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Het jaar 2018 in cijfers  

 

Het totaal aantal transacties stijgt wederom 

Ook in 2018 is het aantal transacties weer toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. De toename 

in 2018 bedroeg in totaal 160 mln. transacties. 

 

 

 

Totaal aantal OV-chipkaarten in omloop  

Er waren in Nederland in 2018 14,4 mln. OV-chipkaarten 

in omloop. Bijna de helft hiervan, 7 mln. exemplaren, 

waren anonieme kaarten; kaarten die worden gedeeld of 

die incidenteel worden gebruikt. Of die worden gebruikt 

door reizigers die liever anoniem willen blijven. Het aantal 

persoonlijke kaarten met de functie automatisch opladen 

is ook in 2018 verder toegenomen. Reizigers lijken zich 

te herkennen in het voordeel van het altijd voldoende 

saldo op de kaart hebben.  

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal verkochte OV-chipkaarten  

Er zijn in 2018 circa 100.000 meer OV-chipkaarten 

uitgegeven dan in 2017. De toename van het aantal 

persoonlijke kaarten (met circa 60.000), is iets groter dan 

die van de anonieme variant (circa 40.000 exemplaren).  
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De reiziger kiest het digitale contact 

Het aantal klantcontacten is ten opzichte van 

2017 met meer dan 10 mln. toegenomen: 

geheel voor rekening van het frequenter 

gebruik van de website OV-chipkaart.nl en 

van onze speciale OV-chipkaart apps zoals 

‘uitcheck gemist’. De reiziger wil meer ‘self 

service’ en bepaalt zelf wanneer hij zijn 

reishistorie wil bekijken of zijn transacties wil 

uitvoeren.  

Het aantal telefonische contacten en 

contacten via papieren service-formulieren is 

duidelijk afgenomen vanwege deze 

digitalisering. 

 

 

Onze medewerkers zijn u van dienst 

Er werkten bij ons eind 2018 143 supergemotiveerde mensen (gemiddeld circa 131 FTE). Zij doen er 

alles aan om onze klanten en de Nederlandse reiziger betrouwbare dienstverlening te leveren en om het 

hen op het gebied van het betalen van hun reis zo gemakkelijk en toegankelijk als mogelijk te maken.  
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2 Bericht van de directie  

Voor u ligt ons jaarverslag 2018. Een verslag van een jaar waarin we hard hebben gewerkt en 

aansprekende resultaten hebben geboekt. Reizigers waarderen onze diensten. Onze klanten 

zien dat onze dienstverlening robuuster wordt, efficiënter, effectiever. Dat we onze afspraken 

nakomen, financieel solide zijn. Daar zijn we gepast trots op. Maar tevreden zijn we niet; het is 

onze ambitie om nog beter te worden. Want er staan belangrijke ontwikkelingen op stapel in de 

Nederlandse OV-betaalwereld. En wij willen daar een belangrijke rol in blijven vervullen. 

 

Stevige stappen gezet 

In 2018 zijn we een programma gestart om onze organisatie efficiënter en effectiever te maken dan 

voorheen. Veel eerder dan gepland plukken we er de vruchten van. Al in 2018 boekten we succes en 

zagen we mooie resultaten. We staan klaar voor 2019. Onze dienstverlening is betrouwbaarder en de 

beschikbaarheid en performance van onze systemen is vergroot. Meer efficiency heeft geleid tot 

aanzienlijk lagere kosten, waardoor we al voor het jaar 2019 een 5,4% tariefdaling voor de vervoerders 

kunnen realiseren.  

 

Meters gemaakt in het werkprogramma 

In opdracht van de Coöperatie zijn we samen met de vervoerders in het werkprogramma OV-betalen aan 

de slag met de realisatie van de visie voor betalen in het OV op de lange termijn. Een visie die onder 

andere een antwoord geeft op vraagstukken als het verbeteren van de mobiliteit van de Nederlandse 

reiziger en de toegankelijkheid van het OV. Reizigers willen gemakkelijk, probleemloos en snel van A 

naar B; daar hoort een overeenkomstige betaalervaring bij.  

 

Meer keuze, meer gemak, lagere kosten en een grotere tevredenheid van de reiziger zijn sleutelwoorden 

in het werkprogramma. Heel eerlijk, dat is taaiere kost dan iedereen had voorzien. Zaken als de 

certificering van betaalmiddelen en de veranderingen in de techniek van de (in- en uitcheck) poorten en 

palen beïnvloeden het tempo van het programma. We hebben wel meters gemaakt. Misschien minder 

dan gehoopt, maar de seinen staan op groen. We hebben aangetoond dat de ideeën die ten grondslag 

liggen aan het werkprogramma ook echt te realiseren zijn.  

 

In het werkprogramma is veel van onze energie gestoken, het heeft onze agenda voor een belangrijk 

deel bepaald. In een goede samenwerking met vervoerders, banken en leveranciers, hebben we het 

mogelijk gemaakt dat we in januari 2019 met de pilot ‘Reizen met je Betaalkaart’ (de ‘pilot EMV’) zijn 

gestart. Een mijlpaal.  

 

De eerste account based propositie in het OV 

Reizen in het OV en dan betalen met je betaalkaart of creditcard. Hoe mooi is dat? Met de ‘pilot EMV’ is 

dit sinds januari 2019 mogelijk. Op het NS-traject Den Haag – Leiden checken circa duizend reizigers in 

en uit met hun eigen betaalkaart. Niet hun kaart, maar hun ‘account’ staat bij deze pilot centraal. Voor ons 

is dit de eerste account based propositie die wij verwerken. We sluiten aan bij de wereldstandaard in het 

betalen en passen dit toe voor reizen in het OV. De wereldwijde EMV-standaard maakt het voor iedere 

mobiliteitsaanbieder mogelijk om de komende jaren aan te sluiten op ons transactieplatform. 
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De basis voor een herijkte strategie 

Met het efficiënter en effectiever maken van Translink en de ontwikkelingen in het werkprogramma is de 

basis gelegd voor de herijking van onze eigen strategie voor de periode 2019 - 2023. We willen onze 

opgebouwde ervaring en betrouwbaarheid – met een duidelijke focus en specialisatie – inzetten voor 

vervoerders en andere mobiliteit gerelateerde aanbieders. Acteren in een vrije, open markt is ons doel, 

met lange termijn continuïteit. Voor ons als bedrijf, voor onze klanten én voor de reizigers in het OV.  

 

Informatiehuishouding en privacy 

Datadienstverlening is een van onze pijlers voor de toekomst. In 2018 is een platform ontwikkeld, waarin 

overheden, vervoerders en andere partijen op geaggregeerd niveau geanonimiseerde reisgegevens op 

kunnen vragen. Deze data zijn onmisbaar voor de beleidsmakers in het OV. De vervoerders en 

overheden hebben dit platform, inclusief de (privacy) waarborgen, getoetst en goedgekeurd. De eerste 

opdrachten zijn afgerond, onze informatiehuishouding staat als een huis! 

De manier waarop wij onze informatiehuishouding hebben ingericht, voldoet vanzelfsprekend aan alle 

privacyregels. Het borgen van de privacy van de reiziger zit al sinds jaar en dag in ons DNA. Op de 

invoering van de AVG in mei 2018 waren we dan ook goed voorbereid. Natuurlijk hebben we wat extra 

punten op de i gezet, maar al met al had deze nieuwe wet voor ons geen grote impact. 

 

Systemen aangepakt, digitaal neemt toe  

Zoals gemeld, de beschikbaarheid en performance van onze systemen is vergroot: een belangrijke 

doelstelling voor 2018. Toch zijn we er nog niet helemaal. We hebben een enkel groter incident gehad. 

Gelukkig met weinig impact voor de reiziger, maar zeker vervelend voor onze klanten. In 2018 is een 

aantal oudere systemen uitgefaseerd of gemigreerd naar een nieuwe standaard. In 2019 maken we het 

systeemlandschap nog robuuster en toekomstvaster, waarmee het risico van verstoringen verder wordt 

verkleind. 

 

We hebben in 2018 veel energie gestoken in het verbeteren en toegankelijker maken van onze digitale 

dienstverlening. Reizigers willen graag zelf aan de knoppen zitten, op de momenten dat het hen uitkomt. 

Dat laat prachtige resultaten zien. Er is een duidelijke afname van telefonische contacten met onze 

klantenservice, ruim 7% minder dan in 2017. De afname van het gebruik van papieren service-

formulieren was zelfs nog veel groter, 38%. En tegelijkertijd stijgt het gebruik van onze website en apps 

ieder jaar weer. Dit zorgt voor een forse verbetering van onze efficiency en voor lagere kosten voor de 

vervoerders. 

 

Organisatorisch en procesmatig solide 

Het directieteam is eind 2018 uitgebreid met Peter van Dijk als Operationeel Directeur. Met zijn komst zijn 

we nog beter in staat om onze ambities als Translink waar te maken.  

Wederom hebben externe auditors een goedkeurende ISAE 3402-verklaring afgegeven. Daarmee 

onderschrijven ze een adequaat niveau van interne beheersing van onze processen. Voor ons is dat 

iedere keer weer een mooie bevestiging, waar we vanzelfsprekend blij mee zijn.  

 

Financieel op orde 

2018 is financieel solide afgesloten. We hebben opnieuw meer reistransacties verwerkt en meer OV-chip-

kaarten verkocht dan in 2017. Maar vooral hebben we een mooi resultaat behaald door de kostenbespa-

ringen in onze bedrijfsvoering. Met het positieve resultaat van Translink was de Coöperatie ook dit jaar 

weer in staat te voldoen aan haar rente- en aflossingsverplichtingen van € 10,8 mln. richting de bank. 

 

 

De directie van Translink 
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3 Verslag van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) vervult haar taken vanuit drie rollen. Eén: de toezichtrol, 

met formele goedkeuringen, twee: de adviesrol, gevraagd en ongevraagd en drie: de 

werkgeversrol. In dit verslag licht de RvC toe hoe zij deze rollen in 2018 heeft vormgegeven. 

 

Algemeen 

2018 was een jaar voor Translink waarin met behoud van een betrouwbare bedrijfsvoering een 

tariefsverlaging voor 2019 kan worden voorgesteld. Daarbij is invulling gegeven aan initiatieven 

voorkomend uit de realisatie van de visie OV-betalen. In het kader van de interne beheersing is de RvC 

verheugd dat het rapport ISAE 3402 type 2 over 2018 wederom een verklaring zonder beperking bevat. 

Ook de Management Letter onderschrijft een adequaat niveau van interne beheersing.  

Om goed voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen en om adequaat invulling te kunnen blijven 

geven aan de visie OV-betalen en de continuïteit van Translink is met de directie de strategie van 

Translink herijkt. Deze Strategische Koers Translink 2019 – 2021 – 2023 ligt ter bespreking en 

vaststelling voor bij de aandeelhouder. 

 

Overleggen 

In 2018 is de RvC zes keer in (extra) reguliere vergadering bijgekomen en twee keer via conference call. 

Daarnaast is met de directie en het dagelijks bestuur van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven (de 

enig aandeelhouder van Translink) over de strategie van Translink, onderlinge samenwerking en over de 

visie OV-betalen gesproken. De Audit Commissie (AC) is vijfmaal en de Remuneratie en Benoemings 

Commissie (RBC) tweemaal in reguliere vergadering bijeengekomen. Vrijwel alle vergaderingen zijn door 

alle leden bijgewoond, met een enkele absentie. 

De relatie met de Coöperatie vindt, naast de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering 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. 

 

Toezichtrol 

Vanuit haar toezichtrol 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 van de privacy officer, de riskmanager, de security manager, de 

compliance officer en de interne auditor. Daarnaast worden de AC-leden via een rapportage jaarlijks 

geïnformeerd over de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon omgangsvormen en de 

vertrouwenspersoon integriteit (het ‘meldpunt klokkenluider’). In de RvC-vergadering worden van alle 

hiervoor genoemde rapportages de hoofdlijnen en aandachtspunten besproken alsmede de voortgang 

van belangrijke IT-projecten. 

 

Belangrijke onderwerpen die de commissarissen hebben goedgekeurd zijn het jaarverslag en 

jaarrekening 2017 en het jaarplan en budget 2019, met inachtneming van het advies van de Klanten 

Raad van Advies, de Financiële Commissie en de leden van de Coöperatie. Het Financieel Meerjaren 

Model Translink 2018 – 2022 en de Kadernotitie Internationale activiteiten Translink zijn met goedkeuring 

van de RvC in 2018 vastgesteld door de aandeelhouder. In opdracht van de RvC is in 2018 een 

assessment uitgevoerd op het contract met betrekking tot de nieuwe generieke backoffice. De RvC 

bewaakt de opvolging van hieruit naar voren gekomen adviezen. 
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Adviesrol 

Vanuit haar adviesrol is met de directie gesproken over de risico’s van financiering van initiatieven uit het 

werkprogramma OV-betalen en hoe deze te mitigeren (onder andere risico’s van impairment). Frequent is 

overlegd over de aanpak en afstemming met De Nederlandsche Bank om duidelijkheid te verkrijgen 

omtrent wel/geen toezicht in het kader van de Payment Service Directive 2. Daarnaast is de directie met 

raad en daad bijgestaan ten aanzien van het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt naar 

regulering van de OV-betaalmarkt. De RvC heeft haar kennis en netwerk ingezet voor de oprichting en 

bemensing van een tweetal stichtingen om ook in de toekomst te garanderen dat het saldo van reiziger 

veilig beschikbaar blijft.  

 

Werkgeversrol 

Per 1 december 2018 heeft de versterking van de directie haar beslag gekregen met de benoeming van 

de heer Van Dijk als Operationeel Directeur. Vanuit de rol van werkgever is door de RBC met de directie 

gesproken over hun functioneren, alsmede de realisatie van gestelde doelen. Deze hadden betrekking op 

budgetrealisatie, kwaliteit en continuïteit dienstverlening, reizigersverbeteringen en Werkprogramma OV-

betalen. 

 

Samenstelling RvC 

De samenstelling van de RvC is in 2018 gewijzigd. Afscheid is genomen van de heer Morley (per 

1 juni 2018). Met de benoeming tot commissaris van de heer Unck per 1 februari 2018, de heer Van 

Kolfschoten per 15 april 2018 en mevrouw Schlichting per 17 januari 2019 is de RvC weer op sterkte. 

 

  Aandachtsgebieden 
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Dhr. Kleijnenberg, aangetreden per 1 december 2016 

• voorzitter RvC en lid RBC 
●  ●   

Dhr. Dikkers, aangetreden per 15 mei 2015 

• lid AC 

   ● ● 

Dhr. Van Kolfschoten, aangetreden per 15 april 2018 

• voorzitter AC 

 ● ●   

Dhr. Morley, aangetreden per 31 mei 2006, afgetreden per 1 juni 2018 

• voorzitter RBC 
●   ●  

Mevr. Schlichting,aangetreden per 17 januari 2019 

• lid RBC 
  ● ●  

Mevr. Van Tooren-van der Wal, aangetreden per 1 januari 2016 

• lid AC 
 ●   ● 

Dhr. Unck, aangetreden per 1 februari 2018 

• voorzitter RBC 
  ●  ● 

 

De RvC wil graag de gelegenheid te baat nemen om de directie, OR en alle medewerkers van Translink 

te bedanken voor hun inzet en passie gedurende het afgelopen jaar en hopen ook te kunnen rekenen op 

hun grote inzet en enthousiasme in 2019. De heer Morley willen wij bedanken voor zijn jarenlange 

betrokkenheid als commissaris bij Translink. 

 

De Raad van Commissarissen van Translink 
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4 Bericht van de Ondernemingsraad 

Translink heeft een Ondernemingsraad (OR). Op regelmatige basis voert de OR overleg met de 

directie, zowel formeel als informeel. Onderstaand de belangrijkste onderwerpen die in 2018 

zijn behandeld. 

 

De OR telt zeven zetels. Begin 2018 waren er daarvan zes bezet: Marc Alderliesten, Farouk Farihi, Leo 

van den Hoven (voorzitter), Stefan van Someren (vicevoorzitter), Chi Foe Tang (secretaris) en Anna Ton.  

Op 1 maart 2018 liep de zittingstermijn af. 

 

OR-verkiezingen 

Voor de nieuwe zittingstermijn was het aantal kandidaten gelijk aan het aantal zetels. Er zijn daarom 

geen verkiezingen gehouden. Alle kandidaten zijn benoemd nadat de termijn van bezwaar was 

verstreken. De nieuwe samenstelling: Marc Alderliesten (vicevoorzitter), Eva Berkhout, Hilde Heijne 

(secretaris), Leo van den Hoven (voorzitter), Stefan van Someren, Ernst Vegter en Marlous Weel. Na de 

uitdiensttreding van Stefan van Someren in april 2018 heeft de OR besloten geen tussentijdse 

verkiezingen te houden voor de ontstane vacature en met zes leden verder te gaan. De huidige 

zittingstermijn loopt tot 1 maart 2020.  

 

Training 

In mei 2018 heeft de OR een tweedaagse training gevolgd. Daar zijn de aandachtsgebieden die naar 

verwachting in 2018 aan de orde zouden zijn, geïnventariseerd en onderling verdeeld. Het formuleren 

van de doelen en ambities maakte deel uit van het programma. Pragmatisch en proactief, met een goede 

verbinding met de achterban, dat is waar de OR voor wil staan. Daar is onder meer in geïnvesteerd door 

de organisatie van een aantal evenementen.  

 

Adviezen en instemmingen 

De OR heeft geen commissies of specialismen, met uitzondering van het ARBO-domein. Marlous Weel is 

de OR-specialist op dit gebied. In 2018 heeft de OR geadviseerd over, dan wel ingestemd met, de keuze 

van een nieuwe Arbodienst, de inhoud van het contract met die partij, de nieuwe Risico Inventarisatie & 

Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.  

 

In 2018 heeft de OR daarnaast advies uitgebracht over, dan wel ingestemd met, de volgende 

onderwerpen: 

  

• Uitbreiding directie, zowel voor wat betreft de structuuraanpassing als (vervolgens) de personele 

invulling met de benoeming van Peter van Dijk als Operationeel Directeur;   

• Organisatiewijziging Transactieverwerking;  

• Juridische fusie Translink en VBN;  

• Regeling benoeming functionaris gegevensbescherming;  

• Aanpassing WIA-excedentverzekering;  

• Inrichting van een constructie om de reizigerstegoeden nog beter te beschermen; 

• Voordracht Anke Schlichting als commissaris Translink.  
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Strategie 

In de loop van 2018 heeft Translink haar strategie voor de komende jaren geformuleerd. Over de 

strategie(ontwikkeling) als geheel heeft de directie de OR op hoofdlijnen geïnformeerd. Ook heeft de OR 

gefungeerd als proefpanel voor het verhaal over de strategie dat eind november met het voltallige 

personeel is gedeeld. 

 

De OR heeft ervoor gekozen om het onderwerp strategie als zodanig niet als adviesplichtig te 

beschouwen. Het belang ervan voor Translink en dus voor de OR is echter evident. Een goed begrip van 

de strategie is daarom voor de OR noodzakelijk. De OR verwacht dat de nadere uitwerking op 

onderdelen zal leiden tot adviesaanvragen en/of instemmingsverzoeken en daarmee ook tot een formele 

rol voor de OR zal leiden. 

 

Wederzijds vertrouwen 

Ook in 2018 heeft de OR de samenwerking met directie en andere collega’s als aangenaam en 

constructief ervaren. Er is duidelijk sprake van wederzijds vertrouwen. Dat staat overigens een kritische 

houding zeker niet in de weg. Zoals in voorgaande jaren wordt de betrokkenheid van de OR niet beperkt 

tot een strikt formele rol. Wij ervaren dit als prettig en effectief.  

 

We zien vol vertrouwen uit naar voortzetting van deze samenwerking in 2019. 

 

De Ondernemingsraad van Translink 
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5 Ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk beschrijven we de voor Translink relevante ontwikkelingen in 2018, die invloed 

hebben gehad op onze werkzaamheden, dan wel op de manier waarop wij ons op de toekomst 

voorbereiden.  

 

5.1 Externe Ontwikkelingen  

5.1.1 Ontwikkelingen OV-markt 

Verschillende ontwikkelingen hebben in meer 

of mindere mate impact op de 

reizigersmobiliteit en op mobiliteitsdiensten. 

In vogelvlucht: de groei van de bevolking 

(wereldwijd en in Nederland), de vergrijzing, 

de toenemende verstedelijking, de 

razendsnelle technologische ontwikkelingen, 

de druk vanuit het milieu (met een verwachte 

toename van het gebruik van OV), de verdere 

groei van de informatiesamenleving en de 

opkomst van nieuwe vormen van mobiliteit. 

 

Vanuit de overheid 

• De bereikbaarheid van economische centra blijft onverminderd belangrijk. Op zich is het fijnmazige 

OV-netwerk in de steden goed in staat om veel reizigers snel en comfortabel te vervoeren. We zien 

een afname van het gebruik van de auto in de stad en toename van dat van de (deel)fiets, veelal om 

de laatste kilometers van een station of halte naar de plaats van bestemming te reizen. Dit past in de 

ontwikkeling dat, mede als gevolg van het gebrek aan ruimte, gebruik belangrijker wordt dan bezit. Dit 

leidt tot kansen voor (nieuwe) partijen die MaaS (Mobility as a Service)-concepten aanbieden. Zo ziet 

bijvoorbeeld de automotive sector in toenemende mate toegang tot OV als wezenlijk onderdeel van 

haar propositie richting klanten. 

 

• In lijn met deze ontwikkelingen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een uitvraag 

gedaan voor een marktconsultatie ter voorbereiding van de aanbesteding van zeven MaaS-pilots. De 

belangstelling hiervoor is groot. Er komen zeven regioprojecten. Deze pilots moeten over tal van 

zaken duidelijkheid verschaffen. Bijvoorbeeld over hoe vervoersaanbieders en MaaS-dienstverleners 

data gaan uitwisselen met elkaar en of de huidige wet- en regelgeving voldoende is. Maar ook of 

mensen echt anders gaan reizen en betalen. Met het werkprogramma OV-betalen spelen we op deze 

behoefte in.  

 

• Bij alle betrokkenen in het OV bestaat een (toenemende) behoefte aan meer openheid van en 

toegang tot reisdata. In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) loopt al geruime tijd het 

project ‘Informatiehuishouding’. Hier is in 2018 een belangrijke stap in vooruitgezet. Vervoerders en 

overheden zijn overeengekomen om tot een open systeem te komen dat informatie over 

reizigersstromen en -aantallen met de OV-chipkaart beschikbaar maakt. Translink vervult hierbij de 

belangrijke rol van knooppunt. We hebben een informatiehuishouding opgezet en ingericht, waarin 

reisgegevens worden verrijkt en ontsloten. Translink hanteert hierbij een zorgvuldig proces met 

diverse waarborgen. De privacy van de reizigers is te allen tijde gegarandeerd. 
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• Studenten en oud-studenten betalen een boete als ze vergeten hun OV-studentenkaart op tijd stop te 

zetten. Het totale boetebedrag beslaat miljoenen euro’s. De politiek heeft om een ‘eerlijke’ oplossing 

voor dit probleem gevraagd en dit vastgelegd in een wetswijziging. Het Ministerie van Onderwijs 

Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de uitvoering hiervan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), 

Regisseur Studenten Reisrecht (RSR) en Translink neergelegd.  
 

Vanuit de wetenschap en de techniek 

• In toenemende mate is consumentgedreven design en feedback in online dienstverlening 

randvoorwaardelijk voor succesvolle oplossingen. Ook Translink realiseert zich dit. Vandaar dat nauw 

wordt samengewerkt met het expertisecentrum OV-betalen en het OV-lab van de TU Delft.  

 

• De markt staat niet stil. Nieuwe betaalmiddelen dienen zich aan en bieden een kans om betalen in het 

OV te vergemakkelijken. Zo leveren zij een positieve bijdrage aan de beleving van de reis. Zakelijke 

reizigers kiezen meer voor het ‘reizen op rekening’-model. Ook consumenten hebben steeds meer 

behoefte om achteraf te betalen. Betaalmethodes moeten aansluiten op deze individuele voorkeuren. 

Op grote schaal reizen met een bankkaart of een smartphone is dan ook een kwestie van tijd. 

 

• Reizigers willen 24 uur per dag toegang hebben tot OV-serviceverlening en tot realtime informatie 

over hun transacties. Waar ze ook maar zijn, op elk willekeurig apparaat: PC, tablet of smartphone. 

De trend daarbij is dat de smartphone voor steeds meer reizigers het leidende device is. Thema’s als 

MaaS en big data zijn in dit kader niet meer weg te denken. 

 

• Digitale serviceprocessen worden in de huidige tijd steeds vaker ontwikkeld volgens het principe van 

API’s (Application Programming Interface). Ook Translink heeft besloten generieke dienstverlening 

aan klanten via API’s beschikbaar te stellen. Gaandeweg zullen alle online serviceprocessen voor 

onze diensten op deze basis worden ingericht. Zo kunnen onze klanten vanuit hun eigen merk- of 

productomgeving de reiziger zelf services aanbieden voor, tijdens en na de reis. De in 2017 

geïntroduceerde Saldochecker is een voorbeeld van een dienst die wij als API aan de vervoerders 

hebben aangeboden. In 2018 is de ontwikkeling van een aantal andere API’s in gang gezet, zoals een 

voor verlies en/of diefstal en een voor het inzien van reisinformatie. 

 

Vanuit de samenleving en de economie  

• De wereld van het OV ontwikkelt zich naar een wereld van mobiliteit. Nieuwe toetreders verschijnen in 

dit domein. Voorbeelden zijn financiële transactieverwerkers die op zoek zijn naar schaalvoordelen, 

branchevreemde partijen die mobiliteitsdiensten gaan aanbieden (Airbnb, Amazon) of bedrijven uit de 

automotive-sector (Uber, Tesla, Pon), die het OV als aanvulling op hun dienstenaanbod zien. 

 

• Momenteel oriënteren verschillende grote steden in het buitenland zich op nieuwe betaalmogelijk-

heden in hun OV. Regelmatig kijkt men hierbij naar Nederland: ons land is het enige met een 

nationaal dekkend OV-chipkaart systeem, met meerdere vervoerders en meerdere leveranciers. Dit 

maakt Translink, met onze expertise en onze dienstverlening, een interessante partij in internationale 

tenders.  

 

• Het met contant geld betalen in het OV neemt fors af. De meeste vervoerders bieden meerdere 

betaalmogelijkheden voor de aanschaf van een kaartje. Daarbij is er een tendens om meer 

betaalproposities aan te bieden waarbij achteraf wordt betaald (reizen op rekening). Ook zien we dat 

de bedrijvenkaartaanbieders (BKA’s) continu op zoek zijn om meer services voor hun zakelijke 

reizigers te bieden. 
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5.1.2 Wet- en regelgeving 

 

AVG van toepassing 

Op het gebied van privacybescherming trad op 25 mei 2018 de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking. Met de invoering van de AVG is de opslag en verwerking van 

persoonsgegevens veel transparanter geworden. Eindgebruikers kunnen een beter inzicht krijgen in de 

gegevens die er van hen aanwezig zijn en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Gezien de grote 

hoeveelheid persoonsgegevens waar Translink over beschikt, maakt het borgen van de naleving van de 

richtlijnen uit de AVG standaard deel uit van onze bedrijfsvoering. 

Betaaldiensten en PSD2 

In de Nederlandse betaalwereld is sinds februari 2019 de Europese richtlijn PSD2 (Payment Services 

Directive 2) van kracht. Deze richtlijn zorgt voor het verder uniformeren van het betalingsverkeer in 

Europa. De wet biedt iedere dienstverlener met een vergunning de mogelijkheid om betaaldiensten en op 

rekening gebaseerde diensten aan te bieden. Het doel is meer consumentenbescherming, meer 

concurrentie en meer innovatie.  

Door PSD2 lijken de zogenaamde ‘account information providers’ stukje bij beetje de dienstverlenende rol 

van traditionele banken over te kunnen nemen. Dit biedt mogelijkheden aan partijen zoals Google, 

Facebook, Apple. De concurrentie neemt hierdoor toe. Het OV – met Translink als centrale partij – kan 

hierin voorzien door een generiek OV-account met keuzevrijheid in betaalmogelijkheden voor de reizigers 

in te richten. 

5.1.3 Bedrijfsvoering Translink 

De OV-sector wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe technologische mogelijkheden, continu 

veranderende eisen en wensen van reizigers en vervoerders, nieuwe toetreders, nieuwe allianties. Om 

hier een goede samenwerkingspartner in te kunnen zijn, hanteren we een hoog ontwikkeltempo, korte 

doorlooptijden en zorgen we voor een dienstverlening die we snel kunnen aanpassen. Dat kan alleen als 

we wendbaar zijn en snel kunnen beslissen. Dus werken we agile, zijn we een platte organisatie en 

leggen we verantwoordelijkheden bij medewerkers. 

 

Professioneel, open en coöperatief 

Met alle ontwikkelingen waarmee de sector wordt geconfronteerd is er een grote vraag naar collectieve, 

objectieve en overkoepelende kennis over het transactiedomein. Daarnaast kenmerkt de OV-wereld zich 

als een complexe omgeving, met veel belangen. Er is en blijft de behoefte aan een neutrale, derde partij. 

 

Translink vervult de knooppuntrol in het OV en is een professionele partner voor commerciële en publieke 

partijen. Met mensen die over de juiste vakkennis en competenties beschikken. Die het aangaan en 

onderhouden van samenwerkingsrelaties in het bloed zit en weten wat er in de buitenwereld en bij 

klanten speelt. Op al deze aspecten trainen en ontwikkelen we onze medewerkers. Bij onze werving en 

selectie zoeken we alleen die professionals die over een open en samenwerkingsgerichte grondhouding 

beschikken. 

 

Reizigerstegoeden optimaal beschermen 

Het tegoed dat een reiziger op zijn OV-chipkaart heeft staan (waarmee zijn reistransacties worden 

verrekend) beheert en bewaart Translink op een speciale bankrekening binnen de eigen boekhouding. 

Deze staat onder controle van onze interne toezichthoudende organen en externe auditors. Zo doen we 

het al sinds de start van het OV-chipkaartsysteem. Zorgvuldig beheer is des te meer van belang omdat 

dit geld niet van Translink is, maar altijd van de reiziger zelf. 
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Om ook in de toekomst te garanderen dat het saldo van de reiziger veilig beschikbaar blijft, zijn er twee 

stichtingen opgericht. De reizigerssaldi worden in 2019 ondergebracht in de Stichting Reizigerstegoeden 

Translink. Een voor de dagelijkse transactieverwerking noodzakelijk deel blijft bij Translink. Daarnaast is 

er een tweede stichting, de Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink. Beide stichtingen staan 

financieel en juridisch voldoende los van Translink. De stichtingen kennen bovendien hun eigen 

governance, met onafhankelijke bestuur en toezichthouders.  

 

In praktische zin verandert er voor de reiziger niets. Het saldo blijft op dezelfde manier zichtbaar, 

opvraagbaar en bruikbaar.  

5.2 Strategie Translink 

 

Samenwerking met partners 

Onze visie en aanpak liggen in het verlengde van de visie OV-betalen. Belangrijk is onze positionering als 

business to business-partij. We willen iedereen bewust en vanuit volle overtuiging voor ons laten kiezen. 

Vandaar onze ambitie om een klantgerichte organisatie te zijn, die de zakelijke klant ontzorgt op het 

gebied van transactie-verwerking en data-

analyse. Die de reiziger goed kent. Met 

betrouwbare, goede dienstverlening. Tegen de 

laagst mogelijke kosten.  

 

Samenwerking, co-creatie en eigen regie 

vormen de essentie van onze werkwijze. Met 

als doel: snellere (door)ontwikkeling van onze 

dienstverlening en daarmee snellere 

waardecreatie voor de klant. Leidend tot meer 

efficiency en een betere aansluiting bij dat wat 

de klant én de reiziger verwacht. 

 

Migratie naar ‘Account Based Ticketing’ 

In het OV geldt op het gebied van betalen een nieuwe, internationale standaard, die voor ons leidend is in 

onze ontwikkeling: het account based model. Hierbij gebruikt de reiziger een willekeurig token om zich bij 

een paal of poort te identificeren. De kaartlezers in de palen en poorten hebben in dit model alleen de 

functie om dat token te identificeren. De afhandeling en de verrekening van de reis vinden in z’n geheel 

plaats in het account van de reiziger in de backoffice. Hiermee wordt het account leidend, in plaats van 

de kaart.  

 

Deze fundamentele wijziging stelt de OV-sector in staat de ambities uit het werkprogramma OV-betalen 

te realiseren: nieuwe toepassingen zijn gemakkelijk en tegen lage kosten te ontwikkelen, het systeem is 

relatief goedkoop en de aansluiting met de online en mobiele wereld is gemakkelijk te maken. Het levert 

de reiziger meer gemak, omdat hij niet meer fysiek langs een apparaat hoeft om eventuele wijzigingen 

vanuit zijn account op de kaart te laten aanpassen. Dit gebeurt door middel van registratie in de 

backoffice. 

 

We introduceren vanuit dit principe verschillende nieuwe manieren van betalen in het OV, die de 

komende jaren naast de bestaande OV-chipkaart worden gevoerd. We hanteren daarbij een gedoseerd 

migratietraject. Startpunt is een nieuwe generieke backoffice, die het account based reizen en betalen 

mogelijk maakt. Deze wordt stapsgewijs ingevoerd. Met elke stap komen functionaliteiten beschikbaar, 

waarmee de vervoerders hun reisproposities kunnen ontwikkelen.  
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Informatie is de sleutel 

Onze klanten hebben als doel het OV voor de reiziger steeds verder te willen verbeteren. Daarmee wordt 

het belang van toegang tot en het verrijken van informatie steeds groter. Wij hebben veel ervaring om 

reis- en transactie-informatie op een geanonimiseerde en geaggregeerde wijze te ontsluiten (waarbij de 

privacy van de reiziger wordt gewaarborgd en we voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving). Dit is 

een wezenlijke, onderscheidende meerwaarde. De data ontsluiten we – op basis van strikte criteria en in 

afstemming met het NOVB – voor met name vervoerders en overheden. En natuurlijk ook voor de 

reizigers, als dit voor (self) service relevant is. 

 

Kostenbeheersing staat centraal 

Vervoerders doen er alles aan de kosten van het OV laag te houden. Zij zijn dus kritisch in de keuze van 

de partij die de reistransacties voor hen verwerkt. Ons kostenniveau is één van de bepalende factoren bij 

het voortzetten van de relatie met onze klanten. Onze bedrijfsvoering, de bestaande operatie, is al lean-

and-mean, maar kostenbewustzijn blijft 

centraal staan bij ons handelen.  

 

We houden onze kosten laag door verspilling 

tegen te gaan en door processen te 

optimaliseren en te standaardiseren. 

Daarnaast richten we ons op het vergroten 

van transactievolumes voor verwerking in 

onze generieke backoffice, om daarmee 

schaalvoordelen te bereiken. Dit door op 

zoek te gaan naar andere markten en 

opdrachtgevers. Nationaal, maar ook 

internationaal.  
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6 Resultaten 

In 2018 heeft Translink haar jaarplan vanuit domeinen geformuleerd: de domeinen ‘klanten’, 

‘operatie’, ‘interne bedrijfsvoering’ en ‘financieel’. In dit hoofdstuk staat aangegeven wat we 

hebben bereikt. Ook gaan we in op onze activiteiten gericht op het door de reiziger laten 

terugvragen van het saldo dat resteert op hun verlopen OV-chipkaarten. Vervolgens geven we 

inzicht in de contacten met onze stakeholders in 2018. Dit gezien het brede maatschappelijk belang dat 

Translink binnen het totale OV-speelveld behartigt. 

6.1 Domein klant 

6.1.1 Alle reizigers hebben een keuze, die vrijheid bieden we hen ook. Reizigers kunnen kiezen uit 

nieuwe manieren van reizen en betalen in het OV en gemakkelijk wisselen. Zij ervaren toegang tot het 

landelijk OV vanuit hun online account. Om de visie OV-betalen te realiseren migreren we onze 

processen en systemen zodat we de overgang van kaart georiënteerd naar account based reizen kunnen 

faciliteren.   

 

PoC’s voor nieuwe manieren van betalen succesvol afgerond 

Voor het werkprogramma OV-betalen zijn, in nauwe samenwerking met de vervoerders, diverse Proof of 

Concepts (PoC’s) uitgevoerd met als doel de haalbaarheid en technische realiseerbaarheid van 

toekomstige concepten te beproeven. Het betreft dan concepten als Account Based Ticketing (ABT - 

reizen en betalen vanuit een account), het reizen met de bankkaart (EMV), de uitgifte van een OV-

reispas, het gebruik van verschillende types barcodes op verschillende dragers en het gezamenlijk 

ontwikkelen van generieke software voor de poorten en palen in de betaalinfrastructuur. Alle PoC’s zijn 

positief afgerond, waarmee er een belangrijke randvoorwaarde is geleverd voor de besluitvorming van de 

Coöperatie tot implementatie van een aantal nieuwe OV-betaalmethodes over binnen het 

werkprogramma OV-betalen. 

 

Uitwerking OV-betalen Architectuur 

Nieuwe betaalvormen in het OV vragen om een nieuwe IT-architectuur. De expertgroep Architectuur uit 

het werkprogramma OV-betalen heeft de visie OV-betalen vertaald in een generieke functionele IT-

architectuur. Hiermee is de basis gelegd voor de OV-brede functionele beschrijving van de nieuwe 

onderliggende technologie, waarmee account based reizen verder mogelijk wordt gemaakt. Ook zijn 

eerste ideeën gevormd over de manier waarop de implementatie in kleinere verantwoorde stappen kan 

plaatsvinden: eerst een minimal viable propositie (MVP), daarna deze verder uitbreiden in functionaliteit 

en gebruikers van deze propositie (zie verder pagina 24). Translink levert een actieve bijdrage aan deze 

werkstroom. 

 

Grensoverschrijdend reizen  

In het gebied Limburg/Aken heeft de pilot voor grensoverschrijdend verkeer (H2020) plaatsgevonden. In 

deze pilot hebben 200 Nederlandse reizigers gebruik gemaakt van een kaart met een Generic Secure 

Token (GST), dat samenwerkt met onze nieuwe generieke backoffice. Op hun mobiele telefoon is een 

app beschikbaar die inzicht geeft in gemaakte ritten. In de backoffice hebben zij een account waaruit een 

maandelijkse factuur met de gereisde ritten wordt gestuurd. In de pilot werden de eerste (reizigers-) 

ervaringen opgedaan met het account based reizen en de nieuwe backoffice. De pilot liep in eerste 

instantie tot 1 april 2018, maar is wegens succes voor heel 2018 verlengd. 
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Gemakkelijker nieuwe proposities ontwikkelen 

Translink levert de centrale ABT-componenten om het account based reizen mogelijk te maken (zoals 

bijvoorbeeld voor NS Flex, zie pagina 18). Dit houdt in dat Translink ervoor zorgt dat de informatie die 

normaal op de kaart staat, nu centraal in de backoffice wordt bijgehouden. Hierdoor kunnen zakelijke 

klanten zoals de vervoerders beter en sneller nieuwe proposities ontwikkelen en aanbieden. In de 

backoffice staan meer data van de reiziger centraal opgeslagen, die ook nog eens makkelijker ontsloten 

kunnen worden (waarmee het bijvoorbeeld 

mogelijk wordt om een ‘achteraf betalen’-variant 

te introduceren). Daarbij is het voor de reiziger 

makkelijker om zelf aanpassingen door te voeren; 

deze hoeven daarna niet meer fysiek op de kaart 

te worden geregistreerd.  

 

In 2018 zijn er, in samenwerking met een aantal 

klanten, ABT-componenten ingericht zoals 

bijvoorbeeld een productcatalogus en een 

productadministratie waar informatie over de 

proposities (korting, leeftijd en dergelijke) kan 

worden bijgehouden. Deze centrale administratie 

is een onderdeel van de transactieverwerking. 

 

Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe proposities die vanuit het account van reizigers 

kunnen worden aangeboden: ‘Trajectvrij Spoor’, trajecten waar een afgekocht reisrecht geldt en 

‘Bundels’, een propositie waarbij er voor een bepaald vooraf afgesproken bedrag gereisd kan worden.  

 

Pilot EMV klaar voor de start 

De mogelijkheid om je betaalkaart of creditcard bij je reis te gebruiken, is in het project ‘Reizen met je 

Betaalkaart’ voorbereid. In januari 2019 is hiervoor een proef (de ‘pilot EMV’) op het NS-traject Den Haag 

– Leiden gestart: een voorbeeld van een account based propositie die in de ontwikkeling zijnde generieke 

backoffice wordt afgehandeld. In 2018 zijn alle Mastercard en Visa certificeringen voor zowel de poorten 

en palen van HTM en NS, als voor de generieke backoffice van Translink afgerond. Vanaf oktober 2018 

is de betaalketen ‘live’; deze is met projectmedewerkers uitgebreid getest. Deze tests hadden onder 

andere betrekking op het in- en uitchecken en het gebruik van de functies op de website en de 

reizigersapp. Ook is met de issuing banken en met ICS (de creditcard issuer) in productie getest. Een 

aantal aandachtspunten in de keten die daarbij naar voren kwamen is opgelost.  

 

In overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) is vastgesteld dat Translink, voor de pilot, niet vergunning 

plichtig is. Mochten de feiten en omstandigheden in de toekomst wijzigen, dan kan dit voor DNB 

aanleiding geven tot een ander oordeel. We zullen in dat geval tijdig met DNB overleggen. 

 

Gestopt met OV-chipmobiel  

Na een looptijd van ruim een jaar is de proef rond het betalen met de smartphone (OV-chipmobiel) in juni 

2018 gecontroleerd beëindigd. De proef heeft de initiatiefnemers – de OV-bedrijven, Vodafone en KPN – 

veel kennis en gebruikerservaring opgeleverd over deze wijze van mobiel reizen in het OV. De ruim 8.000 

deelnemers aan de proef bleken overwegend zeer tevreden over het gebruik van OV-chipmobiel; 87% 

gaf een 7 of hoger. Voor het aanmeldproces bleek de achterliggende techniek echter onvoldoende 

gebruiksvriendelijk, zorgde voor problemen en stond daarom grootschalig gebruik van OV-chipmobiel in 

de huidige vorm in de weg. Het gebruik van de smartphone in het OV krijgt zeker een vervolg; met het 

ontwikkelen van toekomstige initiatieven nemen we onze ervaringen vanuit de proef vanzelfsprekend 

mee.  
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ABT in het spoor 

Voor het spoor hebben we de NS Flex-introductie van de NS mogelijk 

gemaakt. NS Flex is een op Account Based Ticketing (ABT) gebaseerde 

propositie, waarmee het voor de reiziger niet meer nodig is om na 

aanschaf of wijziging langs een oplaadpunt te gaan. Ook kan de 

vervoerder veel flexibeler het productaanbod aanpassen en is aanpassing 

in de poorten en palen hiervoor niet meer nodig. Dit vergroot het gemak 

van zowel de reiziger als de vervoerder. In de doorontwikkeling zijn de 

eerste stappen gezet om trajectabonnementen voor het spoor volgens het 

ABT-principe uit te geven en te onderhouden. Vervoerders kunnen dan 

account based proposities aanbieden voor trajectabonnementhouders met 

afgekocht reisrecht. 

 

Beslismatrix OV-reispas ontwikkeld 

In het werkprogramma OV-betalen is de noodzaak herkend om, naast de betaalkaart, de reizigers een 

OV-reispas te bieden om toegang tot het Nederlandse OV te krijgen. In 2018 zijn er verkenningen 

geweest naar het OV-token dat hiervoor moet worden uitgegeven, in zowel een plastic als een mobiele 

variant. Dit is nodig voor een pilot in 2019. In deze pilot onderzoeken we met de OV-reispas een nieuwe 

reis- en betaalwijze voor reizigers. Hiermee vergroten we hun keuzemogelijkheden. De verwachting is dat 

er ook een mobiele variant van het OV-token zal worden ontwikkeld, zodra techgiganten als Google Pay 

of Apple Pay de Nederlandse markt gaan betreden. 

6.1.2 Wij leveren concrete verbeteringen op het gebied van informatievoorziening en serviceverlening 

voor de reizigers, zodat zij de toegang tot het OV steeds drempellozer ervaren. Dit doen we met name 

door onze digitale dienstverlening verder te verbeteren en nog toegankelijker te maken. We stellen de 

reiziger in staat om op de momenten dat het hem uitkomt, waar mogelijk via ‘self service’, toegang tot zijn 

reisinformatie te hebben en onze dienstverlening af te nemen. 

 

Aan de slag met API’s  

In 2018 zijn we begonnen met een aanpak waarbij we de online serviceprocessen voor onze diensten 

inrichten op basis van Application Programming Interfaces (API’s), om deze vervolgens aan onze klanten 

beschikbaar stellen voor hun eigen marktbewerking. De in 2017 geïntroduceerde Saldochecker had de 

primeur. Deze dienst is als API aan de zakelijke klanten aangeboden. Inmiddels is er ook een ‘Cardholder 

API’ beschikbaar, die de koppeling van het studentenreisproduct en de houder van de persoonlijke OV-

chipkaart eenvoudiger maakt, terwijl op dezelfde zorgvuldige manier als daarvoor wordt omgegaan met 

de privacy van de kaarthouders. Met de API wordt het totale proces verkort en daarmee efficiënter. De 

ontwikkeling van ook een aantal andere API’s is in 2018 in gang gezet, bijvoorbeeld een voor verlies 

en/of diefstal en een voor het inzien van reisinformatie.  

 

Online verbeteringen 

In onze digitale dienstverlening hebben we in 2018 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Met succes: 

de gebruikers van onze online kanalen waarderen deze positief. Zo wordt de website ov-chipkaart.nl 

bijvoorbeeld beoordeeld met een rapportcijfer 8,2. Ook ervaren reizigers weinig moeite om een digitaal 

proces compleet af te ronden; dit meten we met de zogenaamde Customer Effort Score: 

• Persoonlijke OV-chipkaartaanvragen: bijna 90% van de respondenten is positief;  

• Vernieuwen persoonlijke OV-chipkaart: circa 80% vindt dit (heel) makkelijk;  

• Saldo bestellen: circa 85% heeft hier geen moeite mee; 

• Reishistorie opvragen: circa 80% is positief.  
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Op de website OV-chipkaart.nl is het declaratieoverzicht verbeterd 

(waardoor hierin nu ook de reishistorie zichtbaar is) en is de claimhistorie 

van ritten zichtbaar gemaakt op ‘uitcheck gemist.nl’. Reizigers zien nu zelf 

welke ritten zij geclaimd hebben; voorheen namen ze hiervoor contact op 

met de klantenservice. Daarbij is de saldorestitutie in al onze online 

kanalen mogelijk gemaakt tot 50 euro. De limiet was 25 euro; de verhoging 

naar 50 euro zorgt ervoor dat de reiziger gemakkelijker en tot een hoger 

bedrag zijn saldo kan terugvragen. Bijkomend voordeel is dat dit relatief 

dure kanalen als formulieren en balies minder belast.  

 

In de zomer van 2018 is in samenwerking met de vervoerders een 

campagne gevoerd om aan reizigers de Uitcheck Gemist Alert onder de 

aandacht te brengen. Het resultaat hiervan was boven verwachting; aan het eind van het jaar hebben 

251.000 reizigers zich aangemeld voor deze email service. 

 

Gerustgestelde studenten  

Per 1 januari 2019 is een wetswijziging in werking getreden die ervoor moet zorgen dat minder studenten 

een (hoge) OV-boete krijgen. Wie niet reist, kan ook geen boete meer krijgen. Wie nog wél doorreist 

terwijl dat eigenlijk niet mag, krijgt aanvankelijk een lagere boete, die na verloop van tijd wordt verhoogd.  

 

Translink heeft in samenwerking met de vervoerders, DUO en RSR de maatregelen in het kader van 

deze wetswijzing praktisch uitvoerbaar gemaakt. Translink levert informatie over het gebruik van het 

studentenreisproduct, zodat het proces zo kon worden aangepast dat studenten alleen een boete krijgen 

als zij daadwerkelijk reizen terwijl ze geen recht meer hebben op het studentenreisproduct. Dit in 

tegenstelling tot de situatie daarvoor, waarbij studenten een boete kregen als dit product niet tijdig van 

hun OV-chipkaart was gehaald. 

 

Persoonlijk GVBeestje 

Keuzevrijheid stimuleren we ook door in opdracht persoonlijke OV-chipkaarten te produceren. In 2018 

hebben we dit voor het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) gedaan. De kosten van een 

kinderdagkaart waren per 1 januari 2018 fors toegenomen. Om 

die reden wilde het GVB ouders tegemoetkomen in de aanschaf 

van een persoonlijke OV-chipkaart voor kinderen tussen 3,5 en 11 

jaar. Voor deze doelgroep moest deze kaart gratis online 

aangevraagd kunnen worden. Er is voor deze kinderen een 

speciale kaart gemaakt, met het logo van GVBeestje. Er zijn er 

ruim 14 duizend van verkocht. 

 

6.1.3 Translink is het OV-knooppunt in Nederland. We verrijken en ontsluiten OV-transactiedata voor 

onze klanten en andere stakeholders zoals overheden, zodat zij in staat zijn de beste keuzes te maken bij 

hun bedrijfsvoering of bij de inrichting van het OV-landschap. Zo leveren we een bijdrage aan het 

optimaliseren van het OV en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

 

Onze informatiehuishouding: data gereguleerd, getoetst en goedgekeurd 

In 2018 is een (virtueel) loket ingericht voor alle overheden, vervoerders en andere partijen om 

geanonimiseerde reisgegevens op te vragen. Met de ondertekening door alle vervoerders van de 

overeenkomsten voor de inrichting van onze informatiehuishouding is een belangrijke basis gelegd voor 

onze datadienstverlening.  
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De DPIA (Data Protection Impact Assessment) voor onze informatie- en analysedienst is succesvol 

afgerond. In opdracht van de verwerkingsverantwoordelijken (de vervoerders) is ons ontwikkelde 

platform, inclusief de (privacy) waarborgen, getoetst en goedgekeurd. Translink voldoet hiermee aan de 

privacyeisen die de wet- en regelgeving voorschrijven en waarborgt daarmee de privacy van reizigers. 

 

 

Opdrachten voor derden  

In 2018 is onze informatie- en analysedienst met een aantal concrete opdrachten gestart, zoals het 

leveren van onderzoeksbestanden voor het onderzoek naar het decentraliseren van een aantal 

spoorlijnen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een eerste fase voor de 

impactanalyse van het wijzigen van het lijnennet in en rond Amsterdam en de komst van de Noord/Zuid-

lijn. Deze zijn ons om een aantal redenen gegund: de afronding van de eerder genoemde DPIA, de wijze 

waarop wij de governance met vervoerders en overheden hebben afgestemd en de kwaliteit van onze 

uitvoering.  

 

Eén van de in 2018 afgeronde opdrachten is die van de regio Oost-Nederland. We hebben hen geholpen 

bij de herindeling van de concessies voor het busvervoer. In een pilot zijn statistische 

onderzoeksbestanden opgeleverd. De herindeling van negen naar drie busconcessies in de regio is 

getoetst aan het reisgedrag van de reizigers en daarop beter aangesloten.  

 

Daarnaast is er een aantal verdeelvraagstukken uitgewerkt en zijn er meerdere dataleveringen uitgevoerd 

voor verschillende vervoerders. Hierdoor hebben deze, veelal samen met onderzoeksbureaus, hun 

dienstverlening aan de reizigers kunnen verbeteren.  

 

 

 



 

 
Jaarverslag 2018 22 

Afspraken vanuit de Level 1 Infravisie  

Om nieuwe betaalmogelijkheden in het OV te kunnen faciliteren moet de toegangs- en 

inspectieapparatuur worden aangepast. In de infravisie voor apparatuur is uitgewerkt hoe een 

goedkopere betaalinfrastructuur ontstaat door gezamenlijk software voor poorten en palen te ontwikkelen 

en aan leveranciers beschikbaar te stellen. In dit kader is in 2018 besloten om gezamenlijk software voor 

de acceptatie van de betaalkaart (EMV) en de OV-chipkaart te ontwikkelen en in de eerste helft van 2019 

aan te bieden.  

 

Afstemming met instanties over BTW-vraagstukken 

Translink heeft – samen met Landelijk Product Regisseur (LPR) – de vervoerders vertegenwoordigd bij 

de discussie over BTW (op het gebied van de Voucher-wetgeving en de verhoging van het BTW-tarief 

van 6% naar 9%) met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst.  

 

6.2 Domein operatie 

6.2.1 Wij tonen aan dat onze dienstverlening ieder jaar beter aansluit bij de behoefte van de reiziger. 

En dat tegen zo laag mogelijke kosten.  

 

Onze basisdienstverlening was in 2018 op orde; we hebben geleverd volgens de afspraken die we met 

de zakelijke klanten hebben gemaakt (de SLA’s). Dit neemt niet weg dat we een aantal incidenten in de 

dienstverlening hebben ervaren. Als een incident zich voordoet, houden we de klanten en reizigers die er 

last van hebben zo vaak en duidelijk als mogelijk op de hoogte.  

 

Een enkele verstoring vond plaats in het systeemlandschap en is nooit van invloed geweest op de 

volledigheid en juistheid van de afhandeling van de reistransacties. De betrouwbaarheid is steeds 

geborgd geweest. Het aantal incidenten lag lager dan in 2017, te verklaren uit de verbeteringen in ons IT-

systeemlandschap waarmee we in 2018 hard aan de slag zijn geweest. 

 

Systemen vervangen of verbeterd 

Wij optimaliseren onze IT-systemen om de continuïteit van onze bedrijfsvoering en de betrouwbaarheid 

van onze levering op het gewenste niveau te houden. Vaak is een systeemvervanging ook een goede 

aanleiding om de beheerkosten nog eens goed te analyseren en waar mogelijk kostenbesparingen door 

te voeren. Daarnaast willen we in kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen.  

• Een grote systeemaanpassing was de vervanging in maart 2018 van ons transactie verwerkende 

systeem CCHS door haar opvolger OCHS. OCHS is toekomstbestendig; er kunnen naadloos nieuwe 

betaalvormen voor reizigers op aangesloten worden. Ook heeft een upgrade van het 

orderverwerkingssysteem BSS plaatsgevonden. 

• De vervanging van de Broker is in gang gezet. De Broker is een belangrijk doorgeefluik in de 

verwerking van transactie- en reizigersgegevens binnen de centrale backoffice van Translink. De 

huidige versie heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt.  

• Translink wisselt veel (transactie)bestanden uit met haar zakelijke klanten. De hiervoor gebruikte 

applicatie (Acquirer) is eind maart vervangen door twee gestandaardiseerde oplossingen: webservices 

of MFT (Managed File Transfer). De klant heeft de keuze in het systeem dat zij wil hanteren. 

• Op 1 april is de NCRS (New Ceiling Reload Server) live gegaan. Deze zorgt ervoor dat alle (in- en 

uitcheck) poorten en palen continu blijven werken. Klanten kunnen hier hun eigen systeem voor 

bouwen, maar de vervoerders hebben de handen ineengeslagen en dit aan ons gevraagd. Translink 

heeft de gezamenlijke ontwikkeling gecoördineerd en biedt de NCRS centraal aan. 
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• De HSM (Hardware Security Module) zorgt voor een versleutelde bestandsuitwisseling met onze 

klanten, zodat deze veilig is en niemand de bestanden kan lezen, behalve de klant en Translink. De 

HSM’s worden vanaf december vervangen. Tegelijkertijd is de software van de ondersteunde 

omgevingen geüpdatet. De hardware is waar mogelijk samengevoegd.  

• Er is gestart met de vervanging van de contactcenterapplicatie Trinicom. Deze wordt gebruikt voor de 

serviceverlening naar de reiziger vanuit het callcenter.  

• In de beprijzingsmodule (FCE) worden ritprijzen bijgehouden. Hierin is een aantal verbeteringen voor 

de vervoerders en de reizigers doorgevoerd. We zijn nu in staat nog nauwkeuriger de prijs te bepalen 

voor specifieke interliner trajecten, nachtbussen en boottrajecten. Ook herkennen we een check-out 

bij het passeren van een poort of paaltje zonder een check-in van de reiziger. 

 

Ketenmonitoring ingericht  

In 2018 zijn we gestart met het implementeren van ketenmonitoring. Dit leidt tot een meer pro-actief 

beheer, waarmee we potentiële incidenten en calamiteiten voor kunnen zijn. Als deze toch ontstaan, 

zorgt ketenmonitoring ervoor dat we sneller met 

oplossingen en informatie kunnen komen. Zo 

hebben we onze klanten proactief kunnen 

attenderen op problemen in hun infrastructuur, zodat 

deze snel opgelost konden worden.  

 

Translink is in staat (saldo)orders vanaf de website 

(OV-chipkaart.nl) te volgen in de volledige keten, tot 

en met het ophaalproces (wegschrijven op de kaart). 

Dit is met name voor onze reizigers belangrijk, 

omdat wij hen op elk moment in het proces kunnen 

informeren over de status van hun order.  

 

Kaartproductielijnen op orde 

In 2018 verkochten we 3,5 mln. OV-chipkaarten. Het is dus uiterst belangrijk dat onze 

kaartproductiemachines goed blijven werken en up-to-date blijven. Daarom zijn we begin 2018 gestart 

met de vervanging van de hard- en software van onze kaartmachines, zowel op onze locatie in 

Amersfoort als op onze uitwijklocatie in Dordrecht.  

 

Kostenbeheersing  

Er is in 2018 een groot aantal besparingsacties in gang gezet, die worden gecontinueerd in 2019. Zo is er 

een aanzienlijk inkoopvoordeel gerealiseerd door (her)onderhandelingen met bestaande leveranciers en 

de genoemde herinrichting van de IT-systemen. Opgeteld met een reeks aan andere besparingen in de 

organisatie heeft dit voor 2019 geleid tot 5,4% tariefdaling voor de vervoerders.  

 

Er wordt daarnaast ook bespaard door een optimalisatie van de website ovchipkaart.nl, met als gevolg 

een structurele afname van het aantal contacten met onze klantenservice en het aantal papieren 

formulieren dat wordt gebruikt. Ook kijken we bij het aanbieden van onze services naar de balans tussen 

onze inspanning en de verwachting of beleving van de reiziger. Een voorbeeld: er is een initiatief gestart 

om onze portokosten te reduceren. Kaarten die na vijf jaar vernieuwd worden én initieel aangevraagde 

kaarten worden met de goedkopere 72 uurs verzending verstuurd. Daarbij zijn wij overgestapt naar een 

andere partij voor de postverzending, waarmee aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd.  
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Transactieverwerking voor vervoerders  

In 2018 hebben we ruim 2,72 miljard transacties 

verwerkt (2017: 2,56 miljard). Onder transacties 

verstaan we: alle OV-chipkaarttransacties, zoals 

in- en uitchecken, saldo opladen en bestellingen 

klaarzetten voor de ophaalautomaten. Al deze 

transacties zijn gevalideerd, alle opbrengsten 

zijn verdeeld onder de vervoerders en andere 

zakelijke klanten. Onze rapporten zijn tijdig en 

volledig beschikbaar gesteld, uitzonderingen zijn 

geanalyseerd. Bij bijzonderheden is de klant 

ingelicht. Onze norm (maximaal één fout per 

mln. transacties) is in 2018 weer gehaald. Ook 

het verspreiden van de blokkeringslijst (OV-

chipkaarten die bij oneigenlijk gebruik worden 

geblokkeerd) heeft in 2018 altijd tijdig 

plaatsgevonden.  

 

Kaarten en services naar de reiziger 

Translink levert diensten aan onze klanten die 

de reizigers direct of indirect ondersteunen: 

informatievoorziening en het vereenvoudigen 

van het gebruik van de OV-chipkaart. Deze 

diensten stellen wij beschikbaar via de website 

www.ov-chipkaart.nl, de OV-chipkaart app en de 

Klantenservice OV-chipkaart.  

 

 

6.3 Domein interne bedrijfsvoering  

6.3.1 Onze organisatie is solide en flexibel tegelijk, we hebben onze Why concreet vertaald naar onze 

‘How’. We werken met multidisciplinaire teams die gefocust zijn op resultaat.  

 

Onze medewerkers delen een gemeenschappelijke overtuiging, vastgelegd in onze Why en van concrete 

handvatten voorzien in onze How. Dat biedt houvast, een kompas voor het maken van keuzes en de 

manier van samenwerken. Translink biedt ruimte voor ontwikkeling op zaken als zelfregie, flexibele 

inzetbaarheid en het vermogen tot samenwerken. 

  

We hebben onze organisatie flexibel ingericht, werken vanuit wisselende multidisciplinaire teams samen 

en sturen op prestatie, houding en gedrag. Dit alles met als doel een wendbare organisatie te zijn, die bij 

alles wat zij bedenkt en realiseert de klant centraal stelt. We besteden aandacht aan kennis over de 

eindklant: de reiziger. Toenemende inzichten in klantreizen (Customer Journeys) leiden steeds vaker tot 

oplossingen die aansluiten bij de behoefte van onze klanten. We hebben klantpanels ingericht en houden 

regelmatig kwalitatieve onderzoeken. De inzichten in de behoeften en het gedrag van reizigers die we 

daarmee verkrijgen leveren ons waardevolle informatie voor de ontwikkeling van nieuwe services. 

 

Feiten en cijfers uit onze dienstverlening op een rij 

 
• In 2018 is ruim een mln. keer telefonisch, per mail, brief of via Twitter 

contact gezocht met de Klantenservice OV-chipkaart. In 2017 was 

dat bijna 1,2 mln. keer. De afname is het gevolg van een forse 

stijging van gebruik van onze website en onze apps; reizigers 

voorzien via ‘self service’ in hun eigen informatiebehoefte; 

• We hebben bijna 265.000 formulieren verwerkt, een enorme daling 

ten opzichte van 2017 (425.000 stuks). Formulieren worden gebruikt 

voor het aanvragen, vervangen en beëindigen van OV-chipkaarten, 

voor automatisch opladen en saldorestitutie. Ook deze afname is het 

gevolg van een betere ontsluiting van de online-mogelijkheden voor 

het uitvoeren van deze handelingen.  

• In 2018 is onze website 23,4 mln. keer bezocht (2017: 21,6 mln.). De 

OV-chipkaart app is 9,1 mln. keer geraadpleegd. Via de website 

www.uitcheckgemist.nl hebben reizigers 571.000 keer hun geld 

teruggevraagd, gemiddeld voor € 6,22 per claim.  

• Het distributiesysteem voor het beschikbaar stellen van saldo en 

producten via ophaalautomaten heeft in 2018 7,26 mln. bestellingen 

probleemloos verwerkt (een toename van 260.000). 

• Er zijn 2 mln. persoonlijke, 1,4 mln. anonieme en 103.000 zakelijke 

OV-chipkaarten verkocht. In totaal zijn er 7,4 mln. persoonlijke en 7,0 

mln. anonieme kaarten in de markt. Automatisch opladen staat aan 

op 2,62 mln. persoonlijke OV-chipkaarten.  

• De gemiddelde levertijd van een persoonlijke OV-chipkaart (online 

aangevraagd) of een gestolen of verloren persoonlijke OV-chipkaart 

(telefonisch gemeld) is drie werkdagen, inclusief een dag voor 

verzending. Een nieuwe persoonlijke OV-chipkaart die met een 

formulier wordt aangevraagd (na verlies, diefstal of defect) heeft een 

gemiddelde doorlooptijd van vijf werkdagen, inclusief een dag van 

verzending. 
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In plaats van grote projecten 

leveren wij in kleine 

deelresultaten (Minimum Viable 

Products), die we zoveel 

mogelijk samen met klanten 

ontwikkelen of door hen laten 

beoordelen. Hierdoor kunnen we 

sneller bijsturen als dat nodig 

blijkt te zijn. Dit vergroot ons 

aanpassingsvermogen.  

 

Wij willen een professionele 

samenwerkingspartner zijn. Ook 

in 2018 is veel energie gestoken 

in het realiseren van een cultuur 

waarbij onze houding en gedrag 

in lijn moeten liggen met deze ambitie. Daarin zijn we goed op weg. In 2018 is een cultuuronderzoek 

onder de medewerkers van Translink gehouden; hieruit blijkt dat ons leiderschap aantoonbaar is 

verbeterd.  

 

Opleidingsbudgetten beter benut 

In 2018 is een nieuwe gesprekscyclus met de medewerkers geïntroduceerd. In deze cyclus worden de 

doelen van Translink en de rol van de medewerker bij het bereiken daarvan besproken. Daarbij wordt 

vastgelegd en gemonitord hoe de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker eruit ziet (op basis van 

de kernwaarden Zelfregie, Wendbaarheid en Samenwerken) en hoe de collega’s en de leidinggevende 

van de medewerker deze ervaren.  

 

In de cyclus wordt veel aandacht gegeven aan het geven (en ontvangen) van feedback en aan het 

‘continu leren’. De focus hierop werpt z’n vruchten af. Het opleidingsbudget dat Translink beschikbaar 

stelt voor de professionele ontwikkeling van haar medewerkers is in 2018 voor een groter deel 

daadwerkelijk besteed, bijna voor 90%. Daarbij blijken medewerkers in 2018 ook in totaal 20% van het 

aan hen beschikbaar gestelde keuzebudget te besteden aan het volgen van een opleiding (het 

keuzebudget is een persoonsgebonden budget dat de medewerker kan inzetten voor secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals het aanvullend sparen voor extra pensioen, het ‘kopen’ van extra vrije dagen 

en dergelijke). 

 

6.4 Domein financieel  

6.4.1 Wij voldoen aan onze financiële verplichting aan de Coöperatie OV-bedrijven en blijven binnen de 

afgesproken begroting 

 

In 2018 zijn wij binnen de begroting gebleven. We hadden een resultaat na belastingen begroot van 

€ 10,8 mln., waar we € 12,1 mln. hebben gerealiseerd. Het betere resultaat na belastingen is een gevolg 

van hogere verkoopaantallen (transacties en OV-chipkaarten) én de gerealiseerde kostenbesparingen in 

onze bedrijfsvoering. Dit heeft geresulteerd in een lager kostenniveau, maar ook in een lagere rekening 

voor de vervoerder voor onder andere klantenservices. Door het positieve resultaat hebben wij de 

Coöperatie het geplande dividend kunnen uitkeren, zodat deze aan haar rente- en 

aflossingsverplichtingen heeft kunnen voldoen. 
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6.5 Niet gebruikt saldo terug naar de reiziger 

 

Net als bij de strippenkaart kan na einde geldigheid van de OV-chipkaart niet gebruikt saldo achterblijven. 

Dit is gedurende een periode van vijf jaar na het verlopen van de OV-chipkaart terug te vragen door de 

reiziger. Translink en de vervoerders hebben zich ook in 2018 maximaal ingezet om de reiziger te 

bewegen dit saldo terug te vragen. In totaal ging er op die manier dit jaar bijna € 21 mln. aan gelden terug 

naar de reizigers. 

 

Op een separate bankrekening voor het bewaren en beheren van reizigersgelden stond eind 2018 nog 

ruim € 27 mln. aan niet-gebruikt saldo dat nog door houders van (grotendeels anonieme) verlopen 

kaarten teruggevraagd kan worden. Ook in 2019 en volgende jaren blijven Translink, de vervoerders en 

andere zakelijke klanten zich maximaal inzetten om zoveel mogelijk reizigers te bewegen dit niet-

gebruikte saldo terug te vragen.  

 

Saldo dat na de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar nog steeds op een verlopen OV-chipkaart staat, 

kan door de reiziger niet meer worden teruggevraagd. Voor de besteding van dit overblijvende niet 

gebruikte saldo zijn in overleg met reizigersorganisaties, overheden en vervoerders in het NOVB-overleg 

drie sporen onderkend, op een wijze dat de reiziger hiervan het voordeel ervaart: (1) vergemakkelijken 

van het terugvragen van niet-gebruikt saldo op verlopen OV-chipkaarten (‘Saldo Retour’), (2) 

verbeteringen voor de reiziger en (3) innovaties in het kader van OV-betalen. Langs de sporen één, twee 

en drie is in 2018 in totaal € 862.000 besteed: 

 

• € 97.000 aan Spoor 1-activiteiten: het makkelijker maken van het terugvragen van niet-gebruikt saldo 

op een verlopen OV-chipkaart en het bekendmaken hiervan aan de reiziger; 

• € 165.000 aan Spoor 2-activiteiten: het stoppen met de vergoeding van één euro die aan reizigers 

werd gevraagd om hun saldo aan de balies van de vervoerders terug te vragen; 

• € 600.000 aan Spoor 3-activiteiten: het ontwikkelen van Proof of Concepts (POC’s), om meer 

keuzevrijheid voor het betalen in het OV mogelijk te maken, zoals benoemd in het werkprogramma 

OV-betalen. 

 

Begin 2018 bedroeg het overblijvende niet gebruikte saldo in totaal € 2 mln. In 2018 is hiervoor in totaal 

€ 0,3 mln. bij gekomen en is voor € 0,9 mln. besteed (zoals hierboven weergegeven). Per eind 2018 

bedraagt het totaal aan overblijvend niet gebruikte saldo € 1,4 mln. 

 

6.5.1 Saldo Retour-activiteiten (Spoor 1) 

 

Terugvragen is gemakkelijk 

Het percentage reizigers dat in 2018 binnen 1 jaar na verlopen van hun persoonlijke OV-chipkaart hun 

saldo heeft teruggevraagd is 60%. Dit is een toename van 3% ten opzichte van 2017. Uit 

reizigersfeedback blijkt dat reizigers het eenvoudig genoeg vinden om het saldo terug te vragen en dat zij 

zich ook goed en volledig geïnformeerd voelen.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de reiziger met een anonieme kaart het proces om hun saldo te laten terugstorten 

eveneens eenvoudig genoeg vindt. Sinds september 2017 is dit voor hen nog laagdrempeliger gemaakt. 

Voor die tijd konden reizigers met een anonieme kaart hun saldo alleen met een formulier terugvragen, 

maar inmiddels kan dit ook via de website of telefonisch. Aanvankelijk slechts tot een bedrag van € 25, in 

2018 is dit verhoogd naar € 50. Reizigers waarderen dit enorm: 97% is hier zeer tevreden over.  
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Sterke toename gebruik Saldochecker  

Om reizigers de mogelijkheid te geven om na te 

gaan hoeveel saldo zij (nog) op hun OV-chipkaart 

hebben staan, hebben we in 2017 de Saldochecker 

geïntroduceerd. Een online tool, die ook als app 

voor de smartphone beschikbaar is. Het gebruik 

hiervan neemt nog steeds sterk toe. In 2018 werd 

de Saldochecker wekelijks bijna 85.000 keer 

geraadpleegd, een toename van 87%.  

 

De waardering is enorm, we krijgen veel enthousiaste reacties van de gebruikers. 92% geeft aan het 

gebruik van de tool als gemakkelijk te ervaren. Reizigers blijken de Saldochecker vaak te gebruiken om 

onderweg te kijken of ze nog genoeg saldo op hun kaart hebben. Zo wordt deze handeling een onderdeel 

van hun routine.  

 

Nieuw in 2018 is dat we zijn gestart met het ontsluiten van de Saldochecker via de websites van andere 

mobiliteitspartijen. Deze mogelijkheid wordt hen in de vorm van een API aangeboden, Arriva heeft eind 

2018 als eerste de Saldochecker op haar website geplaatst.  

 

Vervolg campagne ‘Jouw geld telt’  

Om bij de reizigers de bekendheid met het terugvragen van je saldo te vergroten (of op peil te houden) is 

in 2018 de campagne ‘Jouw geld telt’ herhaald. 

 

Onze grootste uitdaging daarbij vormden de reizigers 

die met een anonieme OV-chipkaart reizen. Immers, 

doordat zij met een anonieme kaart reizen, hebben 

we van hen geen persoonlijke gegevens en kunnen 

we ze dus niet rechtstreeks benaderen. Het 

teruggevraagde saldo op anonieme kaarten is in 

2018 weliswaar toegenomen, maar naar verhouding 

nog steeds laag. Slechts 17% van de reizigers met 

een anonieme OV-chipkaart vraagt het saldo op een 

verlopen kaart terug binnen 1 jaar terug. 

 

We onderzochten hoe we hen beter konden bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat er meer 

informatieschermen in bussen en treinen zijn ingezet. Ook is er informatie geplaatst op kaartautomaten 

op stations en bij retailers. Onze partners (zoals de vervoerders en de website 9292OV.nl) hebben de 

campagne op hun websites ruimschoots aandacht gegeven. Tot slot hebben we online advertenties 

gebruikt om reizigers erop te wijzen dat ze hun geld terug konden vragen. 

 

 
Social media, websites en 

nieuwsbrieven
Advertentie via Google Display 

Network

Exposure - online

App - NS Reisplanner Advertentie in Metro 
Actie op de RET 
kaartautomaat

Schermen in bussen en 
treinen

Exposure - offline
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6.5.2 Afschaffing Balievergoeding (spoor 2) 

Per 1 januari 2018 hoeven reizigers die hun saldo aan de balies van de vervoerders terugvragen, hier 

geen vergoeding van één euro meer voor te betalen. Met de vervoerders is hierover een compensatie 

afgesproken voor de jaren 2018 en 2019.  

6.5.3 Innovaties voor meer keuzevrijheid en gemak (spoor 3) 

Het werkprogramma OV-betalen is het innovatieprogramma van de Coöperatie. Met deze innovaties 

bieden we reizigers meer keuzevrijheid in betalen. Voor dit programma zijn in 2018 diverse initiatieven 

gestart (zie hiervoor de op pagina 16 beschreven PoC’s).  

 

6.6 In contact met onze omgeving 

 

Translink in de media 

Translink heeft diverse stakeholders, die allemaal hun eigen belang bij de OV-chipkaart en bij Translink 

hebben. Ook de media behoren daartoe. In 2018 speelden de volgende onderwerpen een rol in de pers.  

 

In maart werd er bij zo’n 28.000 reizigers door een procesfout (na een update) een dubbel bedrag 

afgeschreven. Gedupeerde klanten kregen hun geld – met excuses – terug.   

 

In juni werd de proef ‘Reizen met je mobiel’ gestopt (zie tevens pagina 18 van dit Jaarverslag). Bij een 

groot deel van de reizigers werkte deze wijze van betalen goed en naar tevredenheid. De belangrijkste 

reden om desondanks met de proef te stoppen was de complexiteit van het proces om je aan te melden 

voor het gebruik van je smartphone. De ervaringen met de proef hebben Translink veel belangrijke 

inzichten geleverd voor toekomstige toepassingen.  

 

Ook de teruggave van tegoeden op verlopen anonieme OV-chipkaarten was in 2018 in de 

publiciteit. Translink doet samen met de vervoerders zijn uiterste best om klanten met een anonieme 

kaart te bewegen om hun tegoed terug te vragen, nadat de kaart verlopen is. Maar in de praktijk blijft het 

lastig om deze groep te bereiken. In 2018 is hiervoor de mediacampagne ‘Jouw geld telt’ gevoerd, zoals 

ook beschreven staat in de paragraaf ‘Niet-gebruikt saldo terug naar de reiziger’ op de voorgaande 

pagina’s van dit jaarverslag.  

 

Overleg met overheden en instanties  

Zowel met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als met de vervoersautoriteiten en de 

consumentenorganisaties als het LOCOV, Rover en het OV-loket was er in 2018 regelmatig overleg over 

lopende zaken. Bij de consumentenorganisaties had dit met name betrekking op het gebruik van de OV-

chipkaart.  

 

Bij Translink hanteren we een procedure voor het melden en afhandelen van datalekken. In 2018 zijn drie 

meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokkenen zijn geïnformeerd, voor hen was 

de impact beperkt. Translink heeft maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 

 

Translink heeft in 2018 vragen van de ACM beantwoord en toegelicht in het kader van het onderzoek 

naar de wenselijkheid van regulering van de OV-betaalmarkt. De ACM heeft de uitkomst van haar 

onderzoek op 31 augustus 2018 in een schriftelijk advies aan het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat kenbaar gemaakt.  
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Partnerships met leveranciers  

Wij werken samen met innovatieve én betrouwbare leveranciers, die een belangrijke bijdrage leveren aan 

het realiseren van onze doelstellingen. Van hen verwachten wij dat zij ons als partner helpen onze 

dienstverlening te verbeteren en onze continuïteit te waarborgen. We maken expliciete afspraken over de 

wijze waarop zij hun dienstverlening aan ons beheersen en de manier waarop zij daar verantwoording 

over afleggen. Beveiliging van persoonsgegevens en continuïteit van de dienstverlening zijn daarbij 

essentiële aspecten.   
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7 Governance- en organisatiestructuur 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de governance-structuur van Translink. Daarnaast wordt de 

organisatiestructuur en besturing toegelicht. 

7.1.1 Governance-structuur 

Translink heeft één aandeelhouder: de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven. In mei is de 

vennootschap Vervoerbewijzen Nederland B.V. gefuseerd met Translink. 

 

Translink streeft naar diversiteit (in termen van geslacht, leeftijd en achtergrond voor wat betreft opleiding 

en beroepservaring) in de samenstelling van het personeelsbestand en de bestuurs- en 

toezichtsorganen.  

7.1.2 De directie 

Translink heeft een directie, die op dit moment gevormd wordt door een algemeen directeur (CEO), een 

financieel directeur (CFO) en per 1 december 2018 een operationeel directeur (COO). De directie is 

belast met het besturen van de vennootschap. Bij het vervullen van haar taak richt de directie zich naar 

het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Een aantal besluiten van de 

directie is onderworpen aan goedkeuring van de RvC en/of vaststelling door de Aandeelhouders 

Vergadering. 

7.1.3 Raad van Commissarissen 

De RvC van Translink bestaat uit minimaal drie en maximaal zes commissarissen. De RvC stelt het 

aantal directeuren vast en benoemt, schorst en ontslaat de directeur(en). De commissarissen worden op 

voordracht van de RvC benoemd door de Aandeelhoudersvergadering. De Aandeelhoudersvergadering 

en de Ondernemingsraad van Translink kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris 

voor te dragen. De Aandeelhoudersvergadering wijst de voorzitter van de RvC aan.  

 

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie van Translink en op de algemene 

gang van zaken. De RvC staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de 

commissarissen zich naar het belang van Translink. De RvC vergadert minimaal vijf keer per jaar. Voor 

de RvC is een reglement vastgesteld. 

7.1.4 Audit Commissie en Remuneratie en Benoemings Commissie 

De Audit Commissie (AC) verricht, namens de RvC, voorbereidende werkzaamheden in het kader van 

het toezicht houden op de directie voor de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van: 

• de kwaliteit en effectiviteit van interne financiële en managementrapportages; 

• systemen voor interne beheersing (van bedrijfsprocessen); 

• de externe verslaggeving, accountantscontrole en het toepassen van richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving; 

• het naleven van interne procedures en van wet- en regelgeving; 

• het functioneren van de externe auditor. 

 

Voor de AC is een reglement vastgesteld. 
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De Remuneratie en Benoemings Commissie (RBC) heeft tot taak het doen van voorstellen aan de RvC 

over het bezoldigingsbeleid voor de directie en het adviseren over de benoeming van de directie en 

commissarissen. Voor de RBC is een reglement vastgesteld. 

7.1.5 Klanten Raad van Advies 

De Klanten Raad van Advies (KRvA) is opgericht voor overleg en afstemming tussen Translink en haar 

klanten om een reizigersvriendelijke en klantgerichte ontwikkeling en het beheer van de OV-chipkaart in 

Nederland te realiseren. De KRvA brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Translink over alle 

basisdiensten. Deze diensten staan beschreven in het serviceportfolio. Het lidmaatschap van de KRvA 

staat open voor alle deelnemers in het OV-chipkaartsysteem. Voor de KRvA is een reglement 

vastgesteld. 

7.1.6 Governance Scheme-besluiten 

Iedere deelnemer mag wijzigingen aan het OV-chipkaartsysteem aanvragen bij de Scheme Provider 

(Translink). Voorwaarde is dat alle betrokken deelnemers deze verandering steunen. De Scheme 

Provider voert een assessment uit op de aangevraagde wijziging. Er wordt bepaald of het voorstel past in 

het Scheme en wat precies aan het Scheme veranderd moet worden. Een verandering aan het Scheme 

wordt aangekondigd bij de deelnemers. Gedetailleerde wijzigingen aan formele Scheme-documenten 

worden meegeleverd. De National Change Advisory Board, waarin inhoudelijke specialisten van de 

vervoerders vertegenwoordigd zijn, brengt advies uit over het voorstel aan National Release Board 

(NRB). De NRB neemt het besluit of de voorgestelde Scheme-wijziging akkoord is. 

 

De Coöperatie is de centrale organisatie die randvoorwaarden schept en regels stelt om de integriteit, 

interoperabiliteit en uniformiteit van het OV-betaalsysteem te bevorderen. Hieronder valt onder meer het 

vaststellen en toepassen van de regelgeving van het Scheme. De Algemene Leden Vergadering van de 

Coöperatie heeft een doorslaggevende stem bij het ontbreken van consensus in de NRB. 

7.1.7 Organisatiestructuur en besturing 

De organisatiestructuur van Translink ondersteunt de ambitie van Translink om met een wendbare 

organisatie sneller waarde te creëren voor de klanten. De essentie is een ‘platte’ organisatie met korte 

lijnen met als doel efficiënte besluitvorming. 

 

Concreet zijn de volgende principes leidend: 

• Een platte organisatie met directie (ondersteund door een directiesecretaris) en leidinggevenden 

(managers); 

• Leidinggevenden stellen de kaders, ambities en doelstellingen en zijn van daaruit verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van de medewerkers en van hun afdeling(en) als geheel.  
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De organisatie kent de volgende elf afdelingen: Scheme Provider, Connect (Product Management, 

Account Management en Project Management), Customer Care, Transactie Verwerking, Ontwikkeling, 

Delivery Management, IT, Finance & Control, Legal & Assurance, Business Support en Interne audit. 

 

Bovenstaande figuur geeft de besturing weer van Translink over 2018 en bevat tevens de 

rapportagelijnen. Gemiddeld had Translink in 2018 131 FTE’s in vaste dienst. 

 

De directie heeft de bevoegdheden (in de zin van het aangaan van verplichtingen, het afgeven van 

prestatieverklaringen en het autoriseren van betalingen) vastgelegd in een bevoegdhedenregeling. Deze 

regeling wordt aangepast bij wijzigingen en minimaal jaarlijks beoordeeld op actualiteit. 

 

Translink heeft een gedragscode opgesteld waarin voor al haar werknemers duidelijkheid wordt gegeven 

over de verantwoordelijkheden die in het werk gelden en waarop men elkaar binnen Translink kan 

aanspreken. De eisen voor integriteit zijn voor leveranciers vertaald in inkoop- en leveringsvoorwaarden. 

Een nadere uitwerking van, respectievelijk een aanvulling op het bepaalde in de arbeidsovereenkomsten 

is vastgelegd in de personeelsgids. Medewerkers ontvangen een exemplaar van de personeelsgids bij 

indiensttreding en kunnen deze bovendien raadplegen op ons intranet. 

 

Translink hanteert functieomschrijvingen waarin de voor Translink generieke en de voor de functie 

specifieke (minimale) eisen aan kennis, ervaring en competenties van de medewerkers staan 

beschreven. Daarnaast werkt Translink met rollen die niet in functieomschrijvingen zijn vastgelegd. 

Voorbeelden zijn de rollen van scrum master, coördinator, preventiemedewerker en vertrouwenspersoon. 

Bij de werving van nieuwe en de beoordeling van bestaande medewerkers hanteert Translink de 

functieomschrijvingen als hulpmiddel; de mate waarin zij ‘matchen’ met de Why van Translink, de manier 

waarop zij (samen)werken en zich ontwikkelen en hun vermogen om zich voortdurend aan te passen aan 

veranderende omstandigheden zijn minstens zo belangrijk. 

7.1.8 Remuneratie 

Het vaste bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld van de zittende directie is gelijk gebleven aan 2017 en 

bedraagt voor de algemeen directeur € 175.400 en voor de financieel directeur € 144.698. Per 

1 december 2018 is de operationeel directeur in dienst getreden. Zijn vaste bruto jaarinkomen inclusief 

vakantiegeld bedraagt € 142.560. Deze bedragen zijn exclusief maximaal 10% variabele beloning, 

secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenpremie. 

 

De commissarissen ontvangen een vergoeding van € 21.500 per jaar (inclusief onkosten). De voorzitter 

van de RvC ontvangt een vergoeding van € 28.000 per jaar (inclusief onkosten). 

 

De leden van de Audit Commissie en de Remuneratie- en Benoemingscommissie ontvangen naast de 

vergoeding een commissiebeloning (voor de voorzitter is dit € 2.500 per jaar en voor de commissieleden 

€ 2.000 per jaar). 

  



 

 
Jaarverslag 2018 33 

8 Risicomanagement en control 

Translink exploiteert en ontwikkelt het elektronische registratie- en betaalsysteem voor het 

openbaar vervoer en wil hierin voor haar klanten een betrouwbare partner zijn. Dat betekent dat 

we zeer bewust met risico’s omgaan. We hebben onze risico’s in beeld en beheersen deze door 

middel van passende maatregelen, periodieke rapportages en controles daarop. Translink heeft 

haar risicobeheersing ingericht volgens het ‘three-lines-of-defense model’ (3LoD). Ons 

risicomanagementsysteem is gebaseerd op het internationaal geaccepteerde COSO-ERM 

framework. Daarmee is risicomanagement integraal onderdeel van onze besturing. 

8.1 Eerste verdedigingslinie  

Risicobeheersing is een verantwoordelijkheid die binnen Translink breed wordt gedragen. Deze 

verantwoordelijkheid start bij het inrichten en tot uitvoering brengen van de bedrijfsactiviteiten in de eerste 

lijn. De leidinggevende en procesverantwoordelijke hebben daarom een belangrijke rol in het tijdig 

signaleren en acteren op risico’s die bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten ontstaan. In dit proces kan 

de leidinggevende de ondersteuning van materiedeskundigen wenselijk achten waardoor de tweede lijn 

ook betrokken is vanuit een adviserende rol in de beheersing van risico’s in de eerste lijn, in de vorm van 

een multidisciplinair team.  

8.2 Tweede verdedigingslinie 

Het Finance & Control team en het Legal & Assurance team maken onderdeel uit van de tweede lijn 

waarin de materiedeskundigen zijn gepositioneerd. Zij vervullen vanuit een centrale positie een rol in de 

beheersing van de bedrijfsactiviteiten en in het verlengde hiervan de realisatie van de 

bedrijfsdoelstellingen van Translink.  

8.2.1 Risicomanagement 

Onze risicocultuur en risicobereidheid is te relateren aan de aard van onze bedrijfsactiviteiten. Deze 

bepalen deels ook ons bestaan als serviceorganisatie voor onze klanten. Translink positioneert zich als 

een betrouwbare serviceorganisatie voor haar klanten. Daarbij hoort ook een effectief werkend systeem 

van interne beheersing.  

Onderdeel van deze interne beheersing is de rol van de risicomanager. Deze rapporteert periodiek 

richting de directie en de Raad van Commissarissen over de belangrijkste risico’s. Dit met als doel inzicht 

te verschaffen in de positie van gedefinieerde risico’s ten opzichte van de risicobereidheid van Translink, 

zodat de betrouwbaarheid van de dienstverlening gewaarborgd wordt. Over de effectiviteit van onze 

dienstverlening verantwoorden wij ons richting onze klanten middels een ISAE 3402-verklaring, waar een 

oordeel van een externe onafhankelijke accountant aan ten grondslag ligt. In 2018 heeft Translink een 

goedkeurende ISAE 3402-verklaring ontvangen.  

8.2.2 Risicobereidheid  

Bij het vaststellen van de risicobereidheid staat de betrouwbaarheid van onze dienstverlening centraal. 

Op hoofdlijnen zijn onze bedrijfsactiviteiten te verdelen in twee componenten: de huidige serviceverlening 

gericht op transactieverwerking (operatie) en de vernieuwing van onze serviceverlening (waarbij 

productontwikkeling een centrale rol speelt). Een hogere risicobereidheid is inherent aan het ontwikkelen 

en in uitvoering brengen van nieuwe producten. Dit in tegenstelling tot onze huidige operatie waarin wij 

met het oog op het garanderen van een maximale betrouwbaarheid van onze serviceverlening slechts 

een relatief lage risicobereidheid accepteren. Door onze rol als transactieverwerker voor haar klanten 
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houden wij in onze risicobereidheid vanzelfsprekend rekening met externe omgevingsfactoren, zoals 

maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot het product dat wij aanbieden. 

8.2.3 Security Manager 

Binnen Translink is een groot aantal privacygevoelige gegevens aanwezig. Het gaat dan onder meer om 

bedrijfsvertrouwelijke informatie, financiële informatie en persoonsgegevens van reizigers en 

medewerkers. De security manager (CISO) heeft de regie op het security management-proces. Leidraad 

hierbij is de internationaal erkende norm ISO27001, waarvoor wij in 2019 het certificaat willen behalen. 

Security medewerkers zijn zowel intensief betrokken bij de beheerprocessen rond de huidige 

dienstverlening, als bij projecten tot verbetering van onze dienstverlening of de inrichting van nieuwe 

diensten. Waar nodig wordt specialistische security kennis voor het uitvoeren van bijvoorbeeld 

hackerstesten ingehuurd. Vanaf juni 2018 is een deel van de dienstverlening van Translink gebaseerd op 

de PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) norm. Deze norm is verplicht wanneer 

kaarthouderdata verwerkt worden. Deze verplichting is van toepassing op onze diensten (in ontwikkeling) 

waarbij met bankpassen en creditcards gereisd kan worden. 

8.2.4 Functionaris voor de Gegevensbescherming 

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is per 1 januari 2018 aangesteld als bedoeld in de 

AVG. Deze medewerker bewaakt de naleving van de privacywet- en regelgeving. Iedere verandering 

beoordeelt hij op de impact op de privacy. Hij adviseert over maatregelen om te voldoen aan de geldende 

wet- en regelgeving. Ook stimuleert hij het privacybewustzijn door aan specifieke onderwerpen, zoals het 

melden van datalekken, aandacht te schenken binnen de organisatie. Translink stelt op basis van een 

periodieke audit vast of de privacymaatregelen voldoende zijn.  

In het vierde kwartaal van 2018 heeft het interne auditteam van Translink de periodieke privacyaudit 

uitgevoerd. De doelstelling van deze audit was om een oordeel te geven over de mate waarin in opzet, 

bestaan en werking is geborgd dat Translink handelt in overeenstemming met de AVG. Uit de 

uitgevoerde werkzaamheden is vastgesteld dat in opzet, bestaan en werking voldoende is geborgd dat 

Translink handelt in overeenstemming met de actuele wet- en regelgeving over privacy. 

8.2.5 Legal & Compliance  

De bedrijfsjuristen van Translink bewaken dat de uitvoering van projecten en activiteiten in 

overeenstemming is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bij de start van nieuwe projecten 

wordt door de bedrijfsjuristen van Translink beoordeeld of een toetsing aan wet- en regelgeving 

noodzakelijk is. Deze beoordeling vindt plaats in overleg met de betrokken medewerkers van Translink. 

Daarnaast wordt in het algemeen nauw contact onderhouden met de business van Translink. Zo kan op 

reguliere basis beoordeeld worden of reeds geïmplementeerde projecten aan wet- en regelgeving blijven 

voldoen. Indien nodig wordt extern juridisch advies ingewonnen.  

8.3 Derde verdedigingslinie  

Interne audit functioneert binnen Translink als de derde verdedigingslinie. Interne audit functioneert onder 

de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur en rapporteert rechtstreeks aan de directie en Audit 

Commissie. Het jaarplan interne audit wordt ter goedkeuring aangeboden aan de Audit Commissie. De 

status voortgang van het jaarplan alsmede de uitkomsten van alle onderzoeken worden besproken met 

de directie en de Audit Commissie. 

 

Aan de deelnemers van het OV-chipkaartsysteem geven wij op transparante wijze inzicht in het 

toereikend zijn van onze interne beheersing. Hiervoor maakt Translink gebruik van de algemeen 

geaccepteerde ISAE 3402-richtlijn. Het onderzoek naar de interne beheersing van onze rol van clearing 

operator, kaartuitgever en scheme provider heeft ook in 2018 plaatsgevonden. Het heeft geleid tot een 

goedkeurende verklaring. Het rapport is aan de deelnemers beschikbaar gesteld. 
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8.4 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 en vrij is van fouten en/of onjuistheden van materieel belang 

als gevolg van fouten en/of fraude; 

• Er naar de huidige stand van zaken geen gerede twijfel is over het voortbestaan van Translink en het 

derhalve gerechtvaardigd is dat de financiële verslaglegging is opgesteld op basis van een 

continuïteitsveronderstelling; 

• In het verslag de voornaamste risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn voor de 

bedrijfsvoering van Translink. 

8.5 Belangrijkste risico’s 

Ten opzichte van het verslagjaar 2017 zijn de belangrijkste risico’s voor Translink grotendeels dezelfde 

gebleven voor 2018. Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden hoe het risicoprofiel zich verhoudt tot de 

risicobereidheid. 

 

risico getroffen beheersmaatregel(en) trend risicobereidheid 

   mijdend neutraal zoekend 

1. Fraude met OV-chipkaart • Fraudedetectieprocessen 

• Opvolging geven aan geconstateerde fraude  

=    

2. Cybercrime • Informatiebeveiliging waarin huidige 

processen gewaarborgd zijn als 

veranderingen hierin 

• Blijvende aandacht voor security awareness 

• Periodieke security/hackerstesten 

=    

3. Vervanging kernsystemen • Uitvoeringsrisico vroegtijdig analyseren 

• Uitbreiden testperiode 

• Betrekken van Team Assurance en Team 

Audit 

• Strakke monitoring op onderhoud status en 

op leverancier 

=    

4. Waardevermindering 

innovatieve projecten 

• Preventieve impactanalyse impairments 

• Analyse op de van toepassing zijnde 

verslaggevingsrichtlijnen 

=    

5. Negatieve aandacht van 

toezichthouders, politiek 

en stakeholders 

• Proactief benaderen van toezichthouders om 

transparantie te bieden over zienswijze van 

Translink 

• Tijdige inzet van Woordvoering ingeval van 

maatschappelijke onrust 

=    

6. Opkomende 

(internationale) 

concurrentie en 

marktconcentratie in OV-

transactieverwerking 

• Marktconforme dienstverlening in zowel 

kwaliteit en geld: 

- Nieuwe generiek (account based) 

backoffice versterkend aan het 

Werkprogramma OV-betalen 

- gebaseerd op internationale standaarden 

(EMVc) 

- volumegroei 

nieuw 

  

 

     = risicobereidheid           = risicoprofiel 
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Fraude met de OV-chipkaart 

Een risico dat onverminderd aandacht heeft, is 

mogelijke grootschalige fraude met de OV-

chipkaart. Dit heeft een negatief imago effect en 

potentieel ook een negatief financieel effect. We 

zijn ons zeer bewust dat er altijd hackers zijn die 

het een uitdaging vinden om de beveiliging van de 

OV-chipkaart te kraken. We volgen dergelijke 

ontwikkelingen op de voet en hebben de 

fraudedetectie processen goed ingericht en 

werkend.  

 

Daarnaast is er een met de OV-bedrijven afgestemd emergency replacement plan. Er zijn geen 

aanwijzingen dat grootschalig misbruik van de OV-chipkaart ophanden is. Het aantal gesignaleerde 

fraudegevallen beperkte zich in 2018 tot enkele OV-chipkaarten. 

 

Cybercrime 

Als organisatie met een publieke functie en bekendheid lopen we continu een verhoogd risico op 

pogingen tot digitale inbraak op onze systemen. Digitale inbraken kunnen een potentieel negatief effect 

hebben op de continuïteit van onze dienstverlening en op de integriteit en vertrouwelijkheid van onze data 

hebben. De securitymanager toetst periodiek het niveau van informatiebeveiliging binnen de organisatie. 

Om de kans op dit risico aantoonbaar en tot een passend niveau te beperken, beoordeelt onze 

securitymanager alle relevante (applicatie/infrastructuur) wijzigingen en voeren we regelmatig 

securitytesten uit op onze systemen. In 2018 hebben we in het kader van ons responsible disclosure-

beleid een aantal zeer waardevolle meldingen ontvangen.  

 

Er hebben zich in 2018 geen grote cyberincidenten voorgedaan bij Translink of haar leveranciers. Voor 

alle medewerkers loopt een security awareness programma. 

 

Vervanging kernsystemen  

In de afgelopen jaren is een deel van de kernsystemen van Translink vervangen met als doel het IT-

landschap te standaardiseren, beter in staat te zijn om in te spelen op toekomstige veranderingen en om 

kosten te besparen. Hier gaan we in 2019 mee door. In 2018 is het transactieverwerkingssysteem 

vervangen. Het betrof een risicovolle systeem- en datamigratie vanwege de grote hoeveelheid 

(financiële) data in dit systeem. Om dit risico te beperken worden migraties zeer zorgvuldig voorbereid, 

getest en uitgevoerd. Daarnaast worden onafhankelijke klankbordgroepen ingericht. 

 

Waardevermindering innovatieve initiatieven 

Het realiseren van een nieuwe manier van OV-betalen is technisch en organisatorisch complex. Bij 

nieuwe ontwikkelingen is het risico aanwezig dat een initiatief voortijdig wordt stopgezet, waardoor reeds 

gedane investeringen als afboeking ten laste van het resultaat van Translink komen. Daarnaast is het 

ontbreken van heldere afspraken over de dekking van de toename van de operationele kosten en 

afschrijvingen bij Translink als gevolg van de initiatieven (opbrengsten van de initiatieven vallen 

grotendeels bij de OV-bedrijven) een risico. 

 

Om dit risico te beperken, stemt Translink deze ontwikkelingen af met het werkprogramma OV-betalen 

van de Coöperatie. Daarnaast worden uitgaven voor innovatieve initiatieven – met inachtneming van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving - waar mogelijk als kosten aangemerkt en niet geactiveerd. 

 

 

Responsible disclosure 

Translink hecht veel waarde aan de veiligheid van 

de eigen ICT-systemen. Elke dag werken 

specialisten aan het optimaliseren van de 

systemen en processen. Toch kunnen ook in onze 

systemen kwetsbaarheden voorkomen. Translink 

vraagt hackers hier actief naar op zoek te gaan en 

dit te melden als ze deze vinden. Er wordt hier zelfs 

een passende beloning voor in het vooruitzicht 

gesteld.  
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Negatieve aandacht van toezichthouders, politiek en stakeholders 

In de maatschappij is met regelmaat aandacht voor de OV-chipkaart en Translink. De impact van die 

aandacht op het imago van Translink en de OV-chipkaart kan groot zijn (in het bijzonder als er sprake is 

van media aandacht). Maatschappelijke en media-aandacht wordt zeer serieus genomen en altijd in 

afstemming met betrokkenen beantwoord.  

 

Daarnaast ervaren we ook vanuit toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt en de 

Autoriteit Persoonsgegevens, veel aandacht voor de bedrijfsvoering van Translink. De politiek of de 

toezichthouders kunnen maatregelen treffen die ertoe leiden dat Translink haar beleid, 

financieringsstructuur of werkwijze moet aanpassen. Translink monitort in het bijzonder de uitkomsten 

van het adviesrapport van de ACM van 31 augustus 2018. In dit rapport brengt de ACM een schriftelijk 

advies uit aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de wenselijkheid van regulering van de 

OV-betaalmarkt. Waar nodig schakelen we externe expertise in. 

 

Opkomende (internationale) concurrentie en marktconcentratie in OV-transactieverwerking 

De wereld van het OV ontwikkelt zich naar een wereld van mobiliteit, waarmee het aantal transacties 

groeit. Nieuwe toetreders verschijnen in dit domein waar openbaar vervoerbedrijven en Translink 

werkzaam zijn. Zoals financiële transactieverwerkers die op zoek zijn naar schaalvoordelen in de 

mobiliteitsbranche. 

Om in deze veranderende markt een solide positie te verkrijgen richt de strategische koers van Translink 

zich met bovenstaande ontwikkelingen op marktconforme dienstverlening in zowel kwaliteit en geld. 

Belangrijke pijlers hiervoor zijn de nieuwe generieke (account based) backoffice, versterkend aan het 

Werkprogramma OV-betalen en gebaseerd op internationale standaarden (EMVc). Daarnaast 

onderzoeken we de mogelijkheden voor volumegroei. 
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9 Jaarrekening 

9.1 Balans per 31 december 2018 

 

  

Balans van Translink per 31 december 2018

(in euro's, voor resultaatbestemming)

Noot

ACTIEF 

A. Vaste activa

00.10.10.10 Immateriële vaste activaImmateriële vaste activa [ 1] 18.493.458 23.164.500

00.10.10.20 Materiële vaste activaMateriële vaste activa [ 2] 1.829.426 1.777.589

00.10.10.30 Financiële vaste activaFinanciële vaste activa [ 3] 327.398 723.736

20.650.282          25.665.825          

B. Vlottende activa

00.10.20.10 VoorradenVoorraden [ 4] 849.851 1.129.885

00.10.20.20 VorderingenVorderingen [ 5] 19.871.282 16.927.274

00.10.20.21 BelastingenBelastingen [ 6] 378.186 380.185

Liquide middelen niet ter vrije beschikkingLiquide middelen niet ter vrije beschikking [ 7] 218.490.509 203.739.012

00.10.20.40 Liquide middelenLiquide middelen [ 8] 23.444.812 21.298.561

263.034.640         243.474.917         

283.684.922         269.140.742         

PASSIEF

A. Eigen vermogen [ 9]

00.20.10.10 AandelenkapitaalAandelenkapitaal [10] 50.100 50.100

00.20.10.20 AgioreserveAgioreserve 92.946.438 92.946.438

00.20.10.40 Overige reservesOverige reserves -75.008.005 -74.196.523

Onverdeeld resultaat 11.979.975 9.988.518

29.968.508          28.788.533          

B. Langlopende schulden

00.20.30.20 Gepassiviseerde beheervergoediGepassiveerde beheervergoedingen (langlopend) [11] 16.483.215 15.389.224

00.20.30.21 Ontvangen waarborgsommenWaarborgsommen (langlopend) [12] 3.730.779 3.634.919

20.213.994          19.024.143          

C. Kortlopende schulden

00.20.40.20 CrediteurenCrediteuren 4.886.423 6.566.471

00.20.40.30 Leveringsverplichting kaartenLeveringsverplichting kaarten 41.538 75.282

00.20.40.40 Sociale lasten bedr.verenigingSociale lasten bedr.vereniging 18.563 103.878

00.20.40.50 BelastingenBelastingen-passief [13] 359.155 413.613

00.20.40.60 Overige kortlopende schuldenOverige kortlopende schulden [14] 5.667.418 4.582.952

00.20.40.70 Overlopende passivaOverlopende passiva 13.302.419 11.531.156

Toevertrouwde middelenToevertrouwde middelen [15] 209.226.904 198.054.714

233.502.421         221.328.066         

283.684.922         269.140.742         

31 december 201731 december 2018
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9.2 Winst- en verliesrekening 2018 

 

  

Winst - en verliesrekening over 2018 van Translink

(in euro's)

2018 2017

Netto omzet

Clearing & Settlement [16] 56.369.948 53.333.323

Card- & customerservices [17] 27.967.026 27.711.215

Overige bedrijfsopbrengsten 1.629.598 1.971.751

Som der bedrijfsopbrengsten 85.966.572 83.016.290

Kosten van grond- en hulpstoffen [18] -3.577.490 -3.787.222

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten [19] -24.490.252 -28.571.057

Lonen en salarissen [20] -8.710.253 -8.850.707

Sociale lasten -1.206.317 -1.217.808

Pensioenen [21] -856.238 -1.028.084

Afschrijvingen [22] -8.369.405 -7.412.137

Overige bedrijfskosten [23] -22.608.839 -18.594.548

Som der bedrijfslasten -69.818.794 -69.461.565

Financiële baten en lasten [24] -173.645 -236.701

15.974.134 13.318.024

Belastingen [25] -3.994.159 -3.329.506

Resultaat deelneming -                    -                    

Resultaat na belastingen 11.979.975 9.988.518

Noot

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor 

belastingen
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9.3 Kasstroomoverzicht over 2018 

 

  

Kasstroomoverzicht over 2018 van Translink

(in euro's)

Noot

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen  11.979.975 9.988.518

Aanpassing voor:

Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa [22] 8.369.405 7.412.136

Financiële vaste activa (langlopende belastinglatenties) [3] 396.338 380.185

Verandering in werkkapitaal 

Voorraden  [4] 280.034 198.881

Handelsvorderingen [5] -2.944.008 -674.725

Belastingen [6] 1.999 2.935.209

Niet vrij besteedbare middelen [7] -14.751.497 -8.329.072

Verplichtingen wegens toevertrouwde gelden [15] 11.172.190 5.946.717

Handelscrediteuren en overige kortlopende schulden [14] 1.002.165 3.270.379

-5.239.117 3.347.390

Amortisatie ontvangen beheervergoedingen [11] -9.925.104 -9.765.479

Vooruitontvangen beheervergoedingen [11] 11.200.862 10.724.147

Mutatie kortlopende beheervergoedingen [11] -181.767 -373.094

1.093.991 585.574

Mutatie waarborgsommen [12] 95.860 -582.433

Kasstromen uit operationele activiteiten 16.696.451 21.131.370

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa [1] -3.750.199 -6.757.188

-3.750.199 -6.757.188

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgekeerd dividend -10.800.000 -10.800.000

Toename/afname geldmiddelen 2.146.252 3.574.182

Stand per 1 januari [8] 21.298.560 17.724.378

Mutatie boekjaar 2.146.252 3.574.182

Stand per 31 december [8] 23.444.812 21.298.560

2018 2017
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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 2018 van de Coöperatie. 

 

Met de Coöperatie is een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting gevormd. 

 

Met de Coöperatie is een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting gevormd. De Coöperatie en 

Translink rekenen onderling af op basis van het fiscale resultaat met inachtneming van een toerekening 

van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende maatschappijen die ervan deel uitmaken. 

Latente belastingen die Translink opneemt, zijn in beginsel latente vorderingen of verplichtingen jegens 

de moeder. 

 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Er is geen sprake van kasstromen in vreemde 

valuta. Ontvangen en betaalde rente is opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Schattingen en onzekerheden in de jaarrekening 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de directie van Translink zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Als het 

voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van dit oordeel en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 

jaarrekeningposten. 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.  

 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs minus afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van de waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Functionele valuta 

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 

omgeving, waarin Translink haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Translink.  

 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van activeren wordt naar 

rato van de gebruiksduur afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere 

waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van activeren wordt naar 

rato van de gebruiksduur afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere 

waardeverminderingen wordt rekening gehouden.  

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het 

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 

eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 

boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste 

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
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Financiële vaste activa 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op 

nettovermogenswaarde. Deze wordt berekend door activa en passiva te waarderen op basis van de  

door Translink gehanteerde waarderingsgrondslagen. In geval van kapitaalbelangen in vennootschappen 

waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden deze gewaardeerd op kostprijs; 

ontvangen dividenden worden in het jaar van ontvangst ten gunste van het resultaat gebracht. 

Onder de financiële vaste activa wordt tevens opgenomen het langlopende deel van actieve latente 

belastingvorderingen. Overige financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor 

zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.  

 

Voorraden 

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen, of lagere 

opbrengstwaarde. De voorraden halffabricaten en gereed product worden gewaardeerd op 

vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die 

samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun 

huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.  

 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. 

Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de 

voorraden.  

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als 

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 

betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte 

ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en 

verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan gedeeltelijk ter vrije beschikking van de vennootschap. In de balans is het deel 

dat niet ter vrije beschikking staat separaat vermeld. Dit betreft banktegoeden die hun oorsprong vinden 

in een storting door de load agents uit naam van de kaarthouders, waardoor een positie ontstaat van 

elektronisch geld in omloop. Alle liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Eigen vermogen  

Als Translink eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering 

gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze 

aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Als ingekochte aandelen worden verkocht, komt de 

opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves, of andere reserves in het eigen vermogen. De 

opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is 

gebracht. 

 

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden 

rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante 

winstbelastingeffecten. Overige rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen worden eveneens verwerkt 

onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten. 
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Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. Zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Als de verwachting is dat een 

derde bepaalde verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding wordt 

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 

opgenomen. 

 

Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 

Voor tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale waardering en resultaatbepaling wordt een 

voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. Actieve claims met gelijke looptijd worden in 

mindering gebracht, dan wel separaat als financiële vaste activa c.q. kortlopende vorderingen 

opgenomen.  

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 

waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 

aftrek van transactiekosten. 

 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast 

verwerkt. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde 

van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. 

 

Operationele leasing 

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 

die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap liggen. Deze leasecontracten worden 

verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en 

verliesrekening over de looptijd van het contract. 

 

Grondslagen voor bepalen van het resultaat 

 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar, 

waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord, zodra zij voorzienbaar zijn. 
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Netto-omzet 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen (met name OV-chipkaarten, PKI 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.  

 

Als een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast.  

 

Personeelsbeloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers. 

 

Pensioenen 

Translink heeft een pensioenvoorziening op basis van een toegezegde bijdrageregeling. Hiervoor betaalt 

Translink op contractuele basis premies aan een verzekeringsmaatschappij. Behalve de betaling hiervoor 

heeft Translink geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden 

verantwoord als kosten als deze verschuldigd zijn en worden toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 

effectieve rente worden meegenomen. De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de liquide 

middelen, die voor rekening en risico van Translink worden aangehouden.  
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[1] Immateriële vaste activa 

 

Onder de Immateriële vaste activa zijn opgenomen daarvoor kwalificerende investeringen in software 

alsmede onderhanden werk. Onderstaand is het verloopoverzicht opgenomen 

 

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 2018 

verhoogd wegens investeringen ter hoogte van € 3,6 mln. en verlaagd met € 0,3 mln. vanwege 

ontvangen externe funding en afgeronde, geactiveerde projecten, ter hoogte van € 1,3 mln. Ultimo 2018 

omvat deze post vooral projecten voor de ontwikkeling van de generieke backoffice alsmede de 

ontwikkeling van het reizen met Euro-, Master- en Visacard. 

  

 Diverse 

software 

 Onderhanden 

werk                             Totaal 2018 

 Totaal      

2017 

1 januari 2018

Aanschafwaarde 92.924.874 5.915.576 98.840.451 93.127.310

-/- Cumulatieve afschrijving -75.675.951 - -75.675.951 -68.471.281

Boekwaarde 17.248.923 5.915.576 23.164.500 24.656.029

Mutaties 2018

+/+ Investeringen 54.742 3.626.737 3.681.479 6.056.438

-/- Desinvesteringen (aanschafwaarde) -                     -                    -                 -52.520

+/+ Ingebruikname OHW 1.300.000 -1.300.000 -                 -                     

-/- Reclass IVA naar MVA -                     -                    -                 -190.777         

-/- Ontvangen funding -                     -285.083 -285.083 -100.000         

-/- Bijzondere waardevermindering -2.619.214 - -2.619.214 -1.064.339       

-/- Afschrijving -5.448.222 - -5.448.222 -6.140.331

-6.712.694 2.041.654 -4.671.040 -1.491.529

31 december 2018

Aanschafwaarde 94.279.616 7.957.230 102.236.846 98.840.450

-/-Cumulatieve afschrijving -83.743.388 - -83.743.388 -75.675.951

Boekwaarde 10.536.228 7.957.230 18.493.458 23.164.500
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[2] Materiële vaste activa 

 

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

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). 

  

 Bedrijfs

middelen 

 Kantoor- 

automatisering 

 Totaal   

2018 

 Totaal    

2017 

1 januari 2018

Aanschafwaarde 8.153.758 1.127.690 9.281.448 8.237.401

-/- Cumulatieve afschrijving -6.564.647 -939.213 -7.503.859 -7.296.392

Boekwaarde 1.589.111 188.477 1.777.588 941.009

Mutaties 2018

+/+ Investeringen 353.805 -                    353.805 1.065.270

+/+ Ingebruikname OHW -                     -                    -                 -

-/- Reclass IVA naar MVA -                     -                    -                 190.777

-/- Ontvangen funding OHW -                     -                    -                 -212.000

-/- Afschrijving -243.229 -58.738 -301.968 -207.467

110.576 -58.738 51.837 836.580

31 december 2018

Aanschafwaarde 8.507.563 1.127.690 9.635.253 9.281.448

-/-Cumulatieve afschrijving -6.807.876 -997.951 -7.805.827 -7.503.859

Boekwaarde 1.699.687 129.739 1.829.425 1.777.589
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[3] Financiële vaste activa  

 

De financiële vaste activa per 31 december 2018 zijn als volgt opgebouwd: 

 

 

In 2018 is Vervoerbewijzen Nederland B.V. (VBN) juridisch gefuseerd waarmee de deelneming is 

opgegaan in Trans Link Systems B.V. 

 

Latente belastingvorderingen (langlopend) 

Voor een toelichting op de belastingpositie wordt ook verwezen naar de toelichting op de post 

Belastingen in de winst- en verliesrekening. Onderstaand is het verloop van de actieve belastinglatentie 

uit hoofde van de fiscale herwaardering opgenomen: 

 

 

[4] Voorraden 

Dit betreft met name de voorraad OV-chipkaarten. 

 

[5] Vorderingen 

De vorderingen zijn per balansdatum als volgt opgebouwd: 

 

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen betreft een vordering op de Coöperatie. Gezien de omvang en 

looptijd van deze vordering wordt hierover geen rente berekend. Alle vorderingen hebben een resterende 

looptijd korter dan een jaar. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

[6] Belastingen  

De post belastingen is als volgt samengesteld: 

 

 

 

 

 

31 december 2018 31 december 2017

Deelneming Vervoerbewijzen Nederland B.V. (VBN) -                            18.152

Latente belastingvordering  (langlopend) 327.398 705.584

327.398 723.736

 2018 2017

Stand per 1 januari 705.584                 1.085.769          

af: overboeking naar kortlopend -378.186 -380.185 

Stand per 31 december 327.398                 705.584             

31 december 2018 31 december 2017

Vorderingen op groepsmaatschappijen -                            48.358

Handelsdebiteuren 11.963.218 9.599.730

Overige vorderingen 1.624.556 1.481.719

Overlopende activa 6.283.508 5.797.467

19.871.282 16.927.274

31 december 2018 31 december 2017

Latente belastingvorderingen (kortlopend) 378.186 380.185
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Onderstaand is het verloopoverzicht van de kortlopende latente belastingvorderingen opgenomen: 

 

Latente belastingvorderingen (kortlopend) 

 

 

[7] Liquide middelen niet ter vrije beschikking  

Deze post bestaat voornamelijk uit banktegoeden ‘floatrekeningen’. Dit betreft saldi die door de load  

agents uit naam van de kaarthouders op deze bankrekeningen worden gestort (inclusief automatisch 

opladen) waardoor een positie ontstaat van elektronisch geld in omloop. 

 

[8] Liquide middelen 

De tegoeden worden aangehouden bij Nederlandse banken, zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en 

zijn ter vrije beschikking. 

 

[9] Eigen vermogen 

De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt: 

 

  

 2018 2017

Stand per 1 januari 2018 380.185 3.068.987

bij: overboeking van langlopend 378.186 380.185

Realisatie boekjaar -380.185 -3.068.987

Stand per 31 december 2018 378.186 380.185

Geplaatst Agio Overige Onverdeeld Totaal

kapitaal reserves resultaat

Stand per 1 januari 2017 50.100 92.946.438 -76.798.060 13.401.537 29.600.015

Resultaatbestemming 2016 -            -             13.401.537 -13.401.537 -               

Uitgekeerd dividend -            -             -10.800.000 -              -10.800.000

Resultaat 2017 -            -             -              9.988.518 9.988.518

Stand per 31 december 2017 50.100 92.946.438 -74.196.523 9.988.518 28.788.533

Resultaatbestemming 2017 -            -             9.988.518 -9.988.518 -               

Uitgekeerd dividend -            -             -10.800.000 -              -10.800.000

Resultaat 2018 -            -             -              11.979.975 11.979.975

Stand per 31 december 2018 50.100 92.946.438 -75.008.005 11.979.975 29.968.508
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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 11 april 2018 is besloten om het resultaat over 2017 ad € 9.988.518 als 

volgt te bestemmen: 

 

 

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2018 ter hoogte van € 11.979.975, als volgt te verwerken: 

 

 

 

[10] 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, zodanig dat deze in staat is 

om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van € 10,8 mln. per jaar en tevens ingaande 

2021 voor eventuele rente- en aflossingsverplichtingen van de achtergestelde lening. 

 

[11] Gepassiveerde beheervergoedingen (langlopend) 

 

 

Per verkochte OV-chipkaart is tot en met 2018 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 2018 € 3,41 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 2020 tot en met 2023 is als langlopende passiefpost opgenomen. Het deel 

dat in 2019 vrijvalt is als kortlopende passiefpost opgenomen onder de overlopende passiva.  

Resultaatbestemming 2017:

- onttrekken aan de overige reserves -811.482

- uit te keren als dividend 10.800.000

9.988.518

Beginsaldo 24.251.028 23.292.360

Gefactureerde beheervergoeding 11.200.862 10.724.147

Vrijval ten gunste van het resultaat -9.925.104 -9.765.479

Totaal eindsaldo per balansdatum 25.526.786 24.251.028

Waarvan kortlopend 9.043.571 8.861.804

Langlopend 16.483.215 15.389.224

31 december 2018 31 december 2017

Resultaatbestemming 2018:

- toe te voegen aan de overige reserves 1.179.975

- uit te keren als dividend 10.800.000

11.979.975
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[12] Waarborgsommen (langlopend) 

Deze post betreft het langlopende deel van ontvangen waarborgsommen van OV-bedrijven. 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. 

 

[13] Belastingen (kortlopend) 

De kortlopende belastingverplichtingen zijn onderstaand gespecificeerd: 

 

 

Loonheffingen en sociale premies betreft af te dragen loonheffing over de maand december 2018. 

 

[14] Overige kortlopende schulden 

 

 

 

De overblijvende niet gebruikte saldi betreffen saldi op OV-chipkaarten die langer dan 5 jaar verlopen 

zijn. Deze saldi worden ingezet voor verbeteringen van het gemak voor de reiziger met OV-betalen. 

 

Onder de diverse overige kortlopende schulden zijn opgenomen personeel gerelateerde schulden en 

diverse overige kortlopende schulden. 

 

[15] Toevertrouwde middelen 

Deze post betreft voornamelijk het saldo op de in omloop zijnde OV-chipkaarten. Dit saldo is verschuldigd 

aan kaarthouders. Daarnaast betreft deze post de niet gebruikte saldi en het kortlopend deel van de 

waarborgsommen. 

 

[16] Clearing & settlement 

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

 

[17] Card- & Customer Services 

Hieronder zijn opgenomen opbrengsten uit kaartverkoop, doorbelastingen van callcenter kosten, 

opbrengsten webwinkel en overige opbrengsten.   

Loonheffingen en sociale premies 359.155 413.613

359.155 413.613

31 december 2018 31 december 2017

Overblijvende niet gebruikte saldi 1.413.085 2.001.484

Diverse overige kortlopende schulden 4.254.333 2.581.468

5.667.418 4.582.952

31 december 2018 31 december 2017

Overblijvende niet gebruikte saldi

Stand per 1 januari 2018 2.001.484

Bij: niet gebruikte saldi langer dan 5 jaar verlopen 273.562

2.275.046

Af: uitgaven 861.961

Stand per 31 december 2018 1.413.085
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[18] Kosten van grond- en hulpstoffen  

Dit omvat de productiekosten van de verkoop van kaarten, alsmede van PKI SAM-chipkaarten.  

 

[19] Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 

Dit betreft operationele systeemkosten, inhuur van personeel, kosten klantcontactcenter en overige 

externe kosten.  

 

[20] Lonen en salarissen 

Het aantal medewerkers op basis van een volledig dienstverband was in 2018 gemiddeld 131,1 fte’s 

(2017: 156,5 fte’s), waarvan met een vast dienstverband: 116,6 fte’s (2017: 133,5 fte’s) en inhuur: 14,5 

fte’s (2017: 23,0 fte’s). Hiervan waren 0 medewerkers werkzaam buiten Nederland (2017: 0). 

 

De bestuurdersbeloningen betreffen directie en commissarissen. Het bruto beloningsbedrag voor de 

directie (waarvan de Operationeel Directeur met ingang van 1 december 2018) - bedroeg over 2018 

gezamenlijk € 413.170 (2017: € 404.499) en bestaat voornamelijk uit vaste en variabele beloning en 

pensioenpremie. 

  

Het bruto beloningsbedrag voor de bezoldigde commissarissen bedroeg € 125.541 (2017: € 128.976) en 

bestaat uit een vast honorarium inclusief onkostenvergoeding. 

 

[21] Pensioenen 

De pensioenregeling betreft een zogenaamde toegezegde bijdrageregeling. Sinds 2018 betaalt Translink 

hiervoor 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. 

 

[22] Afschrijvingen 

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

[23] Overige bedrijfskosten 

Hieronder zijn opgenomen de kosten van oplaadvergoedingen aan load agents, overige personeels-

kosten en diverse overige bedrijfskosten. 

 

[24] Financiële baten en lasten 

 

  

2018 2017

Rentelasten over banktegoeden -173.645 -136.788

Overige financiële lasten -                   -99.913

-173.645 -236.701

2018 2017

Immateriële vaste activa -5.448.222 -6.140.331

Duurzame waardevermindering immateriële vaste activa -2.619.214 -1.064.339

Materiële vaste activa -301.969 -207.467

-8.369.405 -7.412.137
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[25] Belastingen 

Recapitulatie belastinglast: 

 

 

 

[26] Verbonden partijen 

Uit hoofde van de uitvoering van haar werkzaamheden ontvangt Translink vergoedingen van haar klanten 

voor geleverde producten en diensten. Voor zover klanten lid zijn van de Coöperatie - die vanaf 

31 december 2015 enig aandeelhouder is van Translink - zijn zij aan te merken als verbonden partij. Het 

gaat om de volgende leden: Arriva Personenvervoer Nederland B.V., Connexxion Openbaar Vervoer 

N.V., EBS Public Transportation B.V., HTM Personenvervoer N.V. , GVB Holding B.V., NS Reizigers 

B.V., QBuzz B.V., RET N.V., Keolis Nederland B.V. en Transdev BBA Holding B.V. 

  

De transactievergoeding die Translink van de tien OV-bedrijven ontvangt, wordt gesteld op een niveau, 

waarbij Translink minimaal in staat wordt gesteld om de dividenduitkeringen aan de Coöperatie te doen, 

waarmee deze laatste kan voldoen aan haar halfjaarlijkse aflossings- en renteverplichtingen betreffende 

haar bancaire lening. Gezorgd wordt dat het niveau van vergoedingen en eventuele andere transacties 

niet afwijkt van normale marktvoorwaarden. 

 

Naast de leden zijn de volgende stichtingen verbonden maatschappijen: Stichting Reizigerstegoeden 

Translink en Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink. 

Beide stichtingen zijn opgericht om de reizigerstegoeden juridisch beter te beschermen. In 2018 hebben 

er geen transacties met de stichtingen plaatsgevonden. Dit zal in 2019 gaan lopen. 

 

[27] Accountantshonoraria 

Voor het boekjaar en vorig boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten  

laste van het resultaat gebracht: 

 

 

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.  

2018 2017

Controle van de jaarrekening 80.690 98.948

Adviesdiensten -                   -                       

80.690         98.948

2018 % 2017 %

Resultaat voor belastingen 15.974.134     13.318.024   

Winstbelasting op basis van het

Nederlandse belastingtarief 3.983.533      24,9 3.329.506     25,0

-                0,0 -               0,0

10.626           0,1 -               0,0

Totale belastingdruk 3.994.159 25,0 3.329.506 25,0

Vorming belastinglatentie uit hoofde van 

fiscale herwaardering activa

Effect niet aftrekbare 

bedragen/permanente verschillen
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[28] Financiële ratio’s 

 

 

(1) Exclusief liquide middelen niet ter vrije beschikking en verplichtingen wegens toevertrouwde gelden 

 

(2) Werkkapitaal: Vlottende activa (exclusief liquide middelen niet ter vrije beschikking) minus 

kortlopende schulden (exclusief verplichtingen wegens toevertrouwde gelden) 

 

(3) Exclusief verplichtingen wegens toevertrouwde gelden 

 

9.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

9.5.1 (Meerjarige) financiële verplichtingen 

De meerjarige verplichtingen bedragen: 

 

 

Operational lease 

 

 

9.5.2 Afgegeven bankgaranties 

Er zijn per 31 december 2018 geen bankgaranties afgegeven. 

 

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. 

2018 2017

Vlottende activa / kortlopende schulden (1) 1,8 1,7

Werkkapitaal (2) 20.268.615 16.462.553

Solvabiliteit (3) 40% 40%

Balanstotaal inclusief verplichtingen toevertrouwde gelden 283.684.922 269.140.742

Balanstotaal exclusief verplichtingen toevertrouwde gelden 74.458.018 71.086.028

Te betalen (x € 1.000):
Binnen één 

jaar

Tussen 

één en vijf jaar

Meer

dan 5 jaar

Huurkosten Jason en Het Plein, inclusief servicekosten en parkeerplaatsen 507 1.530

Onderhoudscontract kaartproductie 593 593

Kantoorautomatisering 311 52

1.411 2.174 -            

Te betalen (x € 1.000): Binnen één 

jaar

Tussen 

één en vijf jaar
Meer

dan 5 jaar

Autoleasecontracten 37            19                  -            
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10 Overige gegevens 

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming 

Artikel 30 van de statuten van Translink, d.d. 31 december 2015, bepaalt dat winst ter vrije beschikking 

staat van de Algemene Vergadering. 

 

Resultaatbestemming 

De balans is opgesteld vóór verwerking van het voorstel resultaatbestemming. Het voorstel 

resultaatbestemming is opgenomen in de toelichting op de balans bij het eigen vermogen, alsmede de 

verwerking van het resultaat van het voorgaand jaar. 

 

Controleverklaring 

De controleverklaring van de controlerend accountant is opgenomen in Hoofdstuk 11. 
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11 Controleverklaring 
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12 Handtekeningenblad 

Originele handtekeningen zijn ter inzage beschikbaar bij Trans Link Systems B.V. te Amersfoort. 

 

 

Directie 

De heer A.P.G. Groothedde 

Algemeen Directeur ___________________________ 

 

Directie 

Mevrouw R.M.T. van Dijk-Houben 

Financieel Directeur ___________________________ 

 

Directie 

De heer P. van Dijk 

Operationeel 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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