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Amersfoort, 3 oktober 2007 
 
Onderwerp: tariefstijging OV-chipkaart 
Ons kenmerk: 071003 DB/Cb/Oo chipRAR 
Doorkiesnummer: 033 422 04 64 
 
 
Geachte mevrouw Huizinga-Heringa, 
 
Als eerste regio in Nederland geeft de Stadsregio Amsterdam volledige 
openheid van zaken waar het gaat om de te hanteren kilometerprijs voor de 
OV-chipkaart. Wij zijn erg geschrokken van de uitkomsten. 
Wij vinden het onaanvaardbaar dat de chipkaarttarieven meer dan 7 procent 
extra dreigen te worden verhoogd om financiële tegenvallers voor de vervoer-
bedrijven te compenseren. Vervoerders willen deze extra stijging invoeren om 
zo de inkomstenderving van weggelopen reizigers voor de bedrijven te 
compenseren. Reizigers die het OV trouw blijven betalen dan het gelag. 
Vervoerbedrijven verwachten dat zeker 7 procent van de huidige strippen-
kaartgebruikers na invoering van de OV-chipkaart niet langer voor de tram, 
bus of metro zullen kiezen. Zij willen dat verlies compenseren door de 
rekening eenvoudig bij de reiziger neer te leggen. Daarmee handelen ze in 
strijd met de toezegging van toenmalig minister Peijs en uzelf, dat de OV-
chipkaart voor de reiziger over het geheel genomen niet duurder zou 
uitpakken. 
Inmiddels wordt nagedacht over een andere vorm van compensatie. De 
vervoerbedrijven zouden dan een deel van de BDU krijgen, zonder dat ze 
daarvoor vervoer hoeven aan te bieden. Ook deze oplossing wijzen wij van de 
hand: daar is de BDU niet voor bedoeld. De BDU is gemeenschapsgeld dat 
besteed behoort te worden aan vervoer of andere voorzieningen voor 
reizigers, en niet aan het compenseren van verliezen die het gevolg zijn van 
het wegjagen van reizigers door een klantonvriendelijk tariefsysteem. 
Wij willen graag van u weten waarom de stadsregio denkt dat de invoering 
van de OV-chipkaart tot vraaguitval leidt. Verder willen we u met klem vragen, 
te bewerkstelligen dat de belofte “de OV-chipkaart wordt voor de reizigers niet 
duurder” ook daadwerkelijk gestand wordt gedaan. Wij herhalen ons eerdere 
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pleidooi om naast de chipkaart het bestaande assortiment aan vervoers-
bewijzen – waaronder de strippenkaart– inclusief de prijsafspraken daarover, 
te handhaven, zolang niet volstrekt duidelijk is dat de reiziger er niet op 
achteruitgaat. Alleen al vanwege het plafond dat dit in de markt legt. Dat 
argument blijkt, gezien het bovenstaande, van nog veel groter belang dan wij 
al dachten. 
Deze gang van zaken in Amsterdam dient ons inziens ook te worden betrok-
ken in de evaluatie van het Chipkaartproject die op dit moment gaande is. In 
het LCO van 10 oktober willen we hierover graag geïnformeerd worden. 
 
Hoogachtend,  
mede namens Consumentenbond en Ouderenorganisaties, 
(de ANWB en CG-Raad waren op deze korte termijn niet bereikbaar) 

Michael van der Vlis 
Voorzitter ROVER 
 
Bijgevoeg treft u de adviesaanvraag aan van de Stadsregio Amsterdam en het 
advies dat de Amsterdamse reizigersadviesraad als reactie hierop heeft 
uitgebracht. 
 
Een afschrift van deze brief zenden wij aan: 
- Stadsregio Amsterdam 
- Vaste Kamercomissie V&W 
 


