
Wereldwijd is het 150 jaar oude Brink’s met name bekend van zijn waardetran-

sportvoertuigen, het zichtbare deel van hun dienstverlening. Het bedrijf biedt 

echter veel meer dan het transport van geld en waardevolle zaken. Brink’s heeft 

de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt van waardetransporteur naar een 

full service provider die een groot aantal diensten aanbiedt in de bancaire-, retail-, 

en overheidssector. Het belangrijkste uitgangspunt voor Brink’s is daarbij altijd 

het bieden van vertrouwen, kwaliteit en veiligheid. In Nederland wordt Brink’s 

nieuwe stijl gekenmerkt door een nieuw elan en een nog betere borging.

Brink’s, logistiek met meerwaarde
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DE ROL VAN CASH

Contant geld lijkt niet weg te denken uit 

de samenleving. Toch wordt telkens vlak 

voor Sinterklaas en vlak voor Kerst een 

record geboekt als het gaat om PIN-beta-

lingen en ‘chipknip’-transacties.

Ook eind 2008 meldde Currence  dat er 

sinds 2002 niet zo veel PIN-betalingen 

waren gedaan als op dit moment. Het 

aantal PIN-betalingen groeide naar 1.756 

miljard transacties per jaar, een groei van 

10,6% ten opzichte van het jaar er voor. 

Ruim 176 miljoen keer per jaar ‘regelt’ 

Currence een Chipknip-betaling. Een 

kleine groei ten opzichte van 2007.

Currence verwacht dat betalen in deze 

vorm nog verder zal toenemen, omdat 

alle betrokken partijen (banken, over-

heid, koepelorganisaties van retail 

ondernemingen) duidelijk communicer-

en dat contact geld onveilig en inefficiënt 

is. Er worden volgens Currence vooral 

steeds meer betalingen onder de twintig 

euro met PIN gedaan.

Er is een duidelijke top-3 te onderschei-

den. Die drie groepen zijn goed voor bijna 

zestig procent (57%) van alle PIN-betalin-

gen. De supermarkten voeren deze lijst 

aan met 631 miljoen (+13%) PIN-transac-

ties, goed voor ruim 36% van het totaal. 

Daarna de non-food detailhandel met 188 

miljoen PIN-transacties. Derde groep zijn 

de benzinestations (10%) met 175 miljoen 

betalingen met een debitcard.

De parkeerbranche is de snelste groeier. 

De gemiddelde PIN-betaling was voor 

een bedrag van 42,52 euro. Dat bedrag is 

al jaren dalende en was in 2008 eveneens 

lager dan de jaren daarvoor.

Chipknip wordt vooral ingezet voor 

parkeren, ‘vending’ en catering. Win-

kels zijn niet langer de doelgroep voor 

Chipknip-betalingen, samen goed voor 

tachtig procent van alle transacties met 

dat betaalmiddel. Gemiddelde betaling 

met de ‘chip’: ! 2,74.

(bron: Currence)

Brink’s heeft de 

afgelopen jaren een 

transitie doorgemaakt 

van waardetransporteur 

naar een full service 

provider die een groot 

aantal diensten aanbiedt 

in de bancaire-, retail-, 

en overheidssector. 

Het belangrijkste 

uitgangspunt voor Brink’s 

is daarbij altijd het bieden 

van vertrouwen, kwaliteit 

en veiligheid.
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Als een betaalautomaat 

voortdurend storingen 

heeft, dan vertrouw 

je het niet meer. 

We worden dan ook 

afgerekend in termen van 

beschikbaarheid. Brink’s 

heeft in Nederland 

alleen al 34 teams die 

voortdurend onder weg 

zijn om storingen te 

verhelpen.

HET BANKBILJET

Er zijn ongeveer tien miljard eurobank-

biljetten in omloop. Het merendeel 

hiervan bevindt zich in het eurogebied. 

Hoeveel bankbiljetten er in Nederland 

in omloop zijn is alleen bij benadering 

te stellen: 300 tot 400 miljoen stuks. De 

gemiddelde levensduur van een bank-

biljet is een paar jaar; biljetten van kleine 

coupures gaan beduidend korter mee 

dan biljetten van bijvoorbeeld 100 en 500 

euro.

Het aantal bankbiljetten dat De Neder-

landsche Bank (DNB) per jaar nodig heeft, 

hangt sterk af van de totale circulatie. 

Daarom wordt door DNB nauwkeurig 

geadministreerd welke biljetten worden 

vernietigd en wordt geprobeerd zo nau-

wkeurig mogelijk in beeld te krijgen ho-

eveel biljetten Nederland binnen komen 

en hoeveel het land verlaten.

ECHT OF VALS?

De wereld van het chartale geld is revolu-

tionair veranderd. ‘Voorspellers’ zagen het 

einde van contant geld als iedereen ‘alles’ 

ging betalen met een pasje. Dat blijkt niet 

het geval. Er is nog nooit zoveel contant 

geld in omloop geweest als vandaag de dag. 

Overigens is er ook steeds meer vals geld in 
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omloop en daar spelen bedrijven als Brinks 

een belangrijke rol. Zij zorgen er voor dat er 

in het logistieke proces rond contact geld 

zeer frequente en hoogwaardige controles 

zijn en wanneer deze bedrijven twijfelen 

over de echtheid van het geld worden 

de biljetten of munten ingeleverd bij De 

Nederlandsche Bank.

In de eerste helft van 2008 is het aantal 

onderschepte valse bankbiljetten ten 

opzichte van de tweede helft van 2007 

toegenomen. In de eerste helft van 2008 

werden 24.947 valse biljetten onderschept 

tegen 19.955 in de tweede helft van 2007. 

Bij de valse biljetten hebben valse 50-jes 

verreweg het grootste aandeel, 72 % valse 

20-jes volgen met 14 % en 100-jes met 

9 %. Ten opzichte van het totale aantal 

bankbiljetten dat in omloop is, blijft de 

onderschepte hoeveelheid valse biljetten 

gering, maar de schade – vooral voor 

kleinere retailbedrijven, particulieren en 

horeca is groot.

Daarnaast ondergraaft vals geld het 

vertrouwen dat de consument en het 

bedrijfsleven heeft in het systeem van 

‘contant geld’. 

De laatste jaren kwamen biljetten steeds 

sneller terug bij de commerciële banken en 

dus bij DNB. Met het biljet van vijftig euro 

werd vaak maar één keer betaald voordat 

het al weer bij DNB terug kwam. Steeds 

vaker – dat is de afspraak tussen de banken 

en DNB – gaan commerciële instellingen 

biljetten zelf controleren op echtheid en 

verbruikbaarheid en dan terugbrengen in 

circulatie.

Het controleren van biljetten gebeurt op 

telcentrales van de gezamenlijke banken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoog-

waardige apparatuur (tot 2.000 biljetten per 

minuut) die voldoen aan de eisen van de 

ECB. Vuile, beschadigde en eventueel valse 

biljetten worden onmiddellijk naar DNB 

gestuurd. Goede biljetten worden dus weer 

in omloop gebracht. DNB sorteert vandaag 

de dag zo’n 600 tot 800 miljoen biljetten, 

tegen ruim anderhalf miljard in 2005.

[bron: De Nederlandsche Bank]
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DE EMOTIE VAN GELD 
UIT DE MUUR

De geldautomaat is nu ‘Moment of Truth’ 

voor de relatie tussen bank en consument. 

Steeds minder – minder dan twee maal 

per jaar (bron: NVB) – komt de gemiddelde 

Nederlandse consument nog bij zijn bank-

filiaal voor een kastransactie. Deze trans-

acties worden hoofdzakelijk afgewikkeld 

via de geldautomaat. Andere, eenvoudige 

bancaire processen worden afgewikkeld 

via internet. De interactie tussen consu-

ment en geldautomaat is de enige fysieke 

interactie die de gemiddelde rekening-

houder nog met zijn bank heeft. Daarom 

is het essentieel dat de geldautomaat goed 

en veilig functioneert. Brinks speelt daarin 

een essentiële rol als één van de partijen 

die er voor zorgdraagt dat elke geldau-

tomaat correct is gevuld met contant geld.  

Wanneer de geldautomaat weigert of in 

het geval er onvoldoende contant geld 

aanwezig is, wordt die negatieve ervar-

ing de bank aangerekend. Brinks is zich 

bewust van deze verantwoordelijkheid.

“We zijn geëvolueerd van 

waardetransporteur naar 

een dienstverlener met 

een breed pakket aan 

diensten. En we blijven 

significant investeren in 

het verdere verdiepen 

en verbreden van onze 

dienstverlening en 

infrastructuur.”

De geldautomaat is wél een fysiek contactpunt 

met de bank. Als die niet goed functioneert, maakt 

dat een wezenlijk onderdeel uit van de beleving 

die de consument heeft over de bank. Brink’s vult 

geldautomaten, meer dan tweeduizend in Nederland, 

en speelt dus een belangrijke rol in die ‘beleving’ van 

de consument.
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End-to-end global services

dossier l 

- 49.000 medewerkers

- 800 vestigingen in vijftig landen

- actief op 6 continenten in 120 landen

- wereldwijd verzekeren

Wat binnen Brink’s wordt aangeduid met ‘Global 

Services’ kan het best worden omschreven als een 

internationaal reisbureau voor zaken van waarde.

Fysieke beveiliging is altijd moeilijker te kraken. Je 

creëert vertraging met fysieke beveiliging.

- wereldwijd leider van waardetransport

- al 150 jaar actief

- beursgenoteerd

- Waardetransport

- Geldautomatenservicing

- Parkeer Services

- Security Services, high-end 

 objectbeveiliging 

- Geldverwerking

- Global Services, transport wereldwijd
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Brink’s Nederland b.v is a global affiliate of Brink’s, Incorporated, a subsidiary of The Brink’s Company (NYSE: BCO), widely recognized as a leading 
provider of secure logistics solutions. With a worldwide footprint in over 50 countries on 6 continents, 42,000 employees and more than 7,500 
armored vehicles, Brink’s delivers world-class secure transportation, currency and coin processing, ATM, diamond and jewelry and data media and 
document destruction services.

Soms waag je een gokje. 
Die andere keren bel je met Brink’s!
Elke dag zijn we in 110 landen verder aan het bouwen 
aan onze reputatie met onze hoogstaande technologie 
en communicatie infrastructuur. Met uitgebreide 
veiligheidsmaatregelen en risk management expertise 
beschermen wij uw kostbaarheden, waar ook ter wereld. 

Sinds 1859 hebben vele klanten hun
waardevolle goederen aan Brink’s
toevertrouwd. Wij hebben maar één
doel: Uw vertrouwen verdienen.

Secure Logistics. Worldwide.

The Brink’s name and logo are registered trademarks of Brink’s Network, Inc.
Copyright © 2009 Brink’s, Incorporated

Bel ons vandaag voor meer informatie.
www.brinks.nl

Telefoon: 030 635 61 70
E-mail: verkoop.binnendienst@brinksinc.com
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