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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake de aan-

houdende problemen met de ov-chipkaart

Geachte mevrouw Van der Tol en heer Van Lookeren Campagne,

ln uw brief d.d. 20 februari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over door u gecon-

stateerde problemen met de ov-chipkaart. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Bent u bekend met de problemen met de apparatuur die nodig is voor het correct af-

handelen van de betaling voor een rit met de OV-chipkaart?

Antwoord 1

Wij zijn bekend met het feit dat de mobiele ov-chipkaartapparatuur in een

beperkt aantal gevallen niet altijd even goed functioneert of aanwezig is in een

voertuí9.

Vraag2
Zijn deze problemen te wijten aan de leverancier van de ov-chipkaart, of liggen hier

organisatorische of financiële aspecten bij leverancier TLS, het OV-bureau, Qbuzz of
de kleine vervoerders ten grondslag?

Antwoord 2
Wij hebben hier te maken met technische apparatuur en zoals met alle tech-

nische apparaten kan er wel eens een storing optreden. Uit de beheerge-
gevens blijkt echter dat er relatief weinig storingen voorkomen. Wanneer dit
onverhoopt toch voorkomt, zorgen de vervoerders ervoor dat de storingen zo

spoedig mogelijk worden verhol pen.



2

Voor de uitvoering van een rit met de LijnBelBus t??ag een vervoerder gebruik

maken van zijn volledige wagenpark. Het uitrusten van aldeze voertuigen in

zowelGroningen als Drenthe zou een investering van enkele miljoenen bete-

kenen en jaarlijks enkele tonnen aan onderhoudskosfen. Er is daarom in sa-

menspraak met de regiovervoerders gekozen voor de aanschaf van mobiele

ov-chipkaartapparatuur voor het aantal voertuigen dat binnen hun wagenpark

regulier wordt ingezet voor de uitvoering van Lijn9elBusritten.

Bovendien zijn er procedures afgesproken om altijd een voeftuig in te zetten

met een werkend mobiel ov-chipkaartapparaat. ln enkele gevallen kan het
echter voorkomen dat een vervoerder ervoor kiest om een voertuig in te
zetten zonder handheld, omdat hij de reiziger anders niet tijdig kan vervoeren.

Deze reiziger reist dan gratis.

Vraao 3

Hoeveel ritten met reizigers worden er per maand uitgevoerd waar geen betaling te-
genover staat, en hoeveel daarvan worden in Drenthe gereden?

Antwoord 3
Dit is niet bekend. Reizigers die veelvuldig met de LijnBelBus reizen, be-

schikken vaak over een studenten ov-jaarkaart, een ov-jaarkaart of een ster-

abonnement. ln die gevallen heeft de reiziger al betaald voor de desbetref-

fende rit, maar heeft, in het gevaler geen handheld aanwezig is, geen mo-
gelijkheid om te kunnen inchecken Naasf betalingen met mobiele ov-chip-

kaartapparatuur is het ook nog sfeeds mogelijk om een eurokaartje te kopen

bij de chauffeur.

Vraaq 4

Hoeveel inkomsten loopt het OV-bureau Groningen Drenthe hierdoor mis?

Antwoord 4
Zie beantwoording vraag 3.

Vraag 5
a. Wie is er verantwoordelijk voor om dit op te lossen?
b. Welke acties worden hiertoe ondernomen?
c. Wanneer verwacht u dat deze problemen definitief tot het verleden behoren?

Antwoord 5
Met het huidige aantal handhelds en de afspraken met de regiovervoerders
blijft het aantal ritten zonder handheld tot een minimum beperkt.

Hoogachtend,
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