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Inhoud

Currence is geen bestaand woord, maar heeft wel associaties met ‘currency’ (valuta; betaal-
middel) en ‘current’ (actueel; stroom). Zo ontstaat het idee van een actuele geldstroom. 
Currence staat voor eigentijds, goed functionerend elektronisch betalingsverkeer. Het woord 
‘concurrence’ dat snijvlak of samenkomst betekent, is bouwsteen van het woord concurrentie. 
Dat is niet toevallig want het faciliteren van marktwerking is een belangrijk doel van Currence. 



Profiel Currence

Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten. In het oprichtingsjaar 
2005 heeft Currence het eigendom verkregen van de producten PIN, Chipknip, Acceptgiro en 
Incasso/Machtigen. 

Het doel van Currence is het faciliteren van marktwerking en het vergroten van transparantie 
in het collectieve betalingsverkeer in Nederland met behoud van de hoogwaardige kwaliteit, 
efficiency en veiligheid van de collectieve betaalproducten. 

Currence bepaalt hiertoe voor haar betaalproducten objectieve spelregels in dialoog met 
alle belanghebbenden. Zij verstrekt licenties en certificaten aan marktpartijen en nieuwe 
toetreders, die voldoen aan deze spelregels en die de Currence betaalproducten op de markt 
willen aanbieden respectievelijk ondersteunende diensten willen leveren. Ter waarborging van 
de kwaliteit en veiligheid van haar producten ziet Currence toe op de naleving van haar 
regelgeving door marktpartijen. Ook wordt met alle belanghebbenden nauw samengewerkt 
op het gebied van fraudepreventie. Currence verzorgt publieksvoorlichting en merkpromotie, 
mede op basis van marktonderzoek, en positioneert haar betaalproducten als veilig, gemak-
kelijk en efficiënt. 

De markt van het betalingsverkeer is dynamisch. Het tempo van internationalisatie en 
technologische ontwikkelingen is hoog en ook het nieuwe Nederlandse marktmodel leidt tot 
potentiële nieuwe toetreders en innovatieve toepassingen. De veranderende markt- en 
klantbehoeften zijn de basis voor het beleid en de verdere ontwikkeling van de betaalproduc-
ten van Currence.

Currence is een autonoom opererende organisatie met een governance die haar onafhankelijk-
heid waarborgt. Door de oprichting van Currence is een nieuw marktmodel in het Nederlandse 
betalingsverkeer ontstaan, waarbij producteigendom en regelgeving zijn gescheiden van 
transactieverwerking. De oprichting van Currence is een initiatief van acht Nederlandse 
banken en vloeit onder meer voort uit de in 2002 gedane aanbevelingen van de Commissie 
Wellink om meer transparantie en marktwerking in het betalingsverkeer te bewerkstelligen. 

Profiel CurrenceJaarverslag Currence 200503



Profiel Currence en kerncijfers

’0
5

Jaarverslag Currence 2005 Profiel Currence04

“Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse 
betaalproducten. In het oprichtingsjaar 2005 heeft 
Currence het eigendom verkregen van de producten 
PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso/Machtigen.”

Onze missie

De missie van Currence is het faciliteren van marktwerking en 
creëren van transparantie in het collectieve betalingsverkeer in 
Nederland én het behouden en verder ontwikkelen van de kwaliteit, 
veiligheid en efficiency van de collectieve betaalproducten.
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“In het jaar 2005 vonden er 1,33 miljard (+ 6,9%) PIN transacties plaats”
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Organisatie en kerncijfers 2005

Statutaire functionarissen per 1 april 2006

Directie

Mw. Ada van der Veer-Vergeer 

Raad van Commissarissen

Mw. Annemarie Jorritsma-Lebbink, voorzitter
Drs. Jaap Koning
Drs. Jos van Lange
Drs. Hans van der Noordaa
Mr. Jan Peter Schmittmann

Currence Holding en dochtervennootschappen

Currence Holding BV

PIN BV Chipknip BV CeaNet BV Acceptgiro
BV

Currence
Incasso BV

Currence
Services BV

Kerncijfers

Aantallen transacties betaalproducten 2005

PIN 1,330 miljard (+   6,9%)

Chipknip 1,147 miljoen (+ 15,4%)   
Acceptgiro 1,196 miljoen (-   9,0%)

Incasso/Machtigen 1,180 miljard (+   5,0%)

Totaal 2,853 miljard



 
07 Jaarverslag Currence 2005 Kerncijfers 2005

Licentie- en certificaathouders Giraal

Licentiehouders Incasso     57

Licentiehouders Acceptgiro      46

     

Debet Processor Acceptgiro     6
Credit Processor Acceptgiro     4  

Clearing House Acceptgiro     3

     

Debet Processor Incasso     2
Credit Processor Incasso     2

Clearing House Incasso     1

Licentie- en certificaathouders Cards

Licentiehouders PIN     32

Licentiehouders Chipknip      29

     

Terminalleverancier PIN     9
Terminalleverancier Chipknip     14
 
Datacomleverancier PIN     12

Datacomleverancier Chipknip     12

Card leverancier, -personalisator, -vernietiger, PIN en Chipknip 7

     

Acquiring Processor PIN en Chipknip    1 
Issuing Processor PIN en Chipknip    3

Switch     1
Clearing House PIN en Chipknip     1
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2002

2003

2004

2005

Chipknip betaaltransacties    81 miljoen

109 miljoen

 127 miljoen

 146 miljoen

Giraal

2002

2003

2004

2005

Acceptgiro transacties  241 miljoen

 231 miljoen

 215 miljoen

 196 miljoen

PIN/Chipknip

2002

2003

2004

2005

PIN transacties 1,07 miljard

1,16 miljard

1,25 miljard

1,33 miljard

2002

2003

2004

2005

Incasso transacties 0,95 miljard

1,00 miljard

1,06 miljard

1,18 miljard



Omzetwaarde Cards (in euro)

2002

2003

2004

2005

Chipknip-betalingen  220 miljoen

 298 miljoen

 350 miljoen

 398 miljoen

2002

2003

2004

2005

Betaalautomaten voor PIN 177.168

186.272

194.966

206.392

2002

2003

2004

2005

PIN-betalingen 50,58 miljard

53,87 miljard

56,73 miljard

59,53 miljard

Aantal betaalautomaten

2002

2003

2004

2005

Betaalautomaten voor 
Chipknip

164.863

180.106

192.255

203.405
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Jaarverslag Currence 2005

Een nieuw marktmodel in het betalingsverkeer
De oprichting van Currence vloeit voort uit de wens het eigendom van alle Nederlandse 
collectieve betaalproducten onder te brengen bij een organisatie die tot doel heeft de 
markttransparantie te vergroten en de concurrentie in het betalingsverkeer te bevorderen. 
Met de oprichting van Currence is een nieuw transparant marktmodel in werking getreden 
waarbij een balans is gevonden tussen de noodzakelijke samenwerking en de vrije markt-
werking in het collectieve betalingsverkeer. 

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan marktwerking voor alle stakeholders. 
De Raad onderschrijft het belang van zelfregulering die de banken in het betalingsverkeer met 
de oprichting van Currence realiseren, waarbij de zeggenschap over de collectieve nationale 
betaalproducten is overgedragen aan Currence. 

Currence heeft zich gepositioneerd als een onafhankelijke nieuwe partij in een gevestigde 
marktsituatie. De complexiteit van dit proces werd mede bepaald door de verandering in 
zeggenschapsverhoudingen en de implementatie van een certificerings- en licentiestructuur 
voor alle bestaande en nieuwe marktpartijen. De Raad van Commissarissen spreekt zijn 
waardering uit voor de wijze waarop Directie en medewerkers de positionering en inrichting 
van Currence vorm hebben gegeven. 

Werkterrein Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen adviseert de Directie en houdt toezicht op het beleid van de 
Directie in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De 
Raad van Commissarissen houdt hierbij de belangen van alle stakeholders in het oog. De Raad 
onderschrijft het belang van de verdere ontwikkeling en professionalisering van Currence en 
haar autonome rol in het nieuwe marktmodel.

In 2004 heeft het zogenaamde College van Oprichters de oprichting van Currence in gang 
gezet. Dit College acteerde tevens als eerste Raad van Commissarissen. Gezien de rol die 
Currence vervult, hebben aandeelhouders er bewust voor gekozen een onafhankelijke Raad 
van Commissarissen in te stellen in de loop van 2005/2006. In het wordingsproces van 
Currence traden derhalve aan aandeelhouders gelieerde commissarissen terug en traden 
onafhankelijke commissarissen toe (zie hoofdstuk ‘Toelichting op de structuur en governance 
van de onderneming’). Dit proces loopt door tot in 2006. De Raad van Commissarissen en zijn 
voorloper, het College van Oprichters, kwam in 2005 tien keer bijeen.

Bericht van de Raad van Commissarissen
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De Raad van Commissarissen heeft in 2004 en 2005 bijzondere aandacht besteed aan de 
oprichting, doelstelling, positionering en werkwijze van Currence en haar dochtervennoot-
schappen. Daarbij vroegen de inrichting van de governance en ook de werking van de Raad zelf 
nadrukkelijk aandacht. In 2005 zijn ook de ontwikkelingen met betrekking tot de harmonisatie 
van het betalingsverkeer in Europa een terugkerend agendapunt geweest. 

Het wordingsproces van Currence wordt gekenmerkt door zelfreguliering en is niet eenvoudig 
gebleken. Stakeholders moeten wennen aan het nieuwe marktmodel. Ook de Raad zelf heeft 
moeite met het vinden van de noodzakelijke balans in haar functioneren. De consequenties die 
voortvloeien uit het gekozen marktmodel moeten onder ogen worden gezien en geadres-
seerd. Dit proces zal naar verwachting ook in 2006 nog de nodige aandacht vragen.

Jaarrekening Currence
Hierbij bieden wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening aan van de 
 vennootschap over het verlengde boekjaar van 1 maart 2004 tot en met 31 december 2005.

De jaarrekening is door de Directie opgemaakt en na controle door PriceWaterhouseCoopers 
 Accountants N.V. door ons met de Directie besproken. 

Wij vragen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de jaarrekening conform het 
voorstel van de Directie vast te stellen. Wij stellen voor, overeenkomstig het voorstel van de 
Directie en op basis van de statutaire bepalingen, het nettoresultaat van de dochtervennoot-
schappen PIN B.V., Chipknip B.V. CeaNet B.V., Acceptgiro B.V. en Currence Incasso B.V. toe te 
voegen aan de dividendreserves A tot en met E van de genoemde productvennootschappen 
en het overige nettoresultaat toe te voegen aan de reserves van de Holding. 

Wij vragen de aandeelhouders décharge te verlenen aan de Directie voor het in het jaar 2005 
gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. 

Amsterdam, 30 maart 2006 

Namens de Raad van Commissarissen,

Annemarie Jorritsma-Lebbink, voorzitter

Bericht van de Raad van CommissarissenJaarverslag Currence 200513

“Currence heeft zich gepositioneerd als een onafhankelijke nieuwe 
partij in een gevestigde marktsituatie. De complexiteit van dit 
proces werd mede bepaald door de verandering in zeggenschaps-
verhoudingen en de implementatie van een certificerings- en 
licentiestructuur voor alle bestaande en nieuwe marktpartijen.”
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Doel Currence
Currence is eigenaar van breed geaccepteerde collectieve betaalproducten in Nederland en 
heeft tot doel marktwerking en transparantie te faciliteren onder waarborging van de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van het huidige niveau van het betalingsverkeer; ook bij nieuwe toetreders. 
Iedere partij die aan de spelregels voor de afzonderlijke betaalproducten van Currence voldoet 
kan op deze markt onder dezelfde voorwaarden toetreden en concurreren op prijs, techniek 
en functionaliteit. Door de aangebrachte transparantie, uniformiteit en objectiviteit in de 
spelregels en in de certificering, ontstaat een level playing field voor alle marktpartijen.

Transparantie en marktwerking kenmerken nieuw marktmodel
Met de komst van Currence is een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve beta-
lingsverkeer ontstaan. Dit marktmodel heeft tot doel concurrentie te bevorderen. Het is een 
balans tussen de vrije concurrentie en noodzakelijke samenwerking in het betalingsverkeer. 
Het eigendom van de collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, Incasso en Acceptgiro en de 
regelgeving ervan zijn in 2005 bij Currence ondergebracht en zijn daarmee sindsdien geschei-
den van de transactieverwerking. Currence heeft voorts een certificerings- en licentiestruc-
tuur voor haar producten geïntroduceerd op basis van transparante en objectieve spelregels. 
Partijen die voldoen aan de minimumeisen van Currence kunnen een gebruikslicentie verwer-
ven voor de Currence betaalproducten. Toeleveranciers kunnen hun apparatuur, software en 
dienstverlening laten certificeren. Met het certificaat dat ze van Currence ontvangen, kunnen 
deze leveranciers hun producten en diensten in de markt aanbieden. Om de kwaliteit en 
continuïteit van het betalingsverkeer mede te borgen ziet Currence erop toe dat licentie- en 
certificaathouders blijven voldoen aan de eisen. 

Door de oprichting van Currence is een open marktsituatie ontstaan. Marktwerking heeft echter 
tijd nodig. Komend vanuit een meer gesloten markt zal de invulling hiervan op korte termijn 
niet voor alle gebieden even gemakkelijk zijn. Ook het wegnemen van toetredingsdrempels in 
de infrastructuur heeft tijd nodig. Het is dan ook verheugend om te zien dat reeds in 2005 
het nieuwe marktmodel heeft bijgedragen aan meer marktdynamiek waarbij bestaande en 

Het betalingsverkeer in Nederland is efficiënt, veilig en snel. Het vormt een spil in de economie 
en is daarmee van groot maatschappelijk belang. De huidige kwaliteit van het nationale 
betalingsverkeer is bereikt door continue investeringen en door een goede samenwerking tus-
sen banken, ondernemers en consumenten. Het grote aantal betrokken partijen, de hoge 
kwaliteitseisen van de betaalproducten en het aantal betalingen maken het betalingsverkeer 
tot een complexe markt. Bestaande en nieuwe spelers moeten onder gelijke voorwaarden 
concurrerende initiatieven kunnen nemen. Dit vraagt om een organisatie die voor alle partijen 
een gelijk speelveld creëert en in stand houdt, onder waarborging van de bijzondere verwor-
venheden van het betalingsverkeer in Nederland. Met dit doel hebben acht Nederlandse 
banken Currence opgericht.

Verslag van de Directie
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nieuwe partijen innovaties en nieuwe proposities voor het betalingsverkeer hebben ontwikkeld. 
Dit heeft onder andere geleid tot de introductie van een nieuwe schakel in de ketens van PIN en 
Chipknip, die van acceptant payment service provider. Hiervoor kunnen partijen sinds kort 
gecertificeerd worden, waardoor nieuwe diensten op de markt kunnen worden aangeboden.  

Oprichting en positionering Currence
Het besluit tot oprichting van Currence in maart 2004 is het begin geweest van een complex, 
langdurig en soms moeizaam verlopend wordingsproces, dat nog niet geheel is afgerond. 
De zelfregulering van de banken die met het nieuwe marktmodel is ingezet, heeft veel van 
betrokken partijen gevraagd. De veranderingen in zeggenschapsverhoudingen en het ont-
vlechten van de betaalketen vereisten een goed uitgewerkte governance, een eenduidige en 
expliciet geworden regelgeving en een transparant toezicht. Hiermee is een in Europees 
opzicht uniek marktmodel ontstaan waarmee Nederland voorop loopt. 

Currence is na een lange en zorgvuldige voorbereidingsfase op 17 mei 2005 aan de markt 
gepresenteerd, als een zelfstandige en herkenbare onderneming met een onafhankelijke rol ter 
bevordering van marktwerking. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de doorontwikkeling 
van haar betaalproducten en overlegt daartoe onder meer met haar licentiehouders (banken) 
en certificaathouders (waaronder processoren, terminal- en datacomleveranciers), onder andere 
naar aanleiding van wensen van stakeholders en van externe ontwikkelingen. Ook verzorgt 
Currence, mede op basis van marktonderzoek, de publieksvoorlichting over en merkpromotie 
van haar producten. Om de integriteit en betrouwbaarheid van deze producten te behouden, 
ziet Currence toe op naleving van haar spelregels door marktpartijen en werkt zij nauw samen 
met alle belanghebbenden op het gebied van fraudepreventie.

Governance
Voor het faciliteren van marktwerking is een randvoorwaarde dat Currence onafhankelijk kan 
opereren zodat geen enkele marktpartij invloed kan uitoefenen op haar beslissing (potentiële) 
concurrenten te certificeren voor toegang tot de markt danwel in staat te stellen innovatieve 
toepassingen op de markt te brengen. De governance van Currence dient autonoom opereren 
te waarborgen. Dit is mede van belang daar de huidige aandeelhouders van Currence en hun 
dochterbedrijven tevens de belangrijkste marktpartijen in het Nederlandse betalingsverkeer 
zijn. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft geen andere dan de gebruikelijke 
wettelijke bevoegdheden en slechts in uitzonderingsgevallen bevoegdheid met betrekking tot 
productwijzigingen. Voorts heeft de onderneming een Raad van Commissarissen die onafhan-
kelijk functioneert. Daarenboven kunnen (potentiële) licentie- of certificaathouders indien zij 
het niet eens zijn met een beslissing van Currence, dit voorleggen aan een onafhankelijk 
College van Beroep. Voor een verdere toelichting op de governance wordt verwezen naar 
hoofdstuk ‘Toelichting op de structuur en governance van de onderneming’.

Verslag van de DirectieJaarverslag Currence 200515

“Met de komst van Currence is een nieuw marktmodel voor 
het nationale collectieve betalingsverkeer ontstaan. Dit 
marktmodel heeft tot doel concurrentie te bevorderen. 
Het is een balans tussen de vrije concurrentie en nood-
zakelijke samenwerking in het betalingsverkeer.”
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1.448.000
Structurele en open dialoog
Betalingsverkeer raakt alle maatschappelijke geledingen. Currence heeft dan ook de verantwoor-
delijkheid om bij het uitvoeren van haar missie rekening te houden met de belangen van alle bij 
haar producten betrokken partijen. Deze moeten erop kunnen vertrouwen dat Currence zich fair 
en zorgvuldig opstelt. Currence is dan ook transparant in haar beleidsontwikkeling, regelgeving 
en gedrag. In dit kader is in 2005 veel werk verzet om ondermeer potentiële toetreders, 
belangengroeperingen en branche-organisaties over de nieuwe rol van Currence te informeren. 
Op structurele basis consulteert Currence marktpartijen bij zaken als productbeleid, product-
aanpassingen, promotiecampagnes en marktonderzoek. Door de ontstane dialoog weegt de stem 
van licentie- en certificaathouders, ondernemers en consumenten bij Currence steeds mee.

Relatie met De Nederlandsche Bank
In het kader van haar wettelijke taak vormt DNB zich onder meer een oordeel over de veiligheid, 
betrouwbaarheid en efficiency van betaalproducten en –systemen door middel van het uitvoeren 
van toezicht (“oversight”) op deze systemen en producten. Daar de oprichting van Currence 
belangrijke gevolgen heeft voor de functies en de rollen in het betalingsverkeer, heeft zij in haar 
oprichtingsfase overleg gevoerd met DNB. DNB heeft haar sympathie geuit over de opzet van 
Currence. Daar Currence ondermeer verantwoordelijk is voor het beleid en de regelgeving van 
de collectieve nationale betaalproducten voert DNB toezicht op Currence en haar producten uit. 

Positieve zienswijze van NMa
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de oprichting, de governance en de 
werkwijze van Currence onderzocht in het licht van de mededingingsregels. De NMa heeft 
in april 2005 een positieve informele zienswijze afgegeven (zie www.nmanet.nl). Daarin geeft 
zij aan van mening te zijn dat Currence de mededingingsrechtelijke toets kan doorstaan en dat 
de oprichting van Currence een positieve ontwikkeling is voor de marktwerking in het Nederland-
se betalingsverkeer. 

Betaalproducten
Het Nederlandse collectieve betalingsverkeer kan bogen op sterke merken en solide betaal-
producten die steeds aangepast worden aan de behoeften in de markt. De gebruiker waardeert 
de elektronische betaalproducten gezien de immer stijgende lijn in het gebruik van cards en 
girale producten. Per saldo is Nederland één van de koplopers in Europa op het gebied van het 
aantal elektronische – en daarmee efficiënt verrichte – betalingen per inwoner. Tegelijkertijd 
heeft Nederland echter ook te maken met een Europese harmonisatie van het elektronische 
betalingsverkeer, in navolging van de invoering van de Euro. Door deze harmonisatie ontstaat 
voor Currence en haar producten een spanningsveld. Enerzijds heeft het Nederlandse betalings-
verkeer een hoge efficiency en kwaliteit en stijgt het uit boven het gemiddelde Europese niveau, 
anderzijds is een overgang op termijn naar Europese standaarden onvermijdelijk. Bij deze 
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1.448.000
 overgang zal Currence zich inzetten om de verworvenheden van haar producten zoveel mogelijk 
te waarborgen en te ondersteunen. Currence heeft daartoe in 2005 voor al haar producten op 
basis van scenario’s een impactanalyse uitgevoerd en beleid voor de toekomst uitgestippeld. 
Voor meer informatie over de individuele producten, ook in het kader van de Europese harmoni-
satie, wordt verwezen naar de hoofdstukken  ‘De producten van Currence’ en ‘De Europese 
harmonisatie van het betalingsverkeer’.

Resultaten
De geconsolideerde jaarrekening van Currence omvat de financiële gegevens van Currence 
Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen. Currence heeft een gematigde winstdoelstelling 
die gericht is op continuïteit en zich beweegt binnen mededingingsrechtelijke kaders. Het eerste 
boekjaar van Currence betreft een verlengd boekjaar en bestrijkt de periode van 1 maart 2004 t/m 
31 december 2005. In deze periode boekte Currence een resultaat van -/- ¤ 1.448.000, waarin 
een last voor oprichtingsactiviteiten is verwerkt. Verwacht wordt dat er na dit oprichtingsjaar 
sprake zal zijn van bescheiden positieve resultaten. Het geconsolideerde balanstotaal komt uit
op circa ¤ 54 miljoen en het eigen vermogen bedraagt ultimo 2005 circa ¤ 23 miljoen.

Organisatie
Currence is een nieuwe organisatie met een nieuw werkveld in een gevestigde marktsituatie. 
Met name de herverdeling van het speelveld en de formulering van de spelregels hebben in de 
oprichtingsfase veel inspanning gevraagd. In 2004 is Currence van start gegaan als een pioniers-
organisatie die is uitgegroeid tot een compacte organisatie van professionals. Een verdere  
versterking zal in 2006 plaatsvinden, waarbij de nadruk zal liggen op verdere professionalisatie, 
het wegnemen van kwetsbaarheden en optimalisatie. 

Vooruitblik
De oprichting van Currence, de introductie van het nieuwe marktmodel en de hiermee gepaard 
gaande ontvlechting van het nationale betalingsverkeer zijn een complex en langdurig proces 
gebleken. De positieve zienswijze van de NMa en de daaropvolgende introductie van Currence in 
de markt waren hierin belangrijke mijlpalen. De nieuwe contractstructuur impliceerde een 
verzakelijking en leidde tot een gewenningsperiode. Inmiddels signaleert Currence een ontlui-
kende marktdynamiek. Potentiële toetreders weten Currence te vinden en voor innovatieve 
partijen die nieuwe proposities naar de markt willen brengen, blijkt Currence een natuurlijke 
gesprekspartner. 

De effectuering van het nieuwe marktmodel en het daadwerkelijk ontstaan van marktwerking 
hebben tijd nodig. Currence als geheel zal dan ook gedurende 2006 mede in het teken blijven 
staan van specifieke activiteiten in vervolg op haar oprichting. Belangrijk hierin is de afronding 
van de certificering van alle marktpartijen die momenteel actief zijn in de betaalketen en die 
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“De governance van Currence dient onafhankelijk opereren te 
waarborgen. Dit is mede van belang daar de huidige aandeel-
houders van Currence en hun dochterbedrijven tevens de 
belangrijkste marktpartijen in het Nederlandse betalings-
verkeer zijn.”
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voorlopig met een ontheffing functioneren. Daarnaast zal op basis van opgedane ervaringen 
met het marktmodel samen met de directe stakeholders aandacht besteed worden aan de 
juiste balans in de herverdeling van het speelveld en de daamee samenhangende verantwoor-
delijkheden. 

Er is ook een strategisch perspectief. Er vinden fundamentele veranderingen plaats in het 
betalingsverkeerlandschap. De komst van SEPA (Single Euro Payments Area) is aanstaande 
waardoor een spanningsveld kan ontstaan tussen het behoud van de nationale verworvenheden 
en de gang naar Europese standaarden. Currence kan bij deze migratie een belangrijke rol 
vervullen. In dit kader zal er in 2006 veel aandacht uitgaan naar de invoering van Europese 
standaarden zoals EMV. 

Tot slot
Het oprichten van een nieuwe organisatie op een nieuw werkterrein met grote impact op 
bestaande spelers en zonder een ‘blauwdruk’ als referentiekader, is niet eenvoudig. Currence 
heeft in dit licht gedurende haar oprichtingsfase en ook daarna soms moeizaam maar per 
saldo constructief kunnen samenwerken met haar stakeholders. Het realiseren van transpa-
rantie en marktwerking is vooral een collectieve prestatie. In het krachtenveld van het 
betalingsverkeer is het bijzonder en te waarderen dat partijen elkaar trachten te vinden in een 
nieuw samenwerkingsmodel dat marktwerking bevordert en tegelijkertijd de kwaliteit van het 
collectieve betalingsverkeer ondersteunt. De medewerkers van Currence hebben in de 
afgelopen twee jaar een grote en professionele bijdrage geleverd aan de wording van Cur-
rence. De onderneming is operationeel en de eerste effecten in marktwerking zijn merkbaar. 
Uitgaande van een verdere verankering van het nieuwe marktmodel 2006, is Currence vol 
vertrouwen dat ze haar doelstellingen zal waarmaken.

Amsterdam, 30 maart 2006

Ada P.M. van der Veer-Vergeer
Algemeen directeur
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“Op structurele basis consulteert Currence marktpartijen bij 
zaken als productbeleid, productaanpassingen, promotiecam-
pagnes en marktonderzoek. Door de ontstane dialoog weegt 
de stem van licentie- en certificaathouders, ondernemers en 
consumenten bij Currence steeds mee.”
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Solide en efficiënte betaalproducten
Het betalingsverkeer in Nederland is efficiënt en hoogwaardig van kwaliteit. Nederland is één 
van de koplopers in Europa op het gebied van het aantal elektronische - en daarmee efficiënt 
verrichte - betalingen per inwoner. De bekende collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, 
Acceptgiro en Incasso/Machtigen nemen daarbij een prominente plaats in. De markt van het 
betalingsverkeer kent een sterke dynamiek. Het tempo van internationalisatie en technologi-
sche ontwikkelingen is hoog en ook het nieuwe Nederlandse marktmodel leidt tot (potentiële) 
nieuwe toetreders en innovatieve toepassingen. De veranderende markt- en klantbehoeften 
zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van de betaalproducten van Currence.

Toonbankbetaalproducten
Om inzicht te houden in het betaalgedrag aan de Nederlandse toonbank en het belang van 
haar producten daarin verricht Currence marktonderzoek. Uit deze “Monitor Consumptieve 
Toonbankbetalingen” is gebleken dat de consument ongeveer eenderde van alle toonbankbe-
talingen elektronisch afrekent en tweederde contant. PIN is het meest gebruikte elektronische 
betaalmiddel, met ruim 28% van alle toonbankbetalingen. Het omslagpunt tussen contant 
betalen of PINnen ligt rond betalingen van ¤ 20. Boven dit bedrag kiest de consument vaker 
voor het betalen met de PINpas, daaronder vaker voor contant. Van alle personen van 12 tot 
en met 74 jaar heeft bijna iedereen (98%) een PINpas. 

Elektronisch betalen draagt bij aan een efficiënter betalingsverkeer en leidt tot een daling van 
maatschappelijke kosten. Uit de studie “Betalen kost geld” (maart 2004) van DNB blijkt dat 
transacties boven ¤ 11 het meest efficiënt met de PINpas kunnen worden afgerekend. Uit de 
studie van DNB blijkt ook dat de Chipknip voor lage bedragen in alle gevallen tot de laagste 
maatschappelijke kosten leidt. Het gaat hierbij steeds om de kosten van de totale betaalketen.

Efficiënt, gemakkelijk en veilig betalen zijn onlosmakelijk verbonden met de producten van 
Currence. In dit kader verzorgt Currence, in overleg met licentiehouders, publieksvoorlichting 
over en merkpromotie van haar producten. In 2005 heeft ondermeer de campagne ‘PushPIN’ 
op TV, in advertenties en met freecards plaatsgevonden, die de consument laat zien dat 
tegenwoordig op vele plaatsen, óók op andere dan bij de traditionele toonbank, gePINd en 
gechipt kan worden. 

De producten van Currence
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“Het Nederlandse collectieve betalingsverkeer kan bogen op sterke 
merken en solide betaalproducten die steeds aangepast worden aan 
de behoeften in de markt. De gebruiker waardeert de elektronische 
betaalproducten gezien de immer stijgende lijn in het gebruik van 
cards en girale producten.”
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PIN BV
Het aantal PIN transacties steeg in 2005 met 7% ten opzichte van 2004 van 1,25 miljard 
naar 1,33 miljard. Opvallend is dat het gemiddelde bedrag waarvoor gePINd wordt de 
afgelopen jaren lager is komen te liggen. Vanaf 2002 daalde het gemiddelde bedrag van ¤ 47 
naar ¤ 44 nu. Currence verwacht dat deze daling verder zal doorzetten, als gevolg van de 
dalende gemiddelde kosten voor PIN-betalingen mede door de voortschrijdende technologi-
sche ontwikkelingen. 

Het aantal PIN betalingen blijft het grootst in de supermarkt. Met 464 miljoen betalingen in 
2005 laat deze branche de benzinestations en mode-detailhandel achter zich. Marktonder-
zoek wijst echter uit dat in de mode en bij de benzinestations respectievelijk 55% en 60% van 
alle betalingen met PIN plaatsvindt, terwijl dit bij supermarkten 40% is. De bedrijfstak waar de 
grootste stijging (18%) van het aantal PIN transacties genoteerd werd, is de horeca en recre-
atie. Sinds de opmars van de mobiele betaalautomaat, een PIN- en Chipapparaat dat zo in de 
hand kan worden meegenomen, kan in veel cafés en restaurants aan tafel gePINd worden.

Currence verwacht dat de groei van PIN in 2006 zich zal voortzetten. PIN zal als betaalmiddel 
meer en meer ook voor transacties onder de ¤ 20 worden gepositioneerd. Het Convenant 
over betalingsverkeer dat de detailhandel en de banken in november 2005 hebben afgesloten 
heeft ondermeer ten doel het elektronisch betalen te stimuleren en zo de relatief hoge 
maatschappelijke kosten van contant betalen terug te dringen. Currence verwacht hier 
positieve effecten voor PIN van.

Hoewel PIN als een veilig product kan worden aangemerkt waarmee zich nagenoeg geen 
fraude voordoet, is er internationaal een gang naar de internationale standaard EMV. Dit is een 
veiligheidsstandaard die een nog betere beveiliging mogelijk maakt en waarbij de magneetstrip 
achterop de PINpas wordt vervangen door een zogenaamde EMV-chip met PINcode. Op deze 
chip staan de gegevens die nodig zijn om een betaaltransactie uit te kunnen voeren. Het 
gebruik van de magneetstrip achterop de PINpas verdwijnt daardoor op termijn. De invoering 
van de EMV-standaard is een wereldwijde operatie, die de nodige tijd in beslag zal nemen. 

Currence heeft de PIN EMV-eisen voor betaalterminals en -passen vastgesteld. Daarmee is 
het startschot gegeven van een omvangrijk traject. Het vervangen van meer dan 200.000 
betaalautomaten en 18 miljoen PINpassen is ingrijpend en moet zorgvuldig gebeuren; hierbij 
zijn vele partijen betrokken. Voor Currence is een belangrijk criterium bij de invoering van EMV 
dat de nieuwe standaard voor alle partijen in de betaalketen tegen de laagst mogelijke kosten 
ingevoerd wordt. Dit wordt onder meer bereikt doordat partijen in eigen tempo en vooralsnog 
zonder van buiten opgelegde deadlines kunnen werken aan de invoering. Vervanging van 
bijvoorbeeld betaalautomaten en -passen gaat bij voorkeur volgens natuurlijk verloop in een 
maximale termijn van acht jaar. Currence verwacht dat, gelet op de afspraken tussen banken 
en detailhandel, de hele operatie in 2013 zal zijn afgerond.
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“Currence heeft de PIN EMV-eisen voor betaalterminals en -
passen vastgesteld. Daarmee is het startschot gegeven van een 
omvangrijk traject. Het vervangen van meer dan 200.000 
betaalautomaten en 18 miljoen PINpassen is ingrijpend en moet 
zorgvuldig gebeuren.”



Chipknip BV 
In Nederland zijn inmiddels 6.640 oplaadpunten en 203.400 betaalautomaten voor de 
Chipknip aanwezig of operationeel. Het aantal Chipknip transacties is in 2005 met ruim 15% 
gegroeid tot 147 miljoen. Hiermee bewijst het product zijn nut in de markt. Nederland heeft 
hiermee ook de meest succesvolle elektronische beurs in Europa. In het veel grotere Duitsland 
worden bijvoorbeeld slechts 65 miljoen transacties gehaald met de daar gebruikte Geldkarte. 
De Chipknip wordt vooral gebruikt voor transacties bij parkeren, verkoopautomaten en 
cateringfaciliteiten. Net als in 2004 werden de meeste chipbetalingen, verricht in de kantines 
en bij onbemande automaten van bedrijven, overheid en zorg- en onderwijsinstellingen. 
Nederlanders chippen per transactie gemiddeld ¤ 2,72.  

Currence verwacht dat de Chipknip haar groei ook in 2006 zal voortzetten. De Chipknip zal 
generiek onderdeel zijn van het stimuleren van elektronisch betalen, met een focus op toepas-
singen voor parkeren, vending machines en catering. Daarnaast zouden efficiencyslagen in de 
betaalketen kunnen zorgen voor een verlaging van de operationele kosten, hetgeen een 
positief effect op het gebruik kan hebben.  

Girale producten
Het girale betalingsverkeer in Nederland is omvangrijk (2,4 miljard betalingen met een 
totaalbedrag van ¤ 5,4 biljoen) en kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. 
De producten van Currence spelen hierin een belangrijke rol. Incasso neemt 45% van het 
nationale girale betalingsverkeer voor haar rekening en Acceptgiro 9%. Binnen de girale 
producten zien we een verschuiving van handgeschreven betaalopdrachten naar Acceptgiro’s 
en parallel daaraan neemt het gebruik van Incasso toe ten koste van Acceptgiro. Daarenboven 
groeit betalen via internet in een hoog tempo. 
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Acceptgiro BV
Het betaalproduct Acceptgiro is een gestructureerde betaling van een debiteur aan een crediteur 
en is bekend van het gele formulier. Het gebruik van Acceptgiro nam de afgelopen jaren langzaam af. 
In 2005 werd het product nog 196 miljoen maal gebruikt, een daling van 9% ten opzichte van 
het voorgaande jaar. De papieren Acceptgiro is ten opzichte van een met de hand in te vullen 
overschrijvingsopdracht weliswaar een relatief efficiënt product, maar bewerkelijker dan de 
elektronische betaalvormen als Incasso, iDEAL en internetbankieren in het algemeen. Internet-
bankieren draagt er tevens toe bij dat consumenten de toegezonden Acceptgiro eerder als een 
factuur zien en deze niet meer insturen. Door al deze factoren en door de opkomst van de 
elektronische Acceptgiro bevindt het papieren product zich momenteel in een afbouwfase. 
Currence verwacht dat het volume Acceptgiro’s in de komende vijf jaar zal halveren. In 2006 
wordt reeds gestart met het afschaffen van de inefficiënte bijlagerijke Acceptgiro-variant. 

Currence Incasso BV
Het Incasso-product is een zogenaamde ‘direct debit’ waarbij de crediteur, oftewel de incassant, 
gemachtigd is om een bedrag te innen van de bankrekening van de debiteur, de geïncasseerde. 
Vandaar dat het product in de volksmond regelmatig wordt aangeduid als Machtigen. Incasso/
Machtigen is een populair product en het gebruik laat nog steeds een stijging zien. In 2005 nam 
het gebruik met 5% toe tot 1,18 miljard transacties. Zowel de eenmalige als de doorlopende 
Incasso kennen vele varianten die zich voornamelijk onderscheiden in de zogenaamde storne-
ringstermijn. Dit is de termijn waarbinnen de geïncasseerde en/of de bank de transactie ongedaan 
kan maken. Teneinde markttransparantie en efficiency te verhogen is Currence voornemens het 
aantal Incasso varianten op termijn terug te brengen. Daarbij houdt Currence zoveel mogelijk 
rekening met de eisen die in de toekomst vanuit Europa aan soortgelijke producten worden gesteld. 
Een en ander zal in nauw overleg met betrokken marktpartijen gebeuren. In december heeft de 
directie van Currence Incasso BV het reglement van de Geschillencommissie Melding Onterechte 
Incasso (MOI) vastgesteld. Deze Geschillencommissie geeft een bindend advies indien tussen 
licentiehouders een geschil ontstaat over de uitvoering van een (onterechte) Incasso. 

E-payments
Currence onderkent het toenemende belang van internet als transactiekanaal voor betalingen, 
waardoor steeds meer efficiënte betaalproducten beschikbaar komen, die de potentie hebben 
om uit te groeien naar collectieve producten. Eén van deze producten is iDEAL. Met iDEAL wordt 
een veilige manier van betalen geboden voor online winkels, gebruik makend van de bestaande en 
voor de consument bekende omgeving van internetbankieren. Currence is in een vergevorderd 
stadium om het product iDEAL, dat is ontwikkeld door drie banken, over te nemen. iDEAL wordt 
daarmee een collectief betaalproduct waardoor dit product voor alle (potentiële) licentiehouders 
tegen dezelfde voorwaarden ter beschikking komt. Voorts ontwikkelen zich in het kader van 
e-payments in de Nederlandse markt meerdere initiatieven rond elektronische facturering en 
incassering die gebruik maken van internetbankieren.

“Currence is in een vergevorderd stadium om het product 
iDEAL voor Internet-betalen, dat is ontwikkeld door drie 
banken, over te nemen. iDEAL wordt daarmee een collectief 
betaalproduct.” 1.180
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Na de harmonisatie van het contante geld in Europa door de invoering van de chartale Euro 
hebben de Europese Commissie (EC) en de Europese Centrale Bank (ECB) er bij de banken op 
aangedrongen deze harmonisatie ook voor het betalingsverkeer door te voeren. Er is een 
stappenplan opgesteld om te komen tot de zgn. Single Euro Payments Area (SEPA). Binnen de 
SEPA wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen nationale en Europese betalingen en is 
er sprake van één interne Europese betaalmarkt. De komst van de SEPA is een gegeven: in 
2008 zullen de eerste Europa-brede producten daarvoor worden geïntroduceerd. Nadien is 
het streven erop gericht dat producten voor uitsluitend nationaal gebruik uitfaseren. Eind 2010 
moet daartoe een onomkeerbare fase bereikt zijn.  

De vorming van de SEPA zal structurele aanpassingen in producten, infrastructuur en gover-
nance van het betalingsverkeer vragen. Bestaande betaalproducten zullen een concurrerende 
Europese variant naast zich treffen en op lange termijn uitfaseren, tenzij het bestaande 
betaalproduct zelf een Europees product wordt. Voor de collectieve Nederlandse betaalpro-
ducten voorziet Currence op korte termijn de grootste impact op PIN (debit cards) en in 
mindere mate op Incasso (direct debit). Chipknip en Acceptgiro vallen op dit moment buiten 
de scope van de SEPA. De SEPA kent echter nog de nodige onzekerheden en de effecten 
zullen eerst in de komende jaren helder worden. Hierna wordt dan ook op basis van de huidige 
inzichten de visie van Currence voor haar producten in het kader van de SEPA weergegeven. 

PIN en Europa
In de visie van Currence zal op lange termijn de SEPA-eindsituatie voor debitcard producten 
bestaan uit meerdere internationale producten die gangbaar zijn in Europa en dus ook in 
Nederland. Uitsluitend nationaal functionerende producten zullen uiteindelijk uitfaseren. 
De banken zullen overgaan tot het aanbieden van contracten aan winkeliers van meerdere 
Europese of internationale merken. Vanwege eigen commerciële overwegingen en klantbe-
hoeften zullen banken cards uitgeven met één of meer merken. Het terminalpark op de toon-
bank bij de winkeliers zal gebaseerd zijn op Europese standaards, waaronder EMV, en multi-
brand functioneren. 

Op basis van deze lange termijn visie heeft Currence geconcludeerd dat PIN geen zelfstandig 
Europees product zal kunnen worden, gelet op de omvang van de thuismarkt. Dit ondanks het 
feit dat PIN momenteel één van de meest efficiënte debitcard producten is. De huidige korte 
SEPA-tijdlijn (2010) en de beperkte mate waarin momenteel levensvatbare SEPA-alternatieven 
voor internationale debitcard producten voorhanden zijn, geven risico’s. Een te snelle overstap 
zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er in Nederland één aanbieder van een Europees 
debitcard product is en er daardoor nog geen keuze ontstaat. In dit licht is een geleidelijke 
marktgerichte migratie, waarin voldoende keuzemogelijkheden bestaan, naar de SEPA wenselijk. 

Currence zal PIN waar nodig aanpassen aan de Europese eisen, mits dit zonder hoge kosten 
en zonder grote risico’s mogelijk is, met als doel dat PIN als volwaardig debitcard product voor 
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nationaal gebruik kan blijven functioneren. In die zin is PIN toekomstvast en kan dus voor 
langere tijd (óók na 2010) gehandhaafd blijven. Door naast het PIN-merk op een card, zoals 
nu ook het geval is, een internationaal product te voeren waarmee in het buitenland kan 
worden betaald (co-branding), ontstaat een card waarmee de consument een eenduidige 
betaalbeleving heeft in het SEPA-gebied. 

Op deze wijze bepalen marktpartijen individueel op basis van marktbehoefte en voorhanden 
zijnde debitcard alternatieven of zij PIN (willen) blijven voeren, waarbij op lange termijn in de 
SEPA slechts plaats is voor Europees opererende merken. Via dit geleidelijke migratiepad blijft 
efficiënt en ongestoord elektronisch betalen aan de toonbank, ongeacht SEPA-eisen, te allen 
tijde mogelijk en wordt de Nederlandse weg naar de SEPA voor debitcard producten gedreven 
door marktwerking en maatschappelijke efficiency.

Zoals hiervoor is beschreven speelt tegelijkertijd een andere ontwikkeling: de overgang naar 
EMV. Met het oog op de internationale standaardisatie zal EMV voor PIN worden ingevoerd. 
Dit is één van de eisen in het Europese stappenplan richting de SEPA. Via een natuurlijk 
vervangingstraject van passen en betaalterminals zal er uiterlijk in 2013 in Nederland sprake 
zijn van volledige overgang naar EMV. Om een soepele overgang naar de SEPA voor debitcard 
producten mogelijk te maken, is Currence voorstander van betaalterminals die gebaseerd zijn 
op Europese standaards, waaronder EMV, en die geschikt zijn voor meerdere (internationale) 
merken. Op deze wijze kunnen op termijn concurrerende producten van PIN eenvoudig hun 
weg op de Nederlandse toonbank vinden, hetgeen past in de SEPA doelstellingen.  
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“Currence zal PIN conditioneel en waar nodig aanpassen aan de 
Europese eisen met als doel dat PIN als volwaardig debitcard-
product voor nationaal gebruik kan blijven functioneren. 
In die zin is PIN toekomstvast óók na 2010.”

De Europese harmonisatie van het betalingsverkeer



Chipknip en Europa 
Op dit moment vallen zogenaamde ‘low value payment’ producten zoals Chipknip buiten de 
scope van de SEPA. Naar verwachting zullen de Nederlandse banken in de komende jaren 
Chipknip als applicatie in de EMV-chip op de nieuwe EMV-betaalpassen plaatsen, zodat de 
consument in Nederland de komende jaren met Chipknip kan blijven betalen. In de visie van 
Currence zal de consument op lange termijn alle toonbankbetalingen in Euroland met één 
betaalpas willen doen. Daar er voor een nieuw ‘low value payment’ product Europese schaal 
noodzakelijk is, verwacht Currence dat de SEPA-ontwikkeling van een dergelijk product eerst op 
lange termijn zal plaatsvinden. 

Acceptgiro en Europa
Currence meent dat Acceptgiro niet direct beïnvloed zal worden door de SEPA. Vanwege de 
komst van efficiëntere betaalvormen, zoals Incasso, iDEAL en Elektronische Acceptgiro/EBPP 
(Electronic Bill Presentment and Payment), verwacht Currence dat Acceptgiro in de komende 
acht tot tien jaar langzaam zal uitfaseren. 

Incasso en Europa
Voor Incasso voorziet Currence op lange termijn een SEPA-eindsituatie waarin het Europese 
product PEDD (Pan European Direct Debit) zowel voor cross-border als voor domestic 
gebruik zal worden ingezet. Deze situatie zal echter in de visie van Currence eerst na een 
langdurige transitiefase bereikt worden. Er is vooralsnog voor het nationale gebruik in 
Nederland van PEDD, door zijn complexiteit en bewerkelijkheid in vergelijking met het huidige 
Incasso-product, voor zowel incassanten als banken geen goede business case aanwezig. 
Hoewel de Nederlandse banken PEDD vanaf 2008 zullen (moeten) aanbieden, zal naar de 
mening van Currence bij keuzevrijheid van marktpartijen het huidige Incasso-product per 
2010 zeker nog niet aan uitfasering toe zijn. Eventuele Europese regelgeving die een ver-
snelde uitfasering zou afdwingen zonder ruimte te laten voor een geleidelijke marktgerichte 
migratie, zal naar de mening van Currence de efficiency en kwaliteit van het betalingsverkeer 
in Nederland aantasten. 
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Oprichting
Teneinde meer transparantie en marktwerking in het Nederlandse collectieve betalingsverkeer 
te krijgen, hebben acht Nederlandse banken Currence opgericht, onder meer naar aanleiding 
van de aanbevelingen van de Commissie Wellink. Op 1 maart 2004 werd het huidige Currence 
bij de Kamer van Koophandel als Brands & Licences Betalingsverkeer Nederland Holding BV i.o. 
ingeschreven. Ada van der Veer-Vergeer werd benoemd tot directeur. De collectieve betaal-
producten PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso/Machtigen waren eigendom van de aandeel-
houders van Currence. Currence heeft deze producten in 2005 verworven door middel van 
een afsplitsing tegen uitgifte van aandelen. 

Structuur van de onderneming 
Currence heeft een bijzondere structuur gekregen om maximale transparantie en flexibilisering 
te kunnen bereiken. Currence Holding BV heeft verschillende product-BV’s als dochteronder-
neming. Currence Holding heeft zgn. letteraandelen aan haar aandeelhouders uitgegeven 
(aandelen A t/m E). Iedere soort letteraandeel is verbonden met een specifieke product-BV.

Deze structuur heeft voor Currence een aantal voordelen. Enerzijds kan hierdoor het beleid 
van het collectieve betalingsverkeer en de externe profilering van de onderneming als geheel 
beter worden verankerd. Anderzijds is er voor de verschillende producten voldoende ruimte 
om met bijbehorende rechten en verplichtingen in verschillende aandeelhoudersbelangen te 
kunnen differentiëren. Een aandeelhouder hoeft niet te participeren in alle product-BV’s. Per 
product-BV kunnen de belangen van aandeelhouders verschillen. 

Om de toetreding van nieuwe aandeelhouders mogelijk te maken, zijn voorwaarden vastge-
legd waaraan nieuwe (en bestaande) aandeelhouders moeten voldoen. Hierdoor ontstaat voor 
alle partijen een transparante marktsituatie. Zo kan bijvoorbeeld ook een niet-bank die in een 
bepaald betaalproduct een rol speelt deelnemen in een product-BV. Deze niet-bank zou dan bij 
Currence Holding BV mede-aandeelhouder kunnen worden en dan alleen voor dat specifieke 
product financieel risico lopen en als aandeelhouder het lange termijn beleid voor dat product 
kunnen goedkeuren. Door deze inrichting kunnen verschillende partijen investeren in de 
innovatie van betalingsverkeer.

Ieder betaalproduct is in een afzonderlijke BV ondergebracht. Deze product-BV’s zijn eigenaar 
van de (beeld-)merkrechten, de auteursrechten en de overige (intellectuele) eigendomsrech-
ten van de betreffende producten. Dit betekent tevens dat deze BV’s de contractspartijen zijn 
met de licentie- en certificaathouders en verantwoordelijk voor de afgifte van licenties en 
certificaten en de daarbij behorende (nalevings)procedures. De product-BV’s hebben boven-
dien eigen financiële rechten en verplichtingen.

Toelichting op de structuur en 
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Onafhankelijke governance
Onafhankelijk opereren is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van de missie en het 
functioneren van Currence. De governancestructuur van Currence waarborgt haar onafhan-
kelijkheid. De statutaire Directie opereert zelfstandig. Geen enkele marktpartij kan invloed 
uitoefenen op besluiten van de Directie tot toelating van (potentiële) concurrenten tot de 
markt. Evenmin kunnen marktpartijen zodanige invloed uitoefenen dat er sprake zal zijn van 
een oneigenlijke uitsluiting van (potentiële) marktpartijen of een belemmering van de 
innovatie. De onafhankelijke Raad van Commissarissen adviseert en houdt toezicht op de 
Directie. De Raad functioneert in het belang van de onderneming en haar dochtermaatschap-
pijen en houdt daarbij de belangen van alle stakeholders in het oog. Omdat de aandeelhouders 
zelf partij zijn op de markt van het betalingsverkeer hebben zij naast de wettelijke bevoegd-
heden, mede gelet op de mededingingseisen, geen bevoegdheden ten aanzien van het 
commerciële beleid van Currence, de toelating van nieuwe toetreders en de vaststelling van 
de regelgeving en productwijzigingen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft 
alleen in uitzonderlijke gevallen een specifieke goedkeuringsbevoegdheid indien productwijzi-
gingen leiden tot ingrijpende veranderingen, en daarmee investeringen, in de infrastructuur 
van het betalingsverkeer. 

De onafhankelijkheid van Currence wordt nog eens extra gewaarborgd door een onafhankelijk 
College van Beroep. Hier kunnen licentie- en certificaathouders tegen een uitspraak of sanctie 
van Currence in beroep gaan. Het College van Beroep beslist overeenkomstig het Arbitrage-
reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de leden worden mede op voor-
dracht van DNB door het NAI benoemd. In 2005 hebben geen beroeps-zaken gediend.  
De NMa heeft in het kader van haar op 19 april 2005 afgegeven positieve informele ziens-
wijze de governance van Currence met het oog op de mededingingseisen positief beoordeeld.
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Rol voor marktpartijen
Voorafgaand aan de besluitvorming over de wijziging van producten consulteert Currence 
marktpartijen, daar productwijzigingen directe impact hebben op de bedrijfsvoering van  
stakeholders, met name van licentie- en certificaathouders. Marktconsultaties en een 
structurele dialoog met stakeholders in de betaalketen van haar producten, zijn van groot 
belang voor het goed functioneren van Currence. Dit wordt onder meer gewaarborgd door de 
adviesorganen Raad van Licentiehouders en de in 2006 in te stellen Raad van Certificaathou-
ders. Deze beide groepen vertegenwoordigen de klanten van Currence. Voorts onderhoudt 
Currence contacten met koepel-, branche- en consumentenorganisaties. 

Van College van Oprichters naar Raad van Commissarissen 
De samenstelling van de Raad van Commissarissen heeft in het korte bestaan van Currence 
veelvuldig wijziging ondergaan. Leidraad hierbij was een toenemende onafhankelijkheid van de 
Raad ten opzichte van de aandeelhouders. 

Het College van Oprichters fungeerde tijdens de oprichtingsfase van Currence als de verte-
genwoordiger van de latere aandeelhouders en functioneerde tevens als een Raad van 
Commissarissen. De Directie van Currence heeft na regelmatig overleg met het College van 
Oprichters de oprichting van Currence voorbereid. 

Toelichting op de structuur en governance van de onderneming

of

Kaarthouder Acceptant

Terminal-leverancier

Datacom-leverancier

Acceptant Payment 
 Service Provider

Issuing domein

Issuing Processor

Kaart PersonalisatorKaart leverancier Kaartvernietiger

Switch

Clearing House Acquiring Bank

Acquiring Processor

Voorbeeld rollenmodel

Acquiring domein

Issuing Bank

Licentiehouders
Certificaathouders



Per 10 februari 2005 is Currence Holding BV formeel juridisch van start gegaan en kreeg de 
onderneming haar Raad van Commissarissen. Het College van Oprichters hield per die datum 
op te bestaan. Bij de formele oprichting van Currence Holding BV op 10 februari 2005 
bestond de Raad van Commissarissen uit tien leden: drie commissarissen gelieerd aan de 
grootaandeelhouders, vier gelieerd aan de kleinere aandeelhouders en drie niet aan aandeel-
houders gelieerde commissarissen. In fases zijn vijf commissarissen teruggetreden.

Raad van Commissarissen van 10 februari 2005 tot 30 maart 2006

Naam     Benoemd  Afgetreden

Prof.dr. Hans J.A. Leenaars  Bank Nederlandse Gemeenten 10-02-05  30-06-05
Drs. Jan C.M. van Rutte  Fortis Bank Nederland 10-02-05  30-06-05
Mr. Carel N. van der Spek  F. van Lanschot Bankiers 10-02-05  30-06-05
Mr. Rien M.W.J. Hinssen  SNS Bank  10-02-05  31-12-05
Mw. Betty E.M. Mulder Mosman  Deutsche Bank  10-02-05  30-03-06
Mw. Annemarie Jorritsma-Lebbink Voorzitter  10-02-05 
Drs. Jaap Koning     10-02-05 
Drs. Jos H.P.M. van Lange  Rabobank  10-02-05 
Drs. Hans van der Noordaa  ING Bank  10-02-05 
Drs. Jan Peter Schmittmann  ABN AMRO  10-02-05 
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College van Oprichters van 1 maart 2004 tot 10 februari 2005

Naam     Benoemd  Afgetreden

Hr. Jac J. Verhaegen  Rabobank  01-03-04  30-06-04
Drs. Jan H.J. Zegering Hadders  ING Bank  01-03-04  30-06-04
Mr.drs. Gerard B.J.Hartsink  ABN AMRO  01-03-04  30-06-04
Mw. Annemarie Jorritsma-Lebbink Voorzitter vanaf 01-07-04 01-03-04  10-02-05
Mr. Rien M.W.J. Hinssen  SNS Bank  01-03-04  10-02-05
Prof.dr. Hans J.A Leenaars  Bank Nederlandse Gemeenten 01-03-04  10-02-05
Mw. Betty E.M. Mulder-Mosman  Deutsche Bank  01-03-04  10-02-05
Drs. Jan C.M. van Rutte  Fortis Bank Nederland 01-03-04  10-02-05
Mr. Carel N. van der Spek  F. van Lanschot Bankiers 01-03-04  10-02-05
Drs. Jos H.P.M. van Lange  Rabobank  01-07-04  10-02-05
Drs. Hans van der Noordaa  ING Bank  01-07-04  10-02-05
Drs. Jan Peter Schmittmann  ABN AMRO  01-07-04  10-02-05



Jaarverslag Currence 2005

De statuten van Currence Holding BV bepalen dat  de Raad van Commissarissen is samenge-
steld uit vier commissarissen die niet gelieerd zijn aan de aandeelhouders en vier commissaris-
sen gelieerd aan aandeelhouders. De voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad zijn niet aan 
aandeelhouders gelieerde commissarissen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van 
de onafhankelijke voorzitter de doorslag. Deze samenstelling van de Raad, in combinatie met de 
doorslaggevende stem van de voorzitter vormt een waarborg voor de onafhankelijkheid van 
de Raad van Commissarissen.

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar 
met de mogelijkheid van een herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De samen-
stelling van de Raad van Commissarissen per 1 april 2006 ziet er als volgt uit:

Raad van Commissarissen per 1 april 2006

Naam    Geb.jr. Functie  Benoemd
Mw. Annemarie Jorritsma-Lebbink (voorzitter)  1950 Burgemeester Almere  10-02-05 
Drs. Jaap Koning    1943 Oud-directeur DNB 10-02-05
Drs. Jos H.P.M. van Lange   1956 Directeur Particulieren  10-02-05
     Rabobank 
Drs. Hans van der Noordaa   1961 Voorzitter directie  10-02-05
     ING Retail Nederland 
Drs. Jan Peter Schmittmann   1956 Voorzitter directie  10-02-05
     ABN AMRO Nederland 
Er zijn drie vacatures.
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Jaarrekening en w
aarderingsgrondslagen

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, d.d. 30 maart 2006



Geconsolideerde balans per 31 december 2005  
(voor resultaatbestemming)

in duizenden euro’s       1 maart 2004 - 31 december 2005 
 
Activa  

  

Vaste activa  
Immateriële vaste activa   22.309 
Materiële vaste activa   185 
    22.494

Vlottende activa  

Handelsdebiteuren   63 
Overige vorderingen   1.240 
Liquide middelen   30.681 
    31.984

Totaal activa    54.478

Passiva  

Groepsvermogen    23.457

Voorzieningen    5.369

Kortlopende schulden en overlopende passiva   25.652

Totaal passiva    54.478
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over  
1 maart 2004 – 31 december 2005

In duizenden euro’s
  
Netto omzet  

 Dienstverlening aan afnemers  9.952 
Som der bedrijfsopbrengsten   9.952

  
Bedrijfslasten  

Personeelskosten   2.878 
Afschrijvingen   2.074 
Overige bedrijfskosten   3.536 
Oprichtingskosten   2.614 
Som der bedrijfslasten     -11.102

Bedrijfsresultaat     -1.150

  
Rentebaten en -lasten   15 
Financiële baten en lasten    15

Resultaat voor belastingen    - 1.135

  
Belasting over resultaat     - 313

Netto resultaat    - 1.448
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 
1 maart 2004 – 31 december 2005
(Volgens de indirecte methode)

In duizenden euro’s  
  
Kasstroom uit operationele activiteiten  

Netto resultaat   - 1.448 
Afschrijvingen vaste activa   2.080 
Mutatie vorderingen en overlopende activa  - 1.303 
Mutatie voorzieningen   400 
Mutatie kortlopende schulden en 
overlopende passiva   25.652 

    25.381

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

 Investeringen in materiële vaste activa  224 

    - 224

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  

Investering in deelnemingen  363 
Informele kapitaalstortingen   5.161 
    5.524

 Mutatie saldo liquide middelen   30.681
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Algemeen

Inleiding
Currence is eigenaar van de collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, Acceptgiro en 
Incasso. 
De activiteiten van Currence hebben betrekking op:
– het ontwikkelen van regels (Rules & Regulations), als cruciaal instrument om marktwerking 

mee te faciliteren zonder dat dit ten koste gaat van de efficiency en veiligheid van het 
betalingsverkeer;

– het verstrekken van licenties en certificaten;
– het houden van toezicht op naleving van de regels;
– het onderhouden, dat wil zeggen het handhaven en vergroten van de waarde van de 

collectieve betaalproducten in de markt; hierbij moet worden gedacht aan bevordering van 
het productgebruik (voorlichting en promotie), productaanpassingen in antwoord op 
behoeften uit de markt en eventuele maatregelen ter beperking van fraude. 

De opbrengsten van Currence worden gevormd door vergoedingen die licentiehouders aan 
Currence betalen voor het gebruik van de collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, Accept-
giro en Incasso. Certificaathouders betalen thans geen vergoeding aan Currence.

De onderhavige verantwoording heeft betrekking op het eerste boekjaar van Currence en 
omvat de periode 1 maart 2004 tot en met 31 december 2005. Dientengevolge zijn er geen 
vergelijkende cijfers opgenomen.

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Currence Holding BV te 
Amsterdam en haar groepsmaatschappijen. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin 
Currence Holding BV direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde aandelen-
kapitaal bezit of overheersende zeggenschap kan uitoefenen. In de geconsolideerde jaarreke-
ning zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. De groepsmaat-
schappijen zijn integraal geconsolideerd. Het betreft de volgende 100% deelnemingen:
– PIN BV
– Chipknip BV
– Ceanet BV
– Acceptgiro BV
– Currence Incasso BV
– Currence Services BV
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening en het jaarverslag zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van  
Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslag-
geving (“de Richtlijnen”) uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Alle 
bedragen in de tabellen luiden in ¤ 1.000 tenzij anders wordt aangegeven. Alle activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij een speci-
fieke waarderingsgrondslag is vermeld. De voorgestelde winstbestemming is niet verwerkt in 
de balans.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa hebben betrekking op het intellectuele eigendom (IE), hierna te 
noemen IE/(beeld)merkrechten. Dit staat voor het geheel aan woordmerken, beeldmerken, 
merkrechten, documentatie, formulieren en Rules & Regulations van de collectieve betaalpro-
ducten PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso. Deze producten waren reeds in eigendom van de 
aandeelhouders van Currence. Tegen uitgifte van aandelenkapitaal zijn deze producten door 
de aandeelhouders bij Currence ondergebracht. Dit is door middel van een juridische afsplit-
sing geschied. Bij eerste waardering zijn de collectieve betaalproducten gewaardeerd op 
kostprijs, zijnde de reële waarde op moment van verkrijging. Daarbij is deze waarde gebaseerd 
op de contante waarde van de te verwachten toekomstige bedrijfsresultaten. De contante 
waarde van de toekomstig af te dragen belastingen over de verwachte toekomstige bedrijfs-
resultaten zijn in een latente belastingplicht opgenomen. Afschrijving vindt lineair plaats 
gedurende de geschatte levensduur, vanaf het moment van ingebruikname.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur per 
categorie zonder rekening te houden met restwaarden.

Impairment of vervreemding van vaste activa

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom of 
de directe opbrengstwaarde wordt een bedrag voor impairment ten laste van het resultaat 
geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde van het actief. 
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Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan deze 
vrij ter beschikking aan de vennootschap.

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 noodza-
kelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplich-
tingen per balansdatum af te wikkelen.

Pensioenvoorziening

Currence heeft voor haar personeel een collectief pensioencontract afgesloten met een 
verzekeraar. Deze pensioenregeling is te karakteriseren als een zogenaamde toegezegd-
pensioenregeling. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij 
aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van 
leeftijd, salaris en dienstjaren. De voorziening voor pensioenen is op actuariële basis bepaald 
met een rekenrente van 3%.

Latente belastingverplichtingen

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen 
tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 
deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente 
belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar 
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds 
bij wet vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde, met 
uitzondering van de belastinglatentie die betrekking heeft op de immateriële vaste activa. 
Deze zijn opgenomen tegen contante waarde.

Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

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. 

Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. De netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van deze diensten.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruik-
neming afgeschreven over de verwachte economische levensduur van het actief. Indien een 
schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast.

De personeelskosten omvatten salarissen, sociale lasten, pensioenlasten, kosten voortvloei-
ende uit overige secundaire arbeidsvoorwaarden, dotaties aan voorzieningen in de personele 
sfeer, kosten interim-krachten en overige personeelskosten.

Rentebaten zijn de van derden en banken ontvangen en nog te ontvangen rente. Rentelasten 
zijn de aan derden en banken betaalde en nog te betalen rente, voorzover deze betrekking 
hebben op het verslagjaar.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de 
winst-en-verliesrekening en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrek-
bare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te 
hanteren belastingtarief.

Bijzondere posten
Bijzondere posten betreffen baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties 
die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Op grond van de aard, omvang 
of het incidentele karakter van de post wordt separaat gerapporteerd omwille van het inzicht 
in de onderliggende resultaten over de betreffende periode. 
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De oprichtingskosten van Currence worden als bijzondere post verantwoord. Deze kosten 
betroffen uiteraard kosten die betrekking hadden op het oprichten en inrichten van de 
vennootschappen. Daarnaast zijn veel kosten gemaakt in verband met het nieuwe marktmo-
del. De kosten hadden in eerste instantie betrekking op het opzetten van de regelgeving en 
het model van regulering. Naarmate de oprichting naderde begonnen communicatie en 
vormgeving belangrijker te worden. Voor het kunnen verkrijgen van de collectieve betaalpro-
ducten PIN en Chipknip en later ook de producten Acceptgiro en Incasso, alsmede voor het 
inrichten van de licentie- en contractstructuur om deze producten te kunnen exploiteren, 
producten die reeds in eigendom waren van de aandeelhouders van Currence, was fiscale, 
juridische maar ook mededingsrechtelijke advisering onontbeerlijk.

Al deze kosten van organisatorische en administratieve aard, van juridische en fiscale advise-
ring, de kapitaalbelasting, alsmede alle communicatiekosten zijn als oprichtingskosten door de 
aandeelhouders van Currence betaald. 

De oprichtingskosten van de periode voor de oprichting van Currence, dit betreft de periode 
vóór 1 januari 2005, zijn rechtstreeks aan de aandeelhouders doorbelast. Oprichtingskosten 
na 1 januari 2005, alsmede de personeelskosten over de periode 1 maart 2004 tot en met 31 
december 2004, zijn eveneens door de aandeelhouders betaald, door middel van een infor-
mele kapitaalstorting.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2005

Activa

Immateriële vaste activa

De in dit eerste boekjaar verkregen immateriële activa kennen het volgende verloop:

IE/(beeld)merkrechten   24.350

Afschrijvingen immateriële activa  - 2.041

Boekwaarde 31 december   22.309

 
De boekwaarde van de immateriële vaste activa heeft betrekking op de collectieve betaalpro-
ducten PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso. Hierin wordt de hoogste waarde vertegenwoor-
digd door PIN. De geschatte levensduur van de immateriële vaste activa is acht tot tien jaar. 
In de waardering van de collectieve betaalproducten is rekening gehouden met de ontwikke-
lingen aangaande verdere Europese harmonisatie van het betalingsverkeer. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaat uit computerapparatuur (¤ 44.000) en kantoorinventaris  
(¤ 141.000) met een afschrijvingsperiode van drie resp. vijf jaar.
 
Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren betreffen vorderingen op licentiehouders. De licentiehouders van de 
collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso zijn in Nederland gevestigde 
banken. Hiervan maken ook de aandeelhouders van Currence deel uit. In de handelsdebiteuren 
en overige vorderingen samen is dan ook een bedrag van 1,021 miljoen euro begrepen als 
vordering op aandeelhouders. Geen der vorderingen heeft betrekking op een periode langer 
dan 1 jaar. 

Liquide middelen

Onder de liquide middelen bevindt zich een deposito van 21 miljoen euro. Dit deposito wordt 
uit naam van Chipknip C.V. beheerd. De tegenwaarde van dit deposito is als schuld aan derden 
verantwoord.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening 
nader toegelicht.
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Voorzieningen

Het totaal van de voorzieningen bestaat uit een voorziening voor pensioenafspraken van 
¤ 400.000 en een voorziening voor latente belastingen van ¤ 4.969.000.

De voorziening voor pensioenafspraken heeft voor ¤ 100.000 betrekking op de toegezegd-
pensioenregeling. Deze voorziening betreft de contante waarde van de pensioenaanspraken 
berekend volgens de Projected unit credit methode (¤ 440.000) onder aftrek van de reële 
fondsbeleggingen (¤ 340.000). De mutatie in de pensioenvoorziening betreft de pensioenlast 
uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling (¤ 336.000) onder aftrek van de betaalde 
pensioenpremies (¤ 236.000). De overige ¤ 300.000 is opgenomen als bijzondere post (zie 
paragraaf ‘Oprichtingskosten’, pagina 43’ en betreft een schatting van aanvullende pensioen-
premies, betrekking hebbend op over te nemen pensioenafspraken van personeel bij oude 
werkgevers. Deze afspraken worden gegarandeerd, conform de wettelijke eisen.

De voorziening voor latente belastingen is gevormd vanwege de fiscaal andere wijze van 
verwerking van de afschrijvingen op immateriële vaste activa. De nominale waarde van de 
belastinglatentie per 31 december 2005 is ¤ 6,6 miljoen. De hoogte van de voorziening is 
berekend tegen het geldende Vpb-tarief en met een disconteringsvoet van 8,5%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:

Crediteuren   579

Deposito Chipknip CV   20.836

Belastingen en sociale lasten  1.867

Overige schulden en overlopende passiva  2.370

Boekwaarde 31 december   25.652

Geen van de schulden heeft een looptijd langer dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

De vennootschap maakt, voor zowel de omzetbelasting als de vennootschapsbelasting, deel 
uit van de fiscale eenheid Currence Holding B.V. Op grond hiervan zijn alle ondernemingen 
welke deel uitmaken van deze fiscale eenheid aansprakelijk voor zowel de omzetbelasting- als 
vennootschapsbelastingschulden van de fiscale eenheid.

De vennootschap heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor schulden voortvloeiende uit 
rechtshandelingen van haar dochtervennootschappen, als vermeld in ‘Consolidatie, pagina 35.
Leasecontracten (looptijd 1 - 4 jaar) worden verantwoord als operationele leasing. De verplich-
tingen inzake de leasecontracten en het huurcontract (looptijd tot 2011) tezamen, bedragen 
ultimo 2005 ¤ 2,3 miljoen. Hiervan valt ¤ 428.000 in de exploitatierekening van 2006.
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Profiel Currence en kerncijfers

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2005

Netto omzet
De netto-omzet heeft betrekking op 12 maanden aan licentie-inkomsten PIN en Chipknip, 
alsmede twee maanden Acceptgiro en Incasso. De totale kosten die zijn verantwoord hebben 
betrekking op de periode 1 maart 2004 tot en met 31 december 2005. De opbrengsten en 
kosten van de collectieve betaalproducten PIN en Chipknip bestrijken de periode 1 januari 
2005 tot en met 31 december 2005. De opbrengsten en kosten van de collectieve betaal-
producten Incasso en Acceptgiro hebben betrekking op de periode 1 november 2005 tot en 
met 31 december 2005. De opbrengsten hebben betrekking op de jaarlijkse vergoedingen 
van licentiehouders alsmede op opbrengsten die gekoppeld zijn aan het licentiegebruik van de 
collectieve betaalproducten PIN, Chipknip, Acceptgiro en Incasso. Dit licentiegebruik wordt 
door middel van een tarief per transactie aan de licentiehouders in rekening gebracht.

Lonen, salarissen en sociale lasten
Ultimo het boekjaar 2005 was het aantal werknemers uitgedrukt in volledige dagtaakeen-
heden 18. De beloning voor commissarissen bedroeg ¤ 58.000 over het gehele (verlengde) 
boekjaar. De beloning voor bestuurders is op grond van artikel 2:383, lid 1 BW niet vermeld.
De Directie bestond in 2005 uit 1 lid. 

Salarissen   1.570

Overige personeelskosten, incl. interim krachten 1.308

Totaal   2.878

De post salarissen bevat een bedrag van ¤ 36.000 aan sociale lasten, alsmede ¤ 343.000 aan  
pensioenlasten, zijnde de toename van de contante waarde van de pensioenaanspraken in het 
boekjaar. 

In de pensioenregeling is momenteel bepaald dat ingegane pensioenen worden geïndexeerd 
op grond van de inflatie. De belangrijkste actuariële aannames hebben betrekking op de 
disconteringsvoet (4%), verwacht rendement op fondsbeleggingen (3%), verwachte salaris-
stijgingen (2,5%) en verwachte indexeringen van pensioenen (2%).

 Overige kosten

Afschrijvingen inzake (im)materiële vaste activa

Detaillering van afschrijvingen op de vaste activa is als volgt:

 Afschrijvingen immateriële vaste activa  2.041

Afschrijvingen materiële vaste activa  33

Totaal afschrijvingen   2.074
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Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bestaan uit kosten communicatie & voorlichting waaronder 
merkpromotie, alsmede huisvestingskosten en advieskosten. Tot de merkpromotie behoren 
onder meer de kosten voor een televisiecampagne over PIN en Chipknip. 

Oprichtingskosten

Zoals toegelicht in ‘Bijzondere posten’ pagina 38, zijn de oprichtingskosten als bijzondere post in 
de jaarrekening verantwoord. Deze kosten zijn volledig door de aandeelhouders betaald via 
informele kapitaalstortingen. Specificatie van deze kosten is als volgt:

Personeelskosten    961

Adviseurs en kosten interim krachten  1.106

Voorlichting & Communicatiekosten  135

Overig   412

Totaal oprichtingskosten   2.614

Belasting over resultaat
De afwijking tussen het commerciële resultaat en het fiscale resultaat als gevolg van tijdelijke 
verschillen zijn rechtstreeks verwerkt via de voorziening latente belastingverplichtingen.

Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in ‘Consolidatie’ pagina 35, worden aangemerkt 
als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie 
geëlimineerd. 

Voor het collectieve betaalproduct Chipknip is in het jaar 2000 Chipknip C.V. opgericht.  
De commanditaire vennoten van Chipknip C.V. zijn ABN-AMRO Bank, Bank Nederlandse 
Gemeenten, F. van Lanschot Bankiers, Fortis Bank Nederland, Friesland Bank, ING/Postbank, 
Rabobank, en SNS Bank. De beherend vennoot van Chipknip C.V. is Ceanet B.V., een daarvoor 
opgerichte vennootschap.

Chipknip C.V. maakt geen deel uit van de Groep, maar is wel aan te merken als verbonden 
partij. Vanaf augustus 2005 vinden er geen activiteiten meer in Chipknip C.V. plaats.

Amsterdam, 30 maart 2006

Ada P.M. van der Veer-Vergeer
Algemeen Directeur
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Vennootschappelijke 
 jaarrekening

Vennootschappelijke balans per 31 december 2005 
 (voor resultaatbestemming)

In duizenden euro’s                                   1 maart 2004 – 31 december 2005
  
Activa  
  
Vaste activa  
Financiële vaste activa  
 Deelnemingen in groepsmaatschappijen  20.195 

    20.195

  

Vlottende activa  
 Vorderingen op groepsmaatschappijen  3.917 

    3.917

Totaal activa    24.112

Passiva  
  
Eigen vermogen  
 Gestort en opgevraagd kapitaal  30 
Agio reserve   24.875 
Resultaat boekjaar   - 1.448 

    23.457

  

 Kortlopende schulden en overlopende passiva  655

Totaal passiva    24.112

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 
1 maart 2004 – 31 december 2005

In duizenden euro’s
  
Resultaat deelnemingen na belastingen  415 
Overige resultaten na belastingen  -1.863 
Netto resultaat    -1.448

  

 



Algemeen
De financiële gegevens van Currence Holding B.V. zijn in de opgenomen geconsolideerde 
balans en winst- en verliesrekening verwerkt. Dientengevolge is voor de winst- en verlies-
rekening van Currence Holding B.V. gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een vereen-
voudigde opstelling conform artikel 2:402 BW.

Voor de gehanteerde grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling wordt verwezen 
naar de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening. Voor nadere toelichting 
met betrekking tot de in de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen posten wordt 
verwezen naar de toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening, tenzij hierna een 
nadere analyse is opgenomen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarop direct of indirect invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het 
zakelijke en financiële beleid worden gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde op basis 
van de waarderingsgrondslagen van de groep.

 Balans per 31 december 2005

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa was als volgt:
 
 Waarde verkregen deelnemingen  19.780

Resultaat deelnemingen na Vpb  415

Boekwaarde 31 december 2005  20.195

 
Liquide middelen
Er zijn geen liquide middelen per ultimo 2005.

Eigen vermogen
Het in dit eerste boekjaar verkregen eigen vermogen kent het volgende verloop:

  Aandelen- Agioreserve Onverdeeld 

  kapitaal  resultaat

   
Stand per 1 maart 2004  0 0 0

Mutaties boekjaar  30 24.875 - 1.448

Stand 31 december 2005  30 24.875 - 1.448
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Toelichting op de 
vennootschappelijke 
 jaarrekening



Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ¤ 90.000, verdeeld in 1.500.000 
aandelen A, 1.500.000 aandelen B, 1.500.000 aandelen C, 1.500.000 aandelen D, 
1.500.000 aandelen E à ¤ 0,01. Ultimo 2005 waren 600.000 aandelen A, 600.000 aandelen 
B, 600.000 aandelen C, 600.000 aandelen D en 600.000 aandelen E geplaatst en volgestort.

Agioreserve

De collectieve betaalproducten zijn tegen uitgifte van aandelenkapitaal verkregen. De waarde 
maakt deel uit van het agio. Met de aandeelhouders is overeengekomen dat deze waarde als 
niet-uitkeerbare reserve wordt aangehouden. Dit vermogen is fiscaal niet erkend. De waarde 
van de IE/(beeld)merk rechten wordt fiscaal niet gewaardeerd.

Amsterdam, 30 maart 2006

Ada P.M. van der Veer-Vergeer
Algemeen Directeur
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Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 49.

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming
De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 18 van de statuten. Hierin is o.a. 
het volgende bepaald:
1. De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
2. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het vrij uitkeerbare deel van het 

eigen vermogen mits tevens wordt voldaan aan een solvabiliteitseis;
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij 

geoorloofd is;
4. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het gestelde in lid 2, besluiten tot 

uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve;
5. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

Resultaatbestemming
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het resultaat 
na belasting ter beschikking te stellen aan de vennootschap die dit resultaat zal toevoegen aan 
de dividendreserve.
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