand per 31 december

490.569

729.921

bij: latenties inzake duurzame
waardeverminderingen

Noot 4
Voorraden
Dit betreft met name de voorraad OV-chipkaarten.
Noot 5
Vorderingen niet ter vrije beschikking
De post vorderingen niet ter vrije beschikking is als volgt samengesteld:

Vordering op Stichting Reizigerstegoeden Translink

31 december 2020

31 december 2019

160.000.000

160.000.000

Dit betreft een vordering op Stichting Reizigerstegoeden Translink. Deze vordering is
ontstaan doordat Trans Link Systems B.V. de 'ijzeren vooraad' van de reizigerstegoeden
in beheer heeft gegeven aan Stichting Reizigerstegoeden Translink. Dit is gedaan om
de tegoeden van reizigers beter te beschermen tegen mogelijke impact van normale
bedrijfsrisico's die Trans Link Systems B.V. loopt.
Tussen Translink, Stichting Reizigerstegoeden en Stichting Zekerheden geldt een
overeenkomst beheer en bewaring en een treasurystatuut waarin afspraken zijn
vastgelegd omtrent het door Stichting Reizigerstegoeden en Stichting Zekerheden
in acht te nemen risicobeheer ten aanzien van de reizigerstegoeden en het daarop te
vestigen pandrecht. Dit alles ter bescherming van de rechten van de reizigers.
Aangezien de vordering te allen tijde binnen enkele werkdagen opgevraagd kan
worden, wordt de vordering als kortlopend gepresenteerd.
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Noot 6
Vorderingen
De vorderingen zijn per balansdatum als volgt opgebouwd:
31 december 2020

31 december 2019

5.806.820

13.298.102

106.403

492.909

41.910

61.387

Overige vorderingen

3.798.416

3.366.647

Overlopende activa

7.223.286

5.170.306

16.976.835

22.389.352

Handelsdebiteuren
Stichting Reizigerstegoeden Translink
Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink

Uit hoofde van de beheer- en bewaarovereenkomst is Translink verantwoordelijk
voor de financiering van de stichtingen. De vorderingen op de stichtingen betreft deze
financiering. Gezien de looptijd van deze vordering wordt er geen rente in rekening
gebracht.
Noot 7
Belastingen
De post belastingen is als volgt samengesteld:

Latente belastingvorderingen (kortlopend)

31 december 2020

31 december 2019

213.289

438.466

2020

2019

438.466

378.186

Latente belastingvorderingen (kortlopend)

Stand per 1 januari

239.352

438.466

Realisatie boekjaar

bij: overboeking van langlopend

-464.529

-378.186

Stand per 31 december

213.289

438.466

Noot 8
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.					
Noot 9
Liquide middelen
De tegoeden worden aangehouden bij Nederlandse banken, zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde en zijn ter vrije beschikking.
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Noot 10
Eigen vermogen
De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt:
Geplaatst

Agio

Overige
reserves

resultaat

50.100

92.946.438

-75.008.005

11.979.975

Resultaatbestemming 2018

-

-

11.979.975

-11.979.975

0

Uitgekeerd dividend

-

-

-10.800.000

-

-10.800.000

kapitaal
Stand per 1 januari 2019

Resultaat 2019
Stand per 31 december 2019
Resultaatbestemming 2019

Onverdeeld

29.968.508

-

-

-

14.323.460

14.323.460

50.100

92.946.438

-73.828.030

14.323.460

33.491.967

-

-

14.323.460

-14.323.460

-

Uitgekeerd dividend

-

-

-20.800.000

-

-20.800.000

Resultaat 2020

-

-

-

8.841.799

8.841.799

50.100

92.946.438

-80.304.571

8.841.799

21.533.766

Stand per 31 december 2020

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 16 april 2020 is besloten om het resultaat over 2019
ad € 14.323.460 als volgt te bestemmen:
Resultaatbestemming 2019:
- toe te voegen aan de overige reserves
- uit te keren als dividend

3.523.460
10.800.000
14.323.460

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2020 ter hoogte van € 8.841.799
als volgt te verwerken:
Resultaatbestemming 2020:
- toe te voegen aan de overige reserves

-11.958.201

- uit te keren als dividend

20.800.000
8.841.799

Noot 11
Aandelenkapitaal en dividendcommitment
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 5-jarige 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,
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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. Translink heeft in 2020 invulling
gegeven aan dit commitment, waardoor de Coöperatie per begin januari 2021 beide
leningen volledig heeft terugbetaald.

Noot 12
Gepassiveerde beheervergoedingen (langlopend)
2020

2019

26.919.291

25.526.786

7.530.216

11.680.051

Vrijval ten gunste van het resultaat

-10.233.392

-10.287.546

Totaal eindsaldo per balansdatum

24.216.115

26.919.291

Beginsaldo
Gefactureerde beheervergoeding

Waarvan kortlopend
Langlopend

9.044.582

9.419.693

15.171.533

17.499.598

Per verkochte OV-chipkaart is tot en met 2020 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 2020 € 3,54 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 2022 tot en met 2025 is als langlopende passiefpost
opgenomen. Het deel dat in 2021 vrijvalt is als kortlopende passiefpost opgenomen
onder de overlopende passiva.
Noot 13
Waarborgsommen (langlopend)				
Deze post betreft het langlopende deel van ontvangen waarborgsommen van OVbedrijven. Per verkochte A-kaart 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.
Noot 14
Belastingen (kortlopend)
De kortlopende belastingverplichtingen zijn onderstaand gespecificeerd:
31 december 2020
Loonheffingen en sociale premies

31 december 2019

320.471

349.045

320.471

349.045

				
Loonheffingen en sociale premies betreft af te dragen loonheffing over de maand
december 2020.
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Noot 15
Overige kortlopende schulden
31 december 2020

31 december 2019

Overblijvende ongebruikte saldi

9.070.497

3.215.464

Schuld aan groepsmaatschappij

29.890

5.437.931

Diverse overige kortlopende schulden

3.011.132

2.460.102

12.111.518

11.113.497

Overblijvende ongebruikte saldi
Stand per 1 januari 2020
Bij: ongebruikte saldi verlopen langer dan 5 jaar

3.215.464
8.015.163
11.230.627

Af: uitgaven

2.160.130

Stand per 31 december 2020

9.070.497

De overblijvende ongebruikte saldi betreffen de ongebruikte saldi op kaarten die langer
dan 5 jaar verlopen zijn. Deze saldi worden ingezet voor verbeteringen van het gemak
voor de reiziger met OV-betalen.
De schuld aan groepsmaatschappij betreft de schuld aan de coöperatie als gevolg van
de te betalen vennootschapsbelasting die de coöperatie dient af te dragen aan de
Belastingdienst als moeder van de fiscale eenheid.
Onder de diverse overige kortlopende schulden zijn opgenomen personeel
gerelateerde schulden en diverse overige kortlopende schulden.
Noot 16
Toevertrouwde middelen
Deze post betreft voornamelijk het saldo op de in omloop zijnde OV-chipkaarten.
Dit saldo is verschuldigd aan kaarthouders. Daarnaast betreft deze post de
restsaldiverplichting en het kortlopend deel van de waarborgsommen.
Noot 17
Clearing & settlement
Dit betreft transactie- en oplaadvergoedingen van OV-bedrijven, alsmede overige
opbrengsten.
Noot 18
Card- & Customer Services
Hieronder zijn opgenomen opbrengsten uit kaartverkoop, doorbelastingen van
callcenter kosten, opbrengsten webwinkel en overige opbrengsten.
Noot 19
Kosten van grond- en hulpstoffen
Dit omvat de productiekosten van de verkoop van kaarten, alsmede van PKI SAMchipkaarten.
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Noot 20
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Dit betreft operationele systeemkosten, inhuur van personeel, kosten
klantcontactcenter en overige externe kosten.
Noot 21
Lonen en salarissen
Het aantal medewerkers op basis van een volledig dienstverband was in 2020
gemiddeld 116,3 fte’s (2019: 118,6 fte’s), waarvan met een vast dienstverband:
103,1 fte’s (2019: 106,0 fte’s) en inhuur: 13,2 fte’s (2019: 12,6 fte’s). Hiervan waren
0 medewerkers werkzaam buiten Nederland (2019: 0). In 2020 is de NOW-subsidie
ad € 655.000 als bate meegenomen in de salarislast.
De bestuurdersbeloningen betreffen directie en commissarissen.
Het bruto beloningsbedrag voor de directie – de heer Groothedde, mevrouw van DijkHouben en de heer van Dijk (eerstgenoemde tot en met september 2020) – bedroeg
over 2020 gezamenlijk € 649.800 (2019: € 570.350) en bestaat voornamelijk uit vaste en
variabele beloning, pensioenpremie en transitievergoeding.
Het bruto beloningsbedrag voor de bezoldigde commissarissen de heren Kleijnenberg,
Dikkers, Unck, van Kolfschoten, mevrouw van Tooren-van der Wal en mevrouw
Schlichting bedroeg € 148.500 (2019: € 147.521) en bestaat uit een vast honorarium en
een vaste onkostenvergoeding.
Noot 22
Pensioenen
De pensioenregeling betreft een zogenaamde toegezegde bijdrageregeling. Sinds 2018
betaalt Translink hiervoor per saldo 2/3de van de premies aan verzekeringsmaatschappij
A.S.R. Behalve de premiebetaling heeft Translink een compensatieregeling eigen bijdrage
voor medewerkers die in dienst waren voor de ingang van deze pensioenregeling.
Noot 23
Afschrijvingen
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Immateriële vaste activa
Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

2020

2019

-3.912.355

-4.331.782

-179.717

-1.452.912

-363.235

-322.741

-4.455.307

-6.107.435

Noot 24
Overige bedrijfskosten
Hieronder zijn opgenomen de kosten van oplaadvergoedingen aan load agents, overige
personeelskosten en diverse overige bedrijfskosten.
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Noot 25
Financiële baten en lasten
Rentelasten over banktegoeden

2020

2019

-304.795

-166.660

Noot 26
Belastingen
Recapitulatie belastinglast:
2020
Resultaat voor belastingen
Winstbelasting op basis van het Nederlandse belastingtarief

11.756.723

2019

%

19.081.946

2.914.925

24,8

4.758.487

24,9

Vorming belastinglatentie uit hoofde van fiscale herwaardering activa

-

0,0

-

0,0

Effect niet aftrekbare bedragen/permanente verschillen

-

0,0

-

0,0

2.914.925

24,8

4.758.487

24,9

Totale belastingdruk

Noot 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 per 1 januari 2020 om de volgende leden:
• Arriva Personenvervoer Nederland B.V.
• Connexxion Openbaar Vervoer N.V.
• EBS Public Transportation B.V.
• HTM Personenvervoer N.V.
• GVB Holding B.V.
• NS Reizigers B.V.
• QBuzz B.V.
• RET N.V.
• Keolis Nederland B.V.

De transactievergoeding die Translink van de negen 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.
Naast de leden zijn de volgende stichtingen verbonden maatschappijen:
• Stichting Reizigerstegoeden Translink
• Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink
Beide stichtingen zijn opgericht om de reizigerstegoeden juridisch beter
te beschermen.
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Noot 28
Accountantshonoraria
Voor het boekjaar en vorig boekjaar zijn de volgende bedragen aan
accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
Controle van de jaarrekening
Adviesdiensten

2020

2019

110.000

82.615

-

-

110.000

82.615

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.
Noot 29
Financiële ratio’s
2020
Vlottende activa / kortlopende schulden (1)

2019

1,2

2,0

6.702.333

30.214.085

30%

39%

Balanstotaal inclusief verplichtingen toevertrouwde gelden

298.931.900

319.272.644

Balanstotaal exclusief verplichtingen toevertrouwde gelden

72.956.184

84.815.827

Werkkapitaal (2)
Solvabiliteit (3)

(1) E
 xclusief vorderingen en liquide middelen niet ter vrije beschikking en
verplichtingen wegens toevertrouwde gelden
(2) Werkkapitaal: Vlottende activa (exclusief vorderingen en liquide middelen niet ter
vrije beschikking) minus kortlopende schulden (exclusief verplichtingen wegens
toevertrouwde gelden)
(3) Exclusief verplichtingen wegens toevertrouwde gelden
9.5
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
9.5.1
(Meerjarige) financiële verplichtingen
De meerjarige verplichtingen bedragen:
Binnen
één jaar

Tussen één
en vijf jaar

Meer dan
5 jaar

Huurkosten Jason en Het Plein, inclusief servicekosten
en parkeerplaatsen

364

615

-

Onderhoudscontract kaartproductie

614

1.229

-

978

1.843

-

8

17

-

Te betalen (x € 1.000):

Operational lease
Autoleasecontracten

86

Jaarverslag 2020 Translink

9.5.2 Afgegeven bankgaranties
Er is een bankgarantie afgegeven ten behoeve van de verhuurder van het huidige
kantoorpand ter waarde van € 142.380.
9.5.3 Fiscale eenheid
Translink maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
en omzetbelasting met de Coöperatie. Op grond daarvan is Translink hoofdelijk
aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van de fiscale
eenheid als geheel.
9.5.4 Kredietfaciliteit
In 2020 heeft Translink een gecommitteerde kredietfaciliteit bij de Rabobank verkregen
van maximaal € 30 miljoen voor algemene doeleinden. De kredietfaciliteit loopt tot en
met 12 november 2024. Als de kredietfaciliteit door Translink wordt aangesproken dan
betalen wij een rente van minimaal 1,25% (afhankelijk van ontwikkeling EURIBOR). Voor
de kredietfaciliteit zijn geen zekerheden verleend aan de Rabobank.
9.5.5 COVID-19
Sinds maart 2020 heeft de intrede van het coronavirus een financiële impact op
resultaten en liquiditeit. De financiële impact voor het jaar 2021 is nog niet volledig te
overzien, maar met de stand van zaken van nu is de directie van mening dat de huidige
financiële positie sterk genoeg is om de financiële impact van het coronavirus op te
vangen en te blijven voldoen aan verplichtingen. Op basis van deze verwachting is de
jaarrekening opgesteld op going concern grondslagen.
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Controleverklaring
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Handtekeningenblad
Originele handtekeningen zijn ter inzage beschikbaar bij Trans Link Systems B.V. te
Amersfoort.

Directie
De heer P. van Dijk
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 F.B. van Kolfschoten

Raad van Commissarissen
Mevrouw A.H.T.M. Schlichting

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

Raad van Commissarissen
De heer M.B. Unck
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Leeswijzer
01
Bericht van de directie
Klanten Translink

Mobiliteitsproviders
Alle aanbieders van mobiliteit zoals openbaar vervoer, taxi, deelfiets en deelauto.
• OV-bedrijven
Ondernemingen die openbaar vervoer verzorgen in Nederland in de zin van de
Wet personenvervoer 2000.
• Overige mobiliteitsproviders
Overige aanbieders (niet zijnde de OV-bedrijven) van mobiliteit en aan mobiliteit
gerelateerde diensten.

IntroMobiliteitsserviceproviders

Alle aanbieders van services voor het zoeken, boeken en betalen van reizen bij
diverse mobiliteitsproviders waaronder ook vallen:
• Distributiepartijen
Als deelnemer aan het OV-chipkaartscheme primair verantwoordelijk voor de
service en verkoop van OV-chipkaarten, (reis)producten en (NAL)transacties
aan kaarthouders en het opladen van saldo, in de rol van kaartdistributeur, load
agent, productverkoper en/of action deliverer.
• Bedrijvenkaartaanbieders
Als deelnemer aan het OV-chipkaartscheme primair verantwoordelijk
voor de uitgifte en het gebruik van zakelijke OV-chipkaarten aan
bedrijvenkaarthouders en het verlenen van service op zakelijke OV-chipkaarten
aan bedrijvenkaarthouders.
•M
 aaS (Mobility as a Service) providers
Partijen die een mobiliteitsconcept aan de reiziger aanbieden, waarbij de
reiziger gebruik maakt van één of meer vervoersmiddelen.
Informatieproviders
Alle aanbieders van informatieproducten, zoals ingenieurs-, onderzoeks- en
adviesbureaus, wetenschappelijke en kennisinstellingen (universiteiten,
hogescholen, TNO, CBS, evenals media).
LPR/RSR
Als deelnemer aan het OV-chipkaartscheme primair verantwoordelijk
voor de juiste werking van landelijke interoperabele (reis)producten in het
OV-chipkaartsysteem, in opdracht van de OV-bedrijven (waaronder het
studentenreisproduct).
Overheden
Centrale overheid en decentrale overheden.
Reizigers
Alle reizigers die Translink rechtstreeks bedient via customer care en de
OV-chipkaartproductie en -distributie en indirect via OV-bedrijven met
transactieverwerking en data op persoonsniveau voor reizigersondersteuning.
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01
Bericht van de directie
Afkortingen

AC		 Audit Commissie
ACM		 Autoriteit Consument & Markt
ALV		 Algemene Leden Vergadering Coöperatie
AP		 Autoriteit Persoonsgegevens
API		 Application Programming Interface
AVG		 Algemene Verordening Gegevensbescherming
BCM		 Business Continuïteit Management
BSS		 Business Support Suite
Coöperatie		 Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven U.A.
CUDB		 Centralized User Database
DNB		 De Nederlandsche Bank
DPIA		 Data Protection Impact Assessment
EMVc		 Europay, Mastercard en Visa contactless
FCE		 Fare Calculation Engine
FG		 Functionaris voor de Gegevensbescherming
ISAE		
International Standard for Assurance Engagements
ISO		
International Standardisation Organisation
KMS		 Key Management System
KRvA		 Klanten Raad van Advies
LPR		 Landelijke Product Regisseur
LSF		 Local Support Functie
MaaS		 Mobility as a Service
NAL		 National Action List
NCAB		 National Change Advisory Board
NOVB		 Nationaal Openbaar Vervoer Beraad
NRB		 National Release Board
NUDB 		 New Usage DataBase
OCHS		 Octopus Clearing House System
OR		Ondernemingsraad
ORA		 Open Reader Architectuur
OV		 Openbaar Vervoer
RBC		 Remuneratie en Benoeming Commissie
PCI CPoC		 Payment Card Industry Contactless Payments on COTS
		 (Commercial of-the-shelf)
PCI DSS		 Payment Card Industry Data Security Standard
PKI-SAM		 Public Key Infrastructure - Secure Access Module
RMC		Risicomanagementcommissie
PSD2		 Payment Services Directive 2 (2007)
RSR		 Regisseur Studenten Reisrecht
RvC		 Raad van Commissarissen
SRT		 Stichting Reizigerstegoeden Translink
SZRT		
Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink
TCO		 Total Cost of Ownership
TED 		 Translink Enterprise Dataplatorm
TOMP-API		 Transport Operator to Mobility Provider Application Programming Interface
Translink		 Trans Link Systems B.V.
VaaS		 Validators as a Service

Intro
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Colofon
01
Bericht van de directie

Dit is het jaarverslag van Trans Link Systems B.V. over het boekjaar 2020.
Het jaarverslag is vastgesteld door de aandeelhouder op 15 april 2021
en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Het jaarverslag is te downloaden op de website van Translink.

Intro

Trans Link Systems B.V. is statutair gevestigd te Amersfoort
Handelsregister 30177126
Bezoekadres
Stationsplein 151 – 157
3818 LE AMERSFOORT
Telefoon
033 - 467 2000

Copyright
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