
Eindbeeld OV Chipkaart 
 
 
Reizigers ervaren de OV-chipkaart als een verbetering. Daarmee is de OV-chipkaart een 
belangrijk instrument geworden waarmee reizigers worden verleid voor het openbaar vervoer 
te kiezen.  
 
Met de OV-chipkaart kunnen alle reizigers, ook ouderen en mensen met beperkingen, zich 
gemakkelijk verplaatsen van A naar B. Zij kunnen onbezorgd gebruik maken van de hele 
openbaar-vervoerketen, als zij het principe inchecken bij instappen en uitchecken bij 
uitstappen hanteren. De bediening van apparatuur voor opladen, uitlezen kaart, enzovoort is 
landelijk gelijk en gebruikersvriendelijk. De apparatuur is ook voor gehandicapten (inclusief 
blinden en slechtzienden) goed vindbaar, herkenbaar en bedienbaar. De OV-chipkaart en de 
poortjes beperken de toegankelijkheid niet. 
 
Met betrekking tot de prijs komen reizigers niet voor verrassingen te staan. Ze hebben op elk 
moment – vooraf, tijdens en na de reis – inzicht in de kosten en kunnen mede op basis 
daarvan hun keuze maken voor een vervoermiddel. Iedereen kan bovendien op elk moment 
controleren hoeveel het saldo op de OV-chipkaart bedraagt. De prijs van de reis komt 
overeen met de verwachtingen, want die is niet hoger dan de huidige tarieven van 
strippenkaart en treinkaartjes. 
 
Met betrekking tot privacy hoeven reizigers zich geen zorgen te maken; de vervoerders 
houden zich aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. De reiziger 
kan vertrouwen op de goede werking van het systeem en loopt geen risico ingeval van 
storingen. Wanneer reizigers vragen en klachten hebben over de werking van de OV-
chipkaart, is duidelijk bij wie die vraag of klacht moet worden neergelegd. Daarvoor is één 
loket. De klacht wordt op een klantvriendelijke manier behandeld.  
 
Bovengenoemd eindbeeld is gebaseerd op de 11 eerder door consumentenorganisaties 
geformuleerde reizigerseisen die aan het chipkaartsysteem worden gesteld. In het eindbeeld 
van de consumentenorganisaties betekent de OV-chipkaart daarnaast ook een duidelijke 
verbetering voor de OV-gebruikers. Als meest wezenlijke winstpunten zien de 
consumentenorganisaties een handiger manier van betalen voor de héle vervoerketen, dus 
inclusief fiets en auto als voor- en natransportwijze, en een optie voor het automatisch 
toepassen van de beste prijs. Van deze verbeteringen zal de reiziger nog niet meteen 
kunnen profiteren, maar het project biedt er op overtuigende wijze zicht op, dat deze 
mogelijkheden binnen enkele jaren worden gerealiseerd. 
 
De reiziger zal tot het gebruik van de OV-chipkaart worden verleid. Wanneer (in een regio of 
landelijk) wordt besloten het traditionele kaartsysteem (strippenkaart of papieren treinkaartje) 
af te schaffen, maken de 11 reizigerseisen deel uit van de criteria daarvoor. Tevens moet 
representatief onderzoek de acceptatie door diverse groepen reizigers (bijv. regelmatige, 
onregelmatige en incidentele OV-gebruikers) voldoende hebben aangetoond. Het gaat hierbij 
zowel om het oordeel van de feitelijke gebruikers als om de redenen die reizigers hebben om 
de OV-chipkaart niet te gebruiken, daar waar dit wel mogelijk is. 
 
 


