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1. Voorwoord 

 

We beginnen deze kwartaalrapportage van het OV loket met goed nieuws. Drie maanden 

geleden deden we – zoals elk kwartaal – enkele aanbevelingen aan OV-bedrijven en hun 

opdrachtgevers, op basis van de klachten die we in de periode daarvoor hadden 

binnengekregen. Daar is gelukkig het één en ander mee gedaan. 

 

We vroegen om orde en eenvoud in het woud van OV-abonnementen, kortingsproducten en 

dagkaarten. Er zijn teveel producten, een duidelijk gevolg van gebrek aan samenwerking 

tussen OV-bedrijven en concessieverleners. Reizigersvereniging Rover nam het initiatief 

samen met adviesbureau Urgenda om met vervoerders en overheden te komen tot betere 

samenwerking. Er kwam een initiatiefgroep, waarin o.a. Veolia, RET, Connexxion, GVB, NS, 

ProRail, KpVV, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO (Interprovinciaal Overleg) zitting 

hebben. Dat resulteerde in een manifest ‘Samen op Reis, OpStap naar een beter OV’, waarin 

o.a. wordt gesteld: “Om een meer overzichtelijk aanbod voor reizigers te realiseren, wordt 

een landelijk samenhangend aanbod van producten en tarieven ontwikkeld in samenwerking 

tussen overheden en vervoerders, voor zowel landelijk spoorvervoer als voor decentraal 

trein-, bus-, en metrovervoer”. Prachtig, we juichen dit toe en zijn benieuwd naar het 

resultaat. 

 

We vroegen in onze kwartaalrapportage om het handhaven van de papieren treinkaartjes 

voor reizigers die met korting willen reizen. Vervolgens maakte NS op 20 februari bekend 

dat de afschaffing van het papieren kaartje voorlopig is uitgesteld. Dit is voor veel reizigers 

goed nieuws. Het is alleen jammer dat in het voortraject zoveel onduidelijkheid is gecreëerd, 

waardoor veel reizigers lang in de veronderstelling waren dat het papieren kaartje dit 

voorjaar afgeschaft zou worden. Lees meer over dit onderwerp in hoofdstuk 2 van deze 

rapportage. 

 

We vroegen om herinvoering van een snelle, betrouwbare en betaalbare treinverbinding 

tussen Amsterdam, Den Haag en Brussel na het terugtrekken van de Fyra uit de 

dienstregeling. Gelukkig voor de reizigers rijdt er vanaf 18 februari weer een trein van Den 

Haag naar Brussel. Eerst waren dit slechts twee treinen per dag. Later is dit uitgebreid naar 

acht keer per dag in beide richtingen. De trein rijdt vooralsnog minder vaak dan de 

oorspronkelijk geplande Fyra-verbinding en ook minder vaak dan zijn voorganger de 

Beneluxtrein. Meer over dit onderwerp in hoofdstuk 3 van deze rapportage. 

 

Positief was ook dat NS ondanks het winterweer geen grote calamiteiten heeft gekend, zoals 

we in het verleden hebben gezien. Treinen zijn blijven rijden. Het rijdend personeel en het 

personeel op de stations was ondanks de winterse problemen goed aanspreekbaar en 

hulpvaardig, zo horen wij van reizigers. Positief was eveneens dat reizigers van de Haagse 

vervoerder HTM, die last hadden gehad van de aangepaste winterdienstregeling, een gratis 

dagkaart konden aanvragen. HTM gaf in totaal 40.000 kaarten uit.  

En er gaat ook een pluim naar Arriva, die in Zuid-Holland ging rijden als opvolger van 

Connexxion. Arriva gaf de reizigers een stem door bijeenkomsten te organiseren, waar 

reizigers konden meepraten over de nieuwe dienstregeling.  
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Dat was het goede nieuws, dat we graag melden. Over minder goede ontwikkelingen leest u 

verderop in deze rapportage. Bijvoorbeeld over de volle treinen die het gevolg waren van de 

winterdienstregeling. En overigens blijkt uit deze rapportage dat volle treinen zich niet alleen 

voordoen tijdens de winterdienstregeling. Het lijkt erop dat op bepaalde trajecten de 

beschikbare capaciteit beter kan worden afgestemd op het te verwachten aanbod. Lees 

hierover in hoofdstuk 3. 

 

Verder stond ook dit kwartaal in het teken van de problemen rond de afschaffing van de 

landelijke sterabonnementen. In onze vorige kwartaalrapportage (over de maanden oktober, 

november en december 2012) rapporteerden we hier al over. De golf aan publiciteit met 

name in Zuid-Holland leidde ertoe dat er voor de reizigers die veel duurder uit waren een 

compensatieregeling kwam. In andere delen van het land, zoals bijvoorbeeld in Gelderland, 

hielden overheid en vervoerder echter voet bij stuk en moeten reizigers veel meer gaan 

betalen. Zie verder hoofdstuk 2.  

 

NS ligt regelmatig onder vuur, ook vanuit de politiek. Zo kreeg NS in maart van 

staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) een boete opgelegd in verband 

met ontevredenheid van de klanten. De boete was al eerder aangekondigd, maar omdat de 

situatie in 2012 niet was verbeterd, moet NS de boete van 2,75 miljoen euro daadwerkelijk 

gaan overmaken. De reiziger vindt onder meer dat er te weinig treinen op tijd rijden en dat 

er te weinig zitplaatsen beschikbaar zijn in de spits. Vooral dat laatste blijkt ook uit de 

klachten die bij ons binnenkomen. Zie voor de exacte cijfers de bijlage van deze rapportage. 

 

Ondanks positieve ontwikkelingen blijft er voor ons allen nog genoeg te doen voor een beter 

openbaar vervoer. 

 

Wilma de Jong 

Plaatsvervangend hoofd OV loket 
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2. Resultaten eerste kwartaal 2013 

 

Het OV loket is opgericht om reizigers met een klacht te helpen deze op de juiste plaats in te 

dienen. Soms kunnen wij een bemiddelende rol spelen. Daarnaast signaleren wij trends en 

problemen op basis van ingediende klachten en doen we suggesties voor verbeteringen en 

voor de oplossing van problemen. Dat leidt tot resultaten voor groepen, maar ook voor 

individuele reizigers.  

 

Onderstaand vindt u een overzicht van zaken die in de maanden januari, februari en maart 

2013 zijn gepasseerd. In alle gevallen betreft het zaken waaraan het OV loket in eerdere 

kwartaalrapportages aandacht heeft besteed. 

 

 

Collectieve resultaten 

 

Kamervragen over grote prijsstijgingen voor scholieren 

 

In de Tweede Kamer is het afgelopen kwartaal aandacht besteed aan de directe gevolgen van 

de afschaffing van het landelijke sterabonnement, waarop het OV loket in de vorige 

kwartaalrapportage uitgebreid is ingegaan. Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Joël 

Voordewind (beiden Christenunie) stelden op 12 februari schriftelijke vragen aan de 

staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en aan staatssecretaris Sander 

Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). 

 

Oplossing voor prijsverhogingen Zuid-Holland na afschaffing sterabonnementen 

 

In Zuid-Holland hebben vervoerder en provincie een nieuw scholierenabonnement 

geïntroduceerd met 55% korting in plaats van 40% na alle publiciteit over prijsverhogingen 

door afschaffing van de sterabonnementen. En scholieren die ook na de introductie van dit 

abonnement nog steeds minimaal 25% duurder uit waren dan met de oude 

sterabonnementen, werden gecompenseerd met extra saldotegoed op de OV-chipkaart. 

Lees hierover meer in hoofdstuk 3. 

 

Acceptatie abonnementen 

 

In antwoord op de vragen van de Tweede Kamerleden Dik-Faber en Voordewind 

(Christenunie) over de afschaffing van het landelijke sterabonnement stelt staatssecretaris 

Wilma Mansveld dat de decentralisatie van het openbaar vervoer, waarvoor Nederland ooit 

heeft gekozen, gevolgen heeft. 

“Het kan daarbij voorkomen dat een product (bijvoorbeeld een kortingsregeling, red.) niet 

geldig is in aangrenzende gebieden of bij andere vervoerders. Overheden en vervoerders 

moeten gezamenlijk en in het belang van de reiziger hierover afspraken maken of 

oplossingen realiseren en reizigers adequaat informeren over de nieuwe producten en 

veranderingen. Mijn voorganger heeft partijen per brief nadrukkelijk gewezen op deze 

verantwoordelijkheid. Partijen hebben aangegeven dit te zullen doen.” 
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Sommige concessieverleners (overheden) en OV-bedrijven pakken de handschoen op. Zo 

hebben Overijssel en Flevoland, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de concessie 

IJsselmond (gereden door Connexxion) met elkaar afspraken gemaakt over de onderlinge 

geldigheid van de abonnementen die in beide gebieden voorkomen. Zo accepteert Arriva in 

Flevoland en Friesland de abonnementen van Connexxion op de relevante lijnen en zo 

accepteert Connexxion het Noord Zoneabonnement van Arriva op de lijnen in 

concessiegebied IJsselmond.  

 

Afschaffing papieren kortingskaartje uitgesteld 

 

In de vorige kwartaalrapportage heeft het OV loket uitgebreid aandacht besteed aan de 

plannen van NS om de papieren kaartjes eind 2013 helemaal af te schaffen. Vooruitlopend 

daarop kregen reizigers met een voordeelurenabonnement bericht van NS dat zij per 20 

maart geen papieren treinkaartjes met korting meer konden kopen, maar verplicht moesten 

in- en uitchecken. Daarover ontving het OV loket veel klachten, in het laatste kwartaal van 

2012 ging het om 163, in het eerste kwartaal van 2013 waren dit 85 klachten.  

 

In februari vond een plotselinge koerswijziging van NS plaats. De aanleiding was een 

uitzending van het tv-programma ‘Kassa’ op 16 februari, waarin aandacht werd besteed aan 

de afschaffing van de papieren kaartjes. Tijdens dit programma pleitte Erik Beenen, directeur 

Consumentenmarkt van NS, ervoor dat alle vervoerders op het spoor één tarief zouden 

rekenen voor het reizen met de trein, omdat het systeem nu ondoorzichtig is. Sinds de 

invoering van de OV-chipkaart hebben regionale vervoerders hun eigen tarieven ingevoerd. 

Bij NS zijn de tarieven voor het reizen met een papieren kaartje gelijk aan reizen met de OV-

chip. Bij de regionale vervoerders hoeft dat niet zo te zijn en zijn de OV-chipkaart tarieven 

vaak hoger. Bovendien moet de reiziger als hij met meerdere vervoerders reist per  

vervoerder in- en uitchecken. Hij/zij betaalt dan telkens een ander tarief per kilometer. Het 

opnieuw moeten in- en uitchecken zorgt ervoor dat de reis duurder wordt dan als men met 

een papieren kaartje reist. Dan legt de reiziger namelijk de hele reis af met één papieren 

kaartje met korting met één kilometertarief.  

 

De oproep van Erik Beenen werd een dag later gevolgd door een oproep van de vier andere 

treinvervoerders (Syntus, Veolia, Connexxion en Arriva), verenigd in de FMN (Federatie 

Mobiliteitsbedrijven Nederland), aan NS om de papieren kaartjes met korting nog niet af te 

schaffen. Eerder hadden de regionale vervoerders juist gepleit om de papieren kaartjes 

sneller af te schaffen. Zij gaven nu als reden om het papieren nog even aan te houden, dat 

de gevolgen van de afschaffing van het papieren kortingskaartje voor reizigers onvoldoende 

duidelijk waren. Vervolgens liet NS drie dagen later weten dat de papieren kaartjes voorlopig 

nog niet afgeschaft zouden worden. Voor veel reizigers was dit goed nieuws, al gaat het om 

tijdelijk uitstel van de afschaffing van het papieren treinkaartje. Wel heeft de onduidelijke 

situatie rond het papieren treinkaartje tot veel onrust onder reizigers geleid. NS heeft laten 

weten dat men de duale situatie van reizen met het papieren kaartje en reizen op saldo met 

de OV-chipkaart niet langer dan nodig wil laten duren met het oog op duidelijkheid voor alle 

betrokkenen.  



6 
 

 

Dubbel opstaptarief verdwijnt  

 

Het OV loket heeft er in vorige rapportages vaak aandacht voor gevraagd. Een reiziger die op 

saldo reisde met de OV-chipkaart moest per vervoerder een opstaptarief (€ 0,86) betalen. In 

een brief van 12 februari 2013 schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) 

aan de Tweede Kamer dat reizigers vanaf eind maart geen dubbel opstaptarief meer hoeven 

te betalen als ze tijdens hun reis overstappen van de ene treinvervoerder naar de andere. De 

kosten van deze maatregel worden in 2013 door het ministerie betaald. Voor de jaren 2014 

tot 2016 is er voor gekozen om de tarieven voor het hoofdrailnet en het regionale spoor 

tijdelijk “zeer beperkt” te verhogen, schrijft de staatssecretaris. 

 

Aanpassing bustijden lijn 77 (Lemmer-Emmeloord) 

 

In december 2012 werd in het openbaar vervoer de nieuwe dienstregeling ingevoerd. Dit 

leidde tot een flinke groei in het aantal klachten bij het OV loket in de maand december 

2012. Eén van de onderwerpen waarover het OV loket klachten ontving, was buslijn 77 

tussen Lemmer-Emmeloord. Door invoering van de nieuwe dienstregeling sloot de bus, die 

gereden wordt door Connexxion, niet meer goed aan op de schooltijden van enkele 

onderwijsinstellingen. Het OV loket stuurde provincie Overijssel een klachtenoverzicht over 

de maanden december 2012 en januari 2013 (waarin ook klachten waren opgenomen over 

Flevoland). Begin februari meldde de provincie dat er een extra rit van lijn 77 in de ochtend 

was toegevoegd. Bovendien zouden de rijtijden per 7 april verder worden aangepast en 

daarmee beter aansluiten op de lestijden. 

 

Meer gemak voor blinden en slechtzienden 

 

Het OV loket heeft in het verleden aandacht gevraagd voor het gebruik van de OV-chipkaart 

door blinden en slechtzienden. Per 1 januari is voor hen het gratis Sentire reisproduct 

ontwikkeld. Als de reiziger dit product op zijn persoonlijke OV-chipkaart zet, wordt niet het 

instaptarief van € 4,- maar € 1,50 gehanteerd. Dit betekent dat als men vergeet uit te 

checken de reiziger hiervoor € 1,50 betaalt. Het verlaagde instaptarief geldt in bus, tram, 

metro en openbaar vervoer over het water in heel Nederland waar met een OV-chipkaart op 

saldo kan worden gereisd. Het tarief van € 1,50 komt overeen met de gemiddelde ritprijs in 

het stads- en streekvervoer in Nederland. 

 

Voor het reizen met de trein geldt een andere regeling. Blinden en slechtzienden die in het 

bezit zijn van een OV-begeleiderskaart kunnen vanaf 21 maart het OV-chip Plus product 

aanvragen. Dit product geeft hen de mogelijkheid om, voordat ze in de trein stappen, hun 

reis via internet te reserveren. Dit heeft als groot voordeel dat ze op het station niet meer 

hoeven in- en uit te checken. Deze regeling geldt bij alle treinvervoerders.  
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OV wil meer samenwerken 

 

De decentralisatie van het openbaar vervoer in Nederland heeft geleid tot meer concurrentie 

in het openbaar vervoer en nieuwe regiogebonden producten. Maar er is ook een 

schaduwzijde: er is sprake van versnippering en de samenwerking tussen regio’s en tussen 

vervoerders zou beter kunnen. Vooral reizigers die in verschillende regio’s met verschillende 

OV-bedrijven reizen, merken hiervan de nadelige gevolgen. 

 

Inmiddels lijken veel regio’s en OV-bedrijven dit probleem te onderkennen. In maart kreeg 

staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) het al eerder genoemde Manifest ‘Samen 

op reis, OpStap naar een beter OV’ aangeboden, geinitiëerd door reizigersvereniging Rover 

en duurzaamheidsorganisatie Urgenda. In dit manifest worden verschillende proefprojecten 

beschreven, waaronder een project van vervoerders NS, Arriva, en Qbuzz, die in Groningen, 

Drenthe en Friesland het OV-aanbod beter op elkaar af gaan stemmen. Dit moet zorgen voor 

een betere aansluiting tussen het regionaal busvervoer en het spoorvervoer. Deze 

vervoerders zullen hiervoor met de concessieverleners (de provincies) een ontwerp maken, 

inclusief afspraken over tarieven en communicatie, waaronder reisinformatie. In de 

dienstregeling van 2014 zullen de verbeteringen hun beslag krijgen.  

Naast deze pilot zijn er meer proefprojecten die tot doel hebben om de reiziger sneller en 

beter van deur tot deur te brengen. Inmiddels zijn er vijftien initiatieven. Het gaat 

bijvoorbeeld om het verbeteren van het voor- en natransport voor de OV-reiziger, het 

realiseren van een beter gezamenlijk tariefaanbod en het verbeteren van overstappunten.  

 

Individuele resultaten 

 

Behalve dat het OV loket klachten registreert, proberen wij ook door bemiddeling klachten 

van individuele reizigers opgelost te krijgen. In het eerste kwartaal van 2013 heeft het OV 

loket voor ca. 90 reizigers bemiddeld bij de vervoerders en bij Klantenservice OV-chipkaart. 

Dankzij onze goede contacten met vervoerders en andere instanties slagen we er gelukkig  

regelmatig in om de klacht van een individuele reiziger opgelost te krijgen. Onderstaand 

treft u een aantal voorbeelden hiervan aan.  

  

Vergoeding voor E-tickets 

 

Een treinreiziger bestelde via de website van NS twee E-tickets, maar het lukte haar niet om 

deze uit te printen. Zij nam direct contact op met de Klantenservice van NS. Een medewerker 

probeerde haar de tickets te mailen, maar dat lukte pas later op de dag. Omdat mevrouw al 

eerder de reis moest maken, kon zij hier geen gebruik van maken en kocht ze gewoon 

kaartjes op het station. De medewerker van de klantenservice zegde mevrouw toe dat ze de 

kosten terug zou krijgen. 

Ze stuurde een restitutieverzoek omdat ze de E-tickets wel betaald had, maar dat werd tot 

haar verbazing afgewezen. De algemene voorwaarden bij de E-tickets zijn duidelijk: 

annuleren van eenmaal bestelde en betaalde E-tickets is niet mogelijk en E-tickets kunnen 

niet worden omgewisseld voor geld. Ze had echter een mondelinge toezegging dat ze de  
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kosten terug zou krijgen. Wij hebben haar klacht voorgelegd aan NS. We deden een beroep 

op het feit dat mevrouw direct contact had gezocht met de klantenservice en een 

mondelinge toezegging had dat de kosten vergoed zouden worden. Onze bemiddeling 

werkte. Enige tijd later kreeg zij alsnog de kosten van de E-tickets vergoed.  

 

Abonnement betaald, maar niet gekregen 

 

Een reiziger had telefonisch via de klantenservice van NS zijn Voordeelurenabonnement 

omgezet in een Dal Voordeel abonnement. Er was inmiddels 50 euro van zijn rekening 

afgeschreven, maar het reisproduct was nog niet klaargezet. Daardoor kon hij het 

abonnement niet op zijn kaart zetten bij een automaat. Intussen was de ingangsdatum van 

het abonnement al een maand verstreken en kon de reiziger nog steeds niet reizen met zijn 

Dal Voordeel abonnement. 

NS had als tussenoplossing een tijdelijk abonnement op zijn OV-chipkaart gezet, maar dat 

liep bijna af. Hij kon nog steeds niet zijn nieuwe Dal Voordeel abonnement op zijn kaart 

laden. Hij riep daarom de hulp in van het OV loket. Wij legden de kwestie voor aan onze 

contactpersoon bij NS. Men gaf aan dat het een ICT-probleem was en dat men de zaak 

opnieuw onder de aandacht zou brengen van de ICT-afdeling. Dat bracht de zaak in 

beweging. Korte tijd later kreeg meneer bericht dat hij zijn Dal Voordeel Abonnement kon 

ophalen bij een automaat.  

 

Kopie identiteitsbewijs niet ontvangen 

 

Een reiziger wilde het automatisch opladen van haar OV-chipkaart stopzetten. Zij stuurde 

daarvoor een formulier naar Klantenservice OV-chipkaart, maar vergat een kopie van haar 

identiteitsbewijs bij te voegen. Ze ontving een brief van Klantenservice OV-chipkaart dat de 

aanvraag onvolledig was (kopie identiteitsbewijs ontbrak) met het verzoek om opnieuw het 

formulier in te vullen. 

Ze verstuurde het formulier met een kopie van haar identiteitsbewijs. Weer kreeg ze een 

brief met de notitie: 'Kopie identiteitsbewijs rekeninghouder ontbreekt'. Wat was er met het 

door haar opgestuurde kopie identiteitsbewijs gebeurd? De Klantenservice OV-chipkaart kon 

het haar niet vertellen en verzocht wederom om een kopie. Mevrouw weigerde. Ze gaf aan 

dat dat wettelijk gezien niet vereist mag worden in verband met een te groot risico op 

identiteitsfraude. 

 

Mevrouw nam contact op met het OV loket. Wij legden haar klacht voor aan onze 

contactpersoon bij Klantenservice OV-chipkaart en vroegen of er geen andere mogelijkheid 

was om haar identiteit vast te stellen. Hierop berichtte Klantenservice OV-chipkaart ons dat 

de processen in verband met het vragen van een kopie identiteitsbewijs gewijzigd zijn. 

Helaas zijn er nog oude formulieren in omloop, waarop wordt gevraagd om een kopie ID-

bewijs. Mevrouw kon ook een kopie van haar bankpas meesturen. Wel moest zij opnieuw het 

formulier invullen. Hier ging mevrouw mee akkoord. Toen dat alles verwerkt was in de 

administratie, kon het automatisch opladen eindelijk stopgezet worden. 
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3. Topics in het eerste kwartaal 2013 

 

Vergeleken met de hausse aan klachten in het vierde kwartaal van 2012, was het eerste 

kwartaal van 2013 relatief rustig voor het OV loket. We ontvingen in deze drie maanden in 

totaal 1.879 klachten. Dat zijn er 442 minder dan in het laatste kwartaal van 2012, maar ook 

minder (om precies te zijn 343 minder) dan in dezelfde drie maanden van het vorige jaar. In 

de bijlage van deze rapportage wordt uitgebreid ingegaan op de cijfers. In dit hoofdstuk 

bespreken we de belangrijkste ‘topics’ uit de periode van deze rapportage: de maanden 

januari, februari en maart 2013. 

 

Winterdienstregeling NS 

 

Het OV loket ontving in het eerste kwartaal van 2013 ruim 210 klachten over aangepaste 

dienstregelingen in verband met het winterweer. Zo reed NS op 15, 16, 17 januari, van 20 

tot en met 23 januari, en op 6 en 14 februari met halfuurdiensten in plaats van 

kwartierdiensten. Volgens NS is er zo meer ruimte in de dienstregeling om eventuele 

verstoringen als gevolg van het weer op te lossen en betrouwbare reisinformatie te bieden. 

Bij een aangepaste dienstregeling rijdt 82 procent van de treinen.  

 

Waarom wordt er gekozen voor een aangepaste dienstregeling? NS en ProRail zetten dit 

middel in om de kans zo groot mogelijk te maken dat de treindienst, ondanks het verwachte 

weer, beheersbaar blijft en daarmee voor de reiziger voorspelbaar. De NS website meldde: 

“…Met name in de nachten vriest het nog steeds streng, tot meer dan -10 graden en aan de 

grond is het vaak nog kouder. Vorst in combinatie met de eerdere sneeuwval leidt tot meer 

storingen aan de infrastructuur en aan treinen. Zo kan ijzel aan de bovenleiding bijvoorbeeld 

de stroomafnemers van treinen en de bovenleiding beschadigen. Ook is de elektronica van 

wissels, wisselverwarmingen en treinen bij deze lage temperaturen kwetsbaar. Andere zaken 

die we op dit soort dagen tegenkomen zijn bijvoorbeeld sneeuw- en ijsresten onder de 

wielkasten van treinen die, als ze er vanaf vallen, in wissels kunnen vallen of kritische delen 

aan de onderkant van de trein beschadigen.” Het is goed dat NS op haar website de 

achtergronden van het besluit toelicht.  

 

Het OV loket ontving in deze periode ruim 200 klachten van reizigers dat de treinen, die wel 

reden, erg vol zaten. Op zich niet onlogisch. Als de treinenloop halveert en het aantal 

reizigers gelijk blijft, leidt dat onherroepelijk tot volle treinen.  

 

NS noemde op haar website enkele oorzaken van de volle treinen: 

1. Hoewel men de treinen in de ochtend- en avondspits zo lang mogelijk maakt, wat dit jaar 

ook bij de sprinters mogelijk is, kan het vooral in de Randstad drukker zijn dan normaal, 

omdat er minder treinen rijden.   

2. Soms laat de lengte van de perrons het eenvoudigweg niet toe dat NS langere treinen 

inzet.  

3. Als er ondanks de winterdienstregeling toch een wisselstoring is of als er een trein kapot 

is, kan het voorkomen dat er een andere trein komt voorrijden dan de bedoeling was.  
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Enkele voorbeeldklachten:  

Ik wil u op de hoogte brengen van de situatie gisteren bij de NS. Er werd een 

winterdienstregeling gereden in het zuiden van het land vanwege de sneeuwval. Dat 

betekent dat er maar één trein per half uur tussen Eindhoven en Utrecht reed. Tijdens 

mijn reis naar Utrecht vanuit Eindhoven, waren er kortere treinen dan gebruikelijk 

ingezet, terwijl er voor de helft minder treinen reden, wat resulteerde in erg drukke 

treinen, waarin mensen vijftig minuten lang als sardientjes op elkaar stonden. Tijdens 

de avondspits was bovendien totaal geen sprake van extreem weer. Het was zelfs 

zonnig en nog reed de NS maar de helft van de treinen tussen Utrecht en Eindhoven, 

en weer met een korte trein tijdens de spits, wat tot dezelfde taferelen leidde.  

 

Op het traject De Vink-Hoofddorp heb ik ervaren dat door de winterdienst de helft 

van het aantal treinen tussen Leiden en Hoofddorp werd geschrapt. Vervolgens is het 

een aantal malen voorgekomen dat er niet een langere trein (SLT) komt voorrijden 

maar juist een kortere dan normaal. NS bood daarmee effectief ongeveer 30 procent 

van de capaciteit aan voor dezelfde hoeveelheid reizigers. In Leiden heb ik 

meegemaakt dat reizigers op het perron moesten achterblijven. Uit mijn ervaring van 

afgelopen winter op het genoemde traject kan ik me niet herkennen in wat de NS 

zegt over een zorgvuldige afweging en het inzetten van langere treinen. Ik maak 

gemiddeld viermaal per week gebruik van het spoor. 

 

Vanmorgen (14 februari) zaten de treinen vanaf Leiden naar Den Haag overvol. Dat 

had twee oorzaken: winterdienstregeling vanwege verwachte sneeuw en te korte 

treinen. Maar goed, in de trein gepropt om 8.45 uur en na station Voorschoten kon er 

geen kip meer bij. Wat doet vervolgens de conducteur/treinleiding? Men laat de trein 

in één keer doorrijden naar Den Haag Centraal, want het zou onverantwoord geweest 

zijn om nog meer mensen te laten instappen. Vast nieuwelingen, want iedereen in die 

trein (behalve het NS-personeel) weet dat er in Mariahoeve een groot 

kantorencomplex is. Daar stappen veel mensen uit en stappen nauwelijks mensen in. 

Bij Laan van NOI is helemaal een groot kantorencomplex, daar stroomt de trein 

meestal half leeg. Een onbegrijpelijke beslissing. Aangekomen op Den Haag Centraal, 

heb ik de eerste trein terug (richting Leiden) weer genomen. Deze trein blijkt ineens 

niet te stoppen op Laan van NOI. Kortom een drama vandaag, waardoor ik een forse 

vertraging opliep.  
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Te weinig capaciteit/volle treinen 

 

Ook los van de winterdienstregeling hadden reizigers soms te maken met volle treinen. Het 

lijkt erop dat de geboden capaciteit niet altijd goed aansluit bij het aanbod aan reizigers. In 

de eerste drie maanden van 2013 kreeg het OV loket 292 klachten over de capaciteit van het 

openbaar vervoer; hiervan hadden er 278 betrekking op NS.  

De belangrijkste probleemlijnen die uit de klachten naar voren komen zijn: 

 

Amsterdam - Alkmaar  

Amsterdam -Hoorn 

Almere Buiten – Amsterdam 

Apeldoorn – Utrecht 

 

De problemen kunnen verschillende oorzaken hebben: te korte treinen, maar ook een groter 

aanbod aan reizigers als gevolg van een wijziging in de dienstregeling. NS heeft ons laten 

weten dat zij en ProRail elke week een overleg ‘Volle Treinen’ hebben, waarbij men kijkt op 

welke trajecten de problemen het grootst zijn en waar men extra capaciteit kan inzetten. 

Soms is de lengte van de perrons langs de route een beperkende factor.  

Maar de NS maakt op zijn website ook duidelijk dat reizigers in de spits, met name in de 

sprinters, rekening moeten blijven houden met volle treinen. NS schrijft op zijn website 

daarover het volgende: “In principe geldt bij de planning van de treinen: een zitplaats voor 

iedereen in Intercity’s waar je langer dan 15 minuten in zit. Sprinters kennen staplaatsen (ca. 

20 staplaatsen per rijtuig). Reizigers zitten daar gemiddeld immers maar ca. 15 minuten in 

en het is een meer metro-achtige vorm van (hoogfrequent) vervoer. Staan in de ochtend- of 

avondspits is -zeker in Sprinters- vaak onvermijdelijk. Dat is immers de drukste periode van 

de dag waarin we ca. 600.000 reizigers vervoeren binnen enkele uren.” zo schrijft NS verder. 

Voor bijvoorbeeld forenzen, die dag in dag uit met een sprinter in de spits moeten reizen, is 

dat geen goed nieuws.  

 

Ik wilde vanochtend de trein van 7.08 uur vanaf station Almere Muziekwijk richting 

Leiden Centraal pakken, maar deze trein was veel te kort. Hierdoor kon ik (en een 

aantal anderen) niet meer mee. De volgende trein zou om 7.20 uur naar Amsterdam 

Centraal gaan, maar deze bleek 20 minuten(!!) vertraging te hebben. Uiteindelijk heb 

ik de trein van 7.38 uur gepakt richting Leiden Centraal. Ik was blij dat ik mee kon, 

maar ook deze trein zat veel te vol. 

 

Al jaren reis ik dagelijks als forens in de spits met de intercity tussen Heiloo en 

Amsterdam. Afgezien van een aantal incidenten was ik daar tot 9 december 2012 

over het algemeen redelijk tevreden over. Sindsdien heeft de NS gemeend in de 

avondspits de treinen te moeten halveren en tart de situatie werkelijk iedere 

verbeelding. De situatie is ronduit onveilig. Reizigers komen geregeld in het gedrang 

of tussen de deuren omdat zij door de drukte niet tijdig kunnen in- en uitstappen. 

De drukte in de treinen is zó groot en mensen staan zó op elkaar geperst dat het 

onmogelijk is je nog ergens aan vast te houden. Als er ook maar íets gebeurt, kom je 

er niet meer levend uit.  Ik heb een aantal malen een conducteur aangesproken en  
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gevraagd of, en zo ja wanneer, er verbetering is te verwachten. De conducteurs weten 

het ook niet, geven mij gelijk en geven aan zo hun werk ook niet te kunnen doen. Zij 

zeggen toe weer een melding van een overvolle trein te zullen maken en vragen mij 

zelfs om toch vooral ook een klacht in te dienen. Bij NS Klantenservice heb ik dat 

inmiddels verschillende malen gedaan, maar verder dan een standaard antwoord, dat 

geen enkel perspectief op verandering biedt, komt het niet. Inmiddels duurt deze 

situatie nu bijna drie maanden.  

Maandag 4 februari bereikte de situatie een nieuw dieptepunt. Op station Zaandam 

meldde de conducteur dat de trein niet verder reed omdat dit niet meer verantwoord 

was gezien het grote aantal reizigers aan boord. De honderden reizigers moesten het 

maar uitzoeken en de volgende trein maar pakken, waar zich natuurlijk vervolgens 

een vergelijkbaar probleem aandiende.  

 

Voor reizigers tussen Deventer/Apeldoorn en Utrecht, één van de trajecten waarover veel 

klachten komen, is er goed nieuws: NS gaat meer directe treinen op dit traject inzetten, 

zodat reizigers minder vaak te maken hebben met overstappen en volle treinen. 

 

Sinds enige tijd is er een nieuwe dienstregeling. Hierin is de verbinding tussen 

Deventer en Utrecht en omgekeerd ernstig verslechterd. Was er eerder sprake van 

drie keer per uur een directe verbinding in de ochtendspits, nu is dat één keer per 

uur. Daarmee valt te leven omdat er nog wel drie keer per uur een indirecte 

verbinding is. Wat opvalt is dat het vanaf Apeldoorn structureel te druk is in de 

directe verbinding van half acht. Het grotere probleem zit hem in de avonduren. Waar 

vroeger elk kwartier een trein van Utrecht naar Deventer reed, rijdt er nu in de 

avondspits alleen een trein met overstap om 17.05 uur, een trein om 17.20 uur (met 

overstap op de internationale trein in Amersfoort) en een directe treinverbinding om 

17.35 uur. Daarna gaat de volgende trein pas om 18.05 uur. Een dergelijke capaciteit 

is onvoldoende. De trein van 17.35 uur zit structureel veel te vol. Het gangpad staat 

volgepropt met mensen. Dit zorgt er voor dat ik van een ontspannen treinreiziger 

ben veranderd in een gefrustreerde treinreiziger. Wat mij ook opvalt: voorheen 

werden er dubbeldekkers ingezet. Nu zijn dat enkellaags treinen. 

 

Aanbod van NS voor uitgestudeerden 

 

In het eerste kwartaal van 2013 ontving het OV loket 22 klachten over een speciaal aanbod 

van NS voor reizigers die net hun studie hebben afgerond (het ‘Uitgestudeerdenaanbod’) en 

over de regeling ‘Bonus voor Langstudeerders en Uitgestudeerden’.   

 

Het Uitgestudeerdenaanbod was een gratis voordeelurenabonnement, waarmee de ex-

student een jaar lang na 9.00 uur met 40 procent korting kan reizen bij NS, te vergelijken 

met het ‘oude’ voordeelurenabonnement. De aanvraag kon tot en met 15 januari ingediend 

worden. Het lukte meerdere mensen niet om voor 15 januari het Uitgestudeerdenaanbod via 

internet aan te vragen. In het scherm verscheen de melding dat ze een ongeldige of reeds 

verbruikte kaart hadden. Toen de studenten de klantenservice van NS om hulp vroegen, 

kregen ze de boodschap dat er technische problemen waren en dat ze het later nog eens 
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 moesten proberen. Een ander kreeg te horen dat het aanbod niet meer geldig was. De 

informatie die de verschillende medewerkers van de klantenservice gaven, was niet 

eenduidig, wat tot verwarring leidde.  

Na 15 januari was het niet meer mogelijk om het Uitgestudeerdenaanbod aan te vragen, 

waarmee je na 09.00 uur met 40% korting kon reizen. NS verwees iedereen naar de andere 

regeling, die inhoudt dat men een korting van 50 euro krijgt naar keuze op één van de 

nieuwe jaarabonnementen van NS. Voor deze nieuwe abonnementen geldt dat er ook een 

middagspits geldt. Men kan dus met korting reizen vanaf 09.00 uur maar niet tussen 16.00 

en 18.30 uur en daarmee is dit abonnement voor de meeste ex-studenten minder gunstig 

dan het eerste aanbod.  

 

Hoewel sommige ex-studenten konden aantonen dat ze veel moeite hadden gedaan om voor 

15 januari het Uitgestudeerdenaanbod aan te vragen, kwamen ze niet meer in aanmerking 

voor deze actie. Dit gold ook voor een aantal NS-abonnementhouders (niet-studenten) die 

een verlengingsvoorstel hadden ontvangen voor hun lopende voordeelurenabonnement. Ook 

zij liepen tegen technische storingen aan en konden hun abonnement niet verlengen, 

ondanks een eerder schriftelijk aanbod van NS. 

 

Het OV loket is nog in gesprek met NS om te proberen de zaak voor de getroffen studenten 

en de huidige ‘voordeelurenabonnementhouders’ op te lossen. Het OV loket vindt het niet 

terecht dat deze reizigers financieel benadeeld worden vanwege een systeemstoring. NS 

meldt dat het systeem niet meer in staat is om het ‘oude’ voordeelurenabonnement te 

leveren. Het bedrijf biedt de getroffen studenten compensatie aan in de vorm van een aantal 

dagkaarten. Sommige studenten vinden dit aanbod onvoldoende.  

 

Het OV loket heeft de onderstaande klacht voorgelegd aan onze contactpersoon bij NS. 

Gelukkig heeft NS de klacht van deze reiziger gehonoreerd. Bij deze reiziger bleek het wel 

mogelijk om alsnog een voordeelurenabonnement aan te bieden, waarmee de ex-student 

gebruik kan maken met een korting van 40 procent bij alle reizen na 9.00 uur.  

 

Per 1 januari 2013 heb ik geen recht meer op mijn studenten OV-chipkaart. Ik  

hoorde dat NS voor langstudeerders kortingskaarten aanbood. Bij het loket zei men 

dat ik deze via de NS-site kon bestellen. Een aantal medestudenten en ik hebben dit 

meerdere malen geprobeerd, maar kregen steeds een foutmelding. We hebben vaak 

contact opgenomen met NS, maar de personen aan de telefoon gaven steeds andere 

informatie. 

De één zei dat de storing volgende week verholpen zou zijn, de ander zei dat deze 

kortingskaart al heel lang niet meer wordt gegeven. Op de site stond dat je hem tot 

15 januari kon bestellen. Dit zou volgens de klantenservice verkeerde informatie zijn. 

Weer een ander zei dat degenen bij wie geen foutmelding kwam ‘gewoon geluk’ 

hadden. De medestudenten die ‘geluk hadden’, hebben zelfs een tijdelijke 

kortingskaart gekregen tot de echte kaart er is. Ik heb niks gekregen. Ik mag wel 

gratis een dalurenabonnement aanvragen maar daar heb ik niets aan. Voor mijn stage 

reis ik twee keer per week tijdens de spits heen en weer tussen Utrecht en Nunspeet, 

wat mij € 20 per dag kost en € 1000 voor een heel schooljaar. Ik heb een printscreen 
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gemaakt op 14 januari waarop de foutmelding te zien is en een printscreen van de 

site waarop staat dat men hem tot 15 januari kon aanvragen. 

 

Voor onderstaande klacht is het OV loket nog in gesprek met NS. Wij hopen dat onze 

bemiddeling ook voor deze reiziger ertoe leidt dat hij alsnog het ‘oude’ 

voordeelurenabonnement kan krijgen.  

 

Op 19 december 2012 ontving ik van de NS de e-mail met het onderwerp ‘Verleng 

uw Voordeelurenabonnement’. Het bericht luidde dat mijn Voordeelurenabonnement 

per 4 februari zou verlopen. In de e-mail kreeg ik het aanbod om via een link dit 

abonnement te verlengen binnen één maand na dagtekening van de e-mail. Op 18 

januari, dus minder dan een maand na dagtekening van de e-mail, klikte ik de link 

aan om mijn abonnement te verlengen. Ik kwam uit op mijn persoonlijke NS-pagina, 

maar ik kon nergens mijn abonnement verlengen. Hierop heb ik met NS 

Klantenservice gebeld, die vertelde dat het sinds 15 januari 2013 niet meer mogelijk 

is om Voordeelurenabonnementen te verlengen. En dat ik deze ook niet meer 

opnieuw kon aanvragen omdat ze niet meer zouden bestaan. Alleen bestaande 

klanten konden nog hun Voordeelurenabonnementen verlengen. Mijn abonnement 

was dus door NS voortijdig opgezegd zonder mijn toestemming. En dat terwijl er nog 

geen maand was verstreken na de dagtekening van deze e-mail. De Klantenservice-

medewerker vertelde dat ik binnenkort een aanbieding voor een Dal Voordeel 

abonnement zou krijgen. Maar daar heb ik niks aan, omdat ik al een Weekend Vrij 

abonnement heb. Het gaat mij om 40 procent korting op doordeweekse dagen tussen 

16.00 en 18.30 uur.  

Noot NS: wij begrijpen dat de klant het ervaart alsof wij het abonnement voortijdig 

hebben opgezegd, maar het ging hierbij om een abonnement dat maar een jaar 

geldig was.  

 

 

Afschaffing sterabonnementen 

 

We hebben in de vorige kwartaalrapportage uitgebreid aandacht besteed aan de afschaffing 

van de landelijke sterabonnementen. Ook in hoofdstuk 2 van deze rapportage (Resultaten 

eerste kwartaal 2013) heeft u er al over kunnen lezen. In het vierde kwartaal van 2012 

kwamen er – vooruitlopend op de afschaffing –75 klachten binnen bij het OV loket. Dat 

werden er in januari snel meer. In het eerste kwartaal van dit jaar ontving het OV loket in 

totaal 143 klachten van reizigers over dit onderwerp en met name over de flinke 

prijsstijgingen van de nieuwe abonnementen. 

 

Ter illustratie vindt u hieronder een aantal klachten die het OV loket over de prijsstijgingen 

ontving: 

 

Ik ben forens, woon in Oud-Beijerland en werk fulltime in het centrum van 

Rotterdam. Sinds december vorig jaar heeft Arriva besloten de sterabonnementen af  
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te schaffen. Dit resulteert voor mijn situatie in een enorme verhoging van de 

reiskosten (plus 77 procent).  

 

Mijn zoon reist voor zijn middelbare school elke dag van Strijen naar Rotterdam-

Rosestraat. Een jaarabonnement kostte ons 700 euro. Ik heb vandaag met Arriva 

gebeld om een nieuw abonnement te bestellen. Er zijn drie opties: 

Optie 1: Altijd kortingkaart die landelijk geldig is; 40 procent korting op de ritprijs. 

Totale kosten € 1.254,60 per jaar. 

Optie 2: Retour van Strijen naar Zuidplein (het deel van Arriva) met een ‘Altijd 

Korting’ voor scholieren van 55 procent. Maar… van Rotterdam Zuidplein naar de 

Rosestraat geldt de kortingskaart niet, want dit deel is van Arriva. Totale kosten 

(verschillende opties): € 1.206,40 tot € 1.339,40 per jaar. 

Optie 3: Een ‘Altijd vrij’-abonnement van Arriva voor € 1.400 per jaar (deze geldt 

alleen tot Zuidplein) in combinatie met een 1-sterabonnement voor het Rotterdams 

deel (€ 307 per jaar). Totale kosten: € 1.840 per jaar.  

Conclusie: alle varianten leveren een kostenstijging op tussen 72 en 163 procent. 

 

De afschaffing van het landelijke sterabonnement per 1 januari is een gevolg van de 

invoering van de OV-chipkaart en van het feit dat elke regio op het gebied van 

abonnementen vervolgens zijn eigen beleid voert. Per 1 januari kan elke regio zelf kiezen 

welk abonnement hij aan wil bieden tegen een zelf te kiezen tarief. Dit heeft geleid tot een 

grote verscheidenheid aan abonnementen. En soms – dat is een probleem voor reizigers die 

met meer dan één vervoerder reizen – accepteren de OV-bedrijven elkaars abonnementen 

niet, zo blijkt uit onderstaand voorbeeld: 

 

Begin dit jaar bereikte ons het bericht dat Arriva de route Schoonhoven – Utrecht zou 

overnemen en dat we via Arriva een abonnement moesten kopen. De Arriva 

klantenservice bevestigde dat. We hebben voor 80 euro per maand een 

kortingsabonnement gekocht. Het bleek echter dat mijn dochter op de bussen van 

Connexxion met de OV-chipkaart toch de volle prijs moest betalen. Na bellen met de 

Arriva Klantenservice werd ons verteld dat we de via Connexxion betaalde reizen 

terug konden vragen via een restitutieprocedure. 

We hebben dat een tijdje aangekeken, maar we hebben er veel geld ingestoken 

(omdat er veel meer Connexxionbussen rijden dan Arrivabussen) en er verandert 

niks. Deze week hebben we van Arriva restitutieformulieren gekregen. Deze moeten 

per dag ingevuld worden. U begrijpt dat we hier niet blij van worden. Daarom belde ik 

vandaag met de Arriva Klantenservice en daar hoorde ik dat alleen Arrivabussen 

binnen dat abonnement vallen. Totaal andere informatie dus. 

Daarna heb ik met Connexxion gebeld waar ik hoorde dat ik of twee abonnementen 

moet kopen ( 96 + 80 euro per maand) of een kortingskaart, omdat die op beide 

bussen geldt (16,50 + 5,76/ dag x 5 dagen x 4,33 weken = 140,50 euro per maand)  

of een Connexxion-abonnement en dan de Arrivabussen zelf moet betalen. Wie heeft 

bedacht om op één traject twee verschillende busbedrijven te zetten die niet 

samenwerken op het gebied van de kosten? Dit grapje heeft ons het dubbele van de 

normale hoeveelheid geld gekost. Dat kan toch zo niet! 
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Het OV loket signaleerde veel klachten uit regio’s waar vervoerders en overheden hebben 

besloten het zone- of stersysteem te verlaten en over te stappen op reizen per kilometer. Dit 

geldt onder andere voor Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. In Zuid-Holland viel de 

beslissing om over te stappen op een nieuw systeem van afrekenen samen met de komst van 

een andere vervoerder (Arriva in plaats van Connexxion). Vooral vanuit de regio 

Hoekschewaard en Goeree-Overflakkee kwamen veel klachten. Vaste klanten van het 

openbaar vervoer (met name forenzen en scholieren) werden geconfronteerd met 

prijsstijgingen die oplopen tot meer dan 75 procent. Er kwam veel publiciteit. Op 12 januari 

werd in het tv-programma Kassa van de Vara aan dit onderwerp aandacht besteed. Het OV 

loket heeft in deze uitzending een toelichting gegeven op de afschaffing van het landelijke 

sterabonnement. 

 

De Tweede Kamerleden Dik-Faber en Voordewind (Christenunie) vroegen op 12 februari de 

staatssecretarissen Dekker (Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen) en Mansveld 

(Infrastructuur en Milieu) wat zij vinden van de forse tariefstijgingen voor sommige groepen 

scholieren, of er geen afspraken zijn gemaakt over een maximaal toegestane tariefstijging 

en of de staatssecretarissen geen maatregelen kunnen nemen. 

Het schriftelijk antwoord van staatssecretaris Mansveld (mede namens staatssecretaris 

Dekker) op 26 februari raakt de kern van het dilemma: haar bevoegdheden om iets te doen 

zijn zeer beperkt: “Als gevolg van de decentralisatie van het openbaar vervoer worden de 

tarieven in het regionaal openbaar vervoer in de regio’s door de decentrale overheden 

vastgesteld (…) In het kader van het afschaffen van de strippenkaart hebben decentrale 

overheden moeten aantonen dat wordt voldaan aan een kostenneutrale overgang van ‘strip 

naar chip’ voor de totaliteit van de reizigers (de reizigers als geheel betalen gemiddeld niet 

meer). Daarnaast was tussen het Rijk en de decentrale overheden afgesproken dat in het 

eerste jaar nadat de strippenkaart in een regio was afgeschaft, voor de verschillende 

producten geen tariefsverhogingen behoudens indexering doorgevoerd mochten worden in 

de decentrale concessies. Landelijk is dit jaar ‘tariefrust’ sinds 3 november 2012 voorbij.” 

 

Kort samengevat: het mag zo zijn dat groepen reizigers fors gedupeerd worden. Zolang over 

de hele linie de tarieven niet al te fors stijgen, is er niet veel aan te doen. “Ik betreur het”, 

zegt de staatssecretaris verder, “als reizigers te maken krijgen met de grote uitschieters 

waar in de mediaberichten melding van wordt gemaakt. Vanuit mijn huidige rol heb ik echter 

geen formele bevoegdheden om hier tegen op te treden. Decentralisatie van het OV brengt 

daarnaast met zich mee dat differentiatie per regio mogelijk is.” 

 

De andere kant van de medaille is dat actie op regionaal niveau wel mogelijk is gebleken. 

Zoals wij in de resultaten al meldden hebben vervoerder Arriva en provincie Zuid-Holland 

naar aanleiding van de flinke prijsverhogingen en publiciteit een nieuw 

scholierenabonnement geïntroduceerd met 55% korting in plaats van 40%. En scholieren die 

ook na introductie van dit abonnement nog steeds minimaal 25% duurder uit waren dan met 

de oude sterabonnementen, werden gecompenseerd met extra saldotegoed op de OV-

chipkaart. 
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Ook in Gelderland was er sprake van forse prijsstijgingen van de nieuwe abonnementen. Het 

Regionaal Overleg Consumentenorganisaties (Rocov) Gelderland heeft het OV loket gevraagd 

om hen een overzicht te verschaffen van relevante klachten die wij hebben ontvangen uit 

deze regio. Het Rocov heeft dit klachtenoverzicht gebruikt om bij de Provinciale Staten van 

Gelderland aandacht te vragen voor de problemen en te pleiten voor herinvoering van de 

oude abonnementen. Inmiddels (april 2013) hebben de provinciale Staten van Gelderland 

een motie aangenomen waarin staat dat het college van Gedeputeerde Staten met een 

oplossing moet komen voor de abonnementenproblematiek. Hopelijk kunnen we in de 

rapportage over het tweede kwartaal van 2013 melden dat daar een mooi resultaat is 

uitgekomen.  

 

 

De Fyra van NS Hispeed 

 

In onze vorige rapportage schreven we over het afschaffen van de Beneluxtrein en de 

prestaties van de hogesnelheidstrein Fyra, die vanaf 9 december 2012 was gaan rijden. 

Vrijwel vanaf het begin had de Fyra veel problemen, die in januari nog verergerd werden 

door het winterweer. Het OV loket ontving in het laatste kwartaal van 2012 hierover 192 

klachten. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het 78 klachten. Deze klachten werden 

met name ingediend in januari en hebben betrekking op de dienstuitvoering (vertragingen 

en uitval) en tarief van het reizen met de Fyra. De klachten in februari en maart over NS 

Hispeed hebben voornamelijk betrekking op het feit dat de trein die rijdt in plaats van de 

Fyra de hoofdstad Amsterdam niet meer aandoet en niet meer dan 8 keer per dag rijdt. 

 

De ontwikkelingen rond de Fyra volgden elkaar in januari snel op. Op donderdag 17 januari 

reed de Fyra helemaal niet. De dag daarna verbood België de Fyra te rijden vanwege defecten 

aan de trein. NS liet diezelfde dag weten dat ook hier de Fyra uit de dienstregeling werd 

genomen; één van de treinen was onderweg een metalen bodemplaat verloren. Eerder die 

week had staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) nog aan de Tweede 

Kamer geschreven dat de prestaties van de Fyra de weken daarvoor waren verbeterd. De 

trein reed beter op tijd en er vielen minder treinen uit.  

 

Kort daarna heeft NS laten weten dat ze de Italiaanse fabrikant van de Fyra, AnsaldoBreda, 

aansprakelijk stelt voor de problemen. Het afnameprogramma van nieuwe Fyra-treinen is 

per direct stopgezet. De Fyra’s mogen pas weer rijden als aan alle veiligheidseisen is voldaan 

en reizigers een stabiele dienstverlening kunnen verwachten. Op 28 januari vond een 

hoorzitting plaats van het Nederlandse en Belgische parlement, waar NS, het Belgische OV-

bedrijf NMBS en Prorail gehoord werden.  

 

Als tussenoplossing zette NS een Intercity in, die vanaf de Randstad naar Roosendaal reed.  

In Roosendaal konden reizigers vervolgens overstappen op een pendeltrein van Roosendaal 

naar Antwerpen. Vanaf 18 februari startten NS en NMBS een Intercity tussen Den Haag 

Hollands Spoor en Brussel-Zuid Midi, die aanvankelijk twee keer per dag reed. Vanaf 11  
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maart werd de frequentie opgevoerd naar acht keer per dag. Deze verbinding komt bovenop 

de bestaande verbindingen met Thalys en de grensoverschrijdende stoptrein. Tegelijkertijd 

werd vanaf 11 maart de pendeltrein Roosendaal – Antwerpen afgeschaft. Dit is lastig voor 

forenzen omdat de reguliere eerste Intercity pas om 9 uur in Antwerpen aankomt.  

 

De huidige stand van zaken is dat reizigers nu acht keer per dag met de trein naar Brussel-

Zuid-Midi kunnen rijden. NS heeft bij spoorbeheerder ProRail ruimte op het spoor 

aangevraagd om volgend jaar 16 treinen te laten rijden tussen Amsterdam en Brussel. Dit 

jaar is het niet meer mogelijk om meer treinen te laten rijden. Daarnaast werkt de gemeente 

Den Haag aan een plan  voor een eigen spoorlijn tussen Den Haag en Brussel, onder de 

naam Lage LandenLijn.  

 

Ik ben helemaal niet tevreden met het 'alternatief' van de 'vernieuwde Beneluxtrein' 

voor de Fyra. Ik moet maandelijks heen en terug van Amsterdam naar Antwerpen 

reizen, dus aan een verbinding met Den Haag heb ik helemaal niets. Zeker niet als 

deze maar twee keer per uur rijdt. De Beneluxtrein zat vroeger al praktisch elk uur 

barstensvol. De prijs is ook niet te vergelijken, want een enkeltje Den Haag HS-A'dam 

kost me 10,60 euro. Dat betekent dat ze me dan maar 8 euro zouden gaan vragen 

voor de reis Antwerpen-Den Haag - lijkt me niet echt plausibel. Ik vrees dat ik 

gewoon het oude tarief, 18,50 euro (jongerentarief ) zal moeten betalen van 

Antwerpen tot Den Haag HS en vervolgens 10,60 euro moet neertellen om in 

Amsterdam te komen. Aan het einde van de rit ben ik dus méér geld kwijt dan zelfs 

met die hele Fyra. En ik doe er ook nog eens langer over.  

Ik vind het niet fijn om te zien dat dit 'alternatief' als een goednieuwsshow wordt 

voorgesteld. Het enige probleem dat de reizigersverenigingen er mee lijken te 

hebben is de frequentie van de treinen, maar over de prijzen voor reizigers die naar 

Amsterdam moeten wordt helemaal niks gemeld.  

 

Vroeger (voor de nieuwe dienstregeling) nam ik elke twee maanden de trein van 

Haarlem naar Antwerpen (en Gent). Met de nieuwe dienstregeling heb ik nog geen 

enkele keer de trein genomen om de volgende redenen: 

1) Duurder geworden. Vrienden uit België adviseer ik om met de auto te komen 

omdat dit nu goedkoper is… 

2) Weinig goede verbindingen. De reistijd is veel langer geworden en dus is het 

makkelijker om met de auto te komen… 

3) Minder treinen dan vroeger (vroeger elk uur van 8u tot 22u; nu slechts 8x per dag) 

4) Onregelmatige verbindingen: als je een trein mist moet je lang wachten op de 

volgende. Dus meer risico. Auto is meer flexibel ondanks de mogelijke files 

5) en dan heb ik het nog niet over vertragingen, treinen die uitvallen, enz. 

Dus zolang het bovenstaande niet verandert ben ik niet van plan om de trein te 

nemen, integendeel: ik huur nu regelmatig een auto voor een weekendje naar 

België...wel jammer want ik ben een milieubewust persoon die liever in de trein zit! 
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4. Aanbevelingen 

 

Het OV loket doet ook dit kwartaal weer enkele aanbevelingen aan vervoerders en aan hun 

opdrachtgevende overheden. Deze aanbevelingen zijn gericht op verbetering van de kwaliteit 

van het openbaar vervoer en vloeien rechtstreeks voort uit de klachten van reizigers en de 

problemen die wij signaleren.  

 

1. Werk meer samen 

Overheden en OV-bedrijven moeten meer aandacht besteden aan de afstemming met andere 

regio’s. Reizigers die concessiegrenzen overschrijden, worden nog steeds geconfronteerd 

met een grote diversiteit aan prijzen, voorwaarden, restitutieregelingen en dergelijke, zeker 

nu de landelijke sterabonnementen niet meer verkrijgbaar zijn en elke regio zijn eigen 

abonnementen heeft.  

 

2. Kom de reiziger tegemoet bij fouten van het OV-bedrijf 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Waar apparatuur wordt ingezet, kan deze 

defect zijn. De kunst is de klant zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van gemaakte 

fouten of van defecten aan apparatuur. Het OV loket vraagt in deze gevallen een actievere 

opstelling van de vervoerder. Wordt er bijvoorbeeld door een defect in de apparatuur saldo 

afgeschreven ondanks een abonnement, dan zou de vervoerder moeten controleren bij wie 

het mis is gegaan en het teveel afgeschreven bedrag terugstorten. Zouden privacyregels dat 

onmogelijk maken, dan kan een vervoerder zijn abonnementhouders vragen hiervoor 

toestemming te geven of iedereen via e-mail op de hoogte brengen. 

 

Twee voorbeelden die onze aanbeveling illustreren: 

  

Op 26 en 27 maart was er een storing bij Veolia in de OV-chipkaart-apparatuur. Men riep 

abonnementhouders op niet in te checken omdat er ondanks het abonnement toch saldo 

zou worden afgeschreven. Ze mochten hun OV-chipkaart als zichtkaart gebruiken. Degenen 

die wel hadden ingecheckt, moesten zelf actie ondernemen en via internet bij ‘Mijn Veolia’ 

het teveel afgeschreven bedrag terugvragen. Het OV bedrijf had hier een wat actievere 

houding in kunnen kiezen.  

 

Bij het GVB in Amsterdam was in december een soortgelijke storing. Door een fout bij het 

installeren van nieuwe software herkende een aantal kaartlezers de abonnementen niet, 

waardoor er toch saldo werd afgeschreven. GVB zette, zonder dat deze reizigers een 

restitutieverzoek hoefden in te dienen, het teveel afgeschreven bedrag klaar bij een 

oplaadautomaat. Dat is een redelijk goede oplossing. Reizigers moeten nog wel zelf het 

bedrag ophalen bij een oplaadpaal.  

 

3. Stem de capaciteit af op het te verwachten aanbod aan reizigers 

De reiziger begrijpt dat hij geen garantie heeft op een zitplaats, maar op bepaalde trajecten 

zijn treinen in de spits structureel te vol. In deze gevallen zouden langere treinen of 

dubbeldekkers wenselijk zijn. En als er geen langere trein ingezet kan worden (bijvoorbeeld 

door beperkte lengte van de perrons), informeer de reizigers daar dan duidelijker over.  
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Een stap in de goede richting is een proef die de NS dit voorjaar doet op het traject tussen 

Zwolle en Roosendaal. met de app ‘Reisplanner Xtra’. Deze laat zien waar in de trein nog 

vrije zitplaatsen zijn, zodat reizigers weten waar ze moeten instappen.  

 

4. Laat de OV-chipkaart ook echt een kaart zijn voor het hele openbaar vervoer. 

De OV-chipkaart is bedoeld– en wordt ook zo gepositioneerd – als een gemakkelijke kaart 

voor het hele openbaar vervoer in Nederland. In welke mate dit het geval is, hangt vaak af 

van het individuele beleid van individuele OV-bedrijven. Onderstaand voorbeeld geeft aan 

dat de gemaakte keuzes niet altijd in het belang van de reiziger zijn. Wij roepen de bedrijven 

op om alles in het werk te stellen om het de reiziger op dit punt gemakkelijker te maken 

 

Illustratie bij deze aanbeveling: 

 

Voor reizigers van o.a. Syntus geldt dat de nieuwe regionale sterabonnementen alleen in 

papieren vorm verkrijgbaar zijn. Dit besluit is genomen door overheden en vervoerders 

omdat op termijn het sterabonnement vervangen zal gaan worden door nieuwe OV-

chipkaartproducten waarbij reizen op basis van kilometers de norm is. Dit levert met name 

onduidelijkheid op bij reizigers die van verschillende vervoerders gebruik maken, waarbij de 

één wel en de ander geen verchipt abonnement heeft. Zo krijgen reizigers bij de lijnen 43 en 

86 (Veluwe) die door Syntus-Breng (Connexxion) worden verzorgd, het advies om hun 

abonnement bij Syntus te kopen, omdat daar het sterabonnement geldt als zichtkaart. Op 

die manier kun je ook bij Connexxion reizen. Een ingewikkelde situatie, die in tegenspraak is 

met de intenties achter de OV-chipkaart.  

 

5. Geldigheid abonnementen Arriva en Connexxion in lijn 195/295 

We herhalen onze aanbeveling uit de vorige kwartaalrapportage met betrekking tot lijn 

195/295 tussen Rotterdam en Utrecht. Deze lijn wordt gereden door de vervoerders Arriva 

en Connexxion en overschrijdt een concessiegrens. In de bussen van Connexxion kan de 

reiziger niet met zijn Arriva-abonnement terecht. Als de apparatuur in beide bussen elkaars 

abonnementen niet herkent, zouden vervoerders een oplossing moeten vinden, waardoor de 

reiziger niet langer financieel gedupeerd wordt. 

 

6. Bereid de definitieve afschaffing van de papieren kaartjes goed voor.  

Ook al heeft de NS de afschaffing van het papieren kaartje voor voordeelurenkaarthouders 

voorlopig ingetrokken, de verwachting is dat wellicht begin volgend jaar de papieren kaartjes 

voor deze groep definitief uit het assortiment zullen verdwijnen. Gezien de commotie die 

een eerdere aankondiging van de afschaffing teweegbracht, vragen wij NS om de reizigers 

tijdig te informeren en veel aandacht te besteden aan  informatievoorziening en begeleiding 

van de reizigers op stations, zeker als er gelijktijdig sprake is van het sluiten van poortjes op 

stations.  

 

 

 



Bijlage. Cijfers 1 januari - 31 maart 2013

In het eerste kwartaal van 2013 ontving het OV loket in totaal 1879 klachten. Dat is ten opzichte van dezelfde
periode in 2012 een daling van 343 klachten (van 2222 naar 1879). Kijken we naar het vorige kwartaal, oktober
t/m december 2012 dan zien we ook in vergelijking daarmee een daling in het totaal aantal klachten, van 2321
naar 1879.

Tabel 1: Klachten per categorie

Klachten per categorie per maand ja
nu

ar
i

fe
br

ua
ri

m
aa

rt

T
ot

aa
l

%

Boetebeleid 13 13 17 2,343

Dienstregeling 94 45 28 8,9167

Dienstuitvoering 372 151 100 33,2623

Informatievoorziening 17 26 24 3,667

Personeel 9 7 8 1,324

Station- en haltevoorziening 26 15 23 3,464

Veiligheid en overlast 11 16 11 2,038

Vervoermiddel 16 8 15 2,139

Vervoersbewijs 393 235 186 43,3814

Totaal 951 516 412 1.879 100,0

De categorieën dienstuitvoering en vervoersbewijs zijn koplopers met respectievelijk 623 en 814 klachten. De
categorie dienstuitvoering laat zowel t.o.v. het eerste kwartaal van 2012 (467) als het laatste kwartaal van 2012
(604) een stijging zien. In deze beide categorieën is duidelijk zichtbaar dat de klachtenaantallen in januari het
hoogst zijn en dat het afloopt tegen het eind van het kwartaal.

Het aantal klachten over de dienstregeling groeide licht naar 167 t.o.v. 157 vorig jaar en dat terwijl er dit jaar
veel wijzigingen waren in de dienstregelingen ivm nieuwe stations, de Hanzelijn en nieuwe vervoerders in
bepaalde gebieden. NB In het laatste kwartaal van 2012 zijn er 518 klachten ingediend over de nieuwe
dienstregeling. 

Het aantal klachten mbt de categorie vervoersbewijs daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012,
namelijk van 1186 in 2012 naar 814 dit jaar. De categorie vervoersbewijs bevat klachten over in- en
uitchecken, tariefhoogte, aanschaf kaartje, restitutie etc. Bij tabel 4 vindt u een nadere onderverdeling van de
klachten in deze categorie.
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Tabel 2: Klachten per vervoerder

Maand / Vervoerder ja
nu

ar
i

fe
br

ua
ri

m
aa

rt

T
ot

aa
l

%

Arriva 216 69 38 323 15,7

Breng 17 11 4 32 1,6

Connexxion 70 35 28 133 6,5

Diversen 0 1 3 4 0,2

Diversen Gr/Dr (De Grooth, 0 3 1 4 0,2

EBS Public Transportation 4 1 2 7 0,3

GVB 15 15 20 50 2,4

GVU 2 5 2 9 0,4

Hermes 2 1 4 7 0,3

HTM 21 9 12 42 2,0

Klantenservice OV-chipkaart 55 54 47 156 7,6

Nederlandse Spoorwegen 486 306 228 1.020 49,5

NS Fiets 1 0 0 1 0,0

NS Hispeed 51 14 13 78 3,8

OV 9292 1 1 3 5 0,2

OV-fiets en NS-Scooter 1 0 1 2 0,1

ProRail 3 0 0 3 0,1

Qbuzz 10 9 4 23 1,1

Rederij Doeksen 1 0 0 1 0,0

RET 16 5 10 31 1,5

Syntus 30 9 3 42 2,0

Veolia Transport Nederland 36 24 26 86 4,2

Totaal 1.038 572 449 2.059 100,0

Tabel 2 toont de klachten per vervoerder verdeeld over de drie maanden van het kwartaal.
Een vergelijking met het vorige kwartaal laat zien dat er heel wat vervoerders zijn bij wie een daling van het
aantal klachten is te zien. Dit geldt voor Connexxion, EBS, Klantenservice OV-chipkaart, NS, NS Hispeed,
Qbuzz, RET, Syntus en Veolia. Bij NS Hispeed waren er in januari nog flink wat klachten over de Fyra, maar toen
in februari de alternatieve trein van Den Haag Hollands Spoor naar Brussel-Zuid Midi ging rijden nam het aantal
klachten snel af.

Bij Arriva was met name in januari het aantal klachten erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de
onduidelijkheid rond de afschaffing van de sterabonnementen in Zuid-Holland en de hoge tarieven van de
nieuwe abonnementen. Bij de overige vervoerders waren de aantallen klachten redelijk stabiel. Breng en Syntus,
die rijden in Gelderland, hadden in het begin van het kwartaal te kampen met klachten over de afschaffing van
het landelijke sterabonnement. Hoewel daar (nog) geen oplossing is gekomen in de vorm van een
tegemoetkoming voor de reizigers, zoals dat wel gebeurde in Zuid-Holland, nam het aantal klachten in februari
en maart af.
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Tabel 3: Categorie vs vervoerder

Categorie / Vervoerder B
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Arriva 9 29 47 2 4 3 7 6 216 323 15,7

Breng 0 4 5 0 1 0 0 2 20 32 1,6

Connexxion 5 21 12 1 1 0 1 3 89 133 6,5

Diversen 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0,2

Diversen Gr/Dr (De Grooth, 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0,2

EBS Public Transportation 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7 0,3

GVB 4 2 4 2 4 7 0 0 27 50 2,4

GVU 1 3 0 0 1 0 1 0 3 9 0,4

HTM 7 2 13 1 1 2 1 0 15 42 2,0

Hermes 0 1 3 0 0 0 0 0 3 7 0,3

Klantenservice OV-chipkaart 0 0 0 17 0 0 0 0 139 156 7,6

NS Fiets 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0

NS Hispeed 0 7 35 9 0 0 0 5 22 78 3,8

Nederlandse Spoorwegen 13 93 486 29 8 51 23 21 296 1.020 49,5

OV 9292 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0,2

OV-fiets en NS-Scooter 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,1

ProRail 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0,1

Qbuzz 0 3 5 1 0 0 0 0 14 23 1,1

RET 2 3 3 0 1 3 2 2 15 31 1,5

Rederij Doeksen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,0

Syntus 0 7 4 2 0 0 1 0 28 42 2,0

Veolia Transport Nederland 5 3 16 2 3 0 1 0 56 86 4,2

Totaal 46 179 635 75 24 69 39 39 953 2.059 100,0

Tabel 3 toont de klachten per vervoerder, onderverdeeld in klachtencategorieën die het OV loket hanteert. Het
aantal klachten in deze tabel is hoger dan het totaal aantal klachten omdat aan één klacht meerdere
vervoerders kunnen worden gekoppeld. 
Zoals al eerder duidelijk werd zijn scoren de categorieën dienstuitvoering met 635 klachten en vervoersbewijs
met 953 klachten hoog.
Veolia liet in de categorie dienstuitvoering minder klachten noteren (16) dan in het vorige kwartaal (29). Arriva
scoort hoog in de categorie vervoersbewijs (216 klachten). Dit zijn vooral klachten over de tarieven van de
nieuwe abonnementen in Zuid-Holland.
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Het OV loket heeft minder klachten over NS ontvangen dan het kwartaal hiervoor. De categorieën waar wel een
(lichte) stijging te zien is, zijn dienstuitvoering (vertragingen, capaciteit) en informatievoorziening.
De categorie dienstuitvoering laat de grootste klachtenstijging zien. In totaal werd dit kwartaal 279 keer het
trefwoord capaciteit toegekend, dat is ruim de helft van het totaal aantal klachten over de NS in de categorie
dienstuitvoering. In dezelfde periode vorig jaar werd er 121 keer geklaagd over de capaciteit van de NS treinen.
In het laatste kwartaal van 2012 was dit nog 212 keer. Er lijkt een verband te zijn met de nieuwe dienstregeling
die per 9 december 2012 werd ingevoerd. In het begin van het kwartaal ontving het OV loket 81 klachten over
de door NS aangekondigde afschaffing van het papieren kaartje voor voordeelurenkaarthouders Deze klachten
zijn terug te vinden onder de categorie vervoerbewijs. In februari kondigde NS aan dat de papieren kaartjes
voorlopig blijven bestaan. Dat heeft er mede toe bijgedragen dat NS in deze categorie ruim 100 klachten
minder liet noteren dan in het voorgaande kwartaal (296 tov 405).

Klantenservice OV-chipkaart laat een mooie daling zien van het aantal klachten, van 219 in het laatste kwartaal
van 2012 naar 156 dit kwartaal.
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Tabel 4: Klachten per vervoerder binnen de categorie vervoerbewijs

Tabel 4: Klachten per vervoerder binnen de categorie vervoersbewijs. Het aantal klachten in deze tabel is hoger
dan het totaal aantal klachten omdat aan één klacht meerdere trefwoorden en vervoerders kunnen worden
toegekend.
Het hoogste aantal klachten in de categorie vervoersbewijs wordt genoteerd bij NS (626 klachten). Bij NS zijn de
meeste klachten terug te vinden bij de trefwoorden tariefhoogte en in- en uitchecken. Dit is vooral terug te
voeren op de klachten van reizigers in de periode tot half februari toen men er nog van uitging dat de papieren
treinkaartjes zouden verdwijnen. Het aantal klachten over de Klantenservice OV-chipkaart neemt af (349) t.o.v
het vorige kwartaal. Dit past in het totaalbeeld waarin ook te zien is dat de klachten
afnemen.                                       

Binnen de categorie vervoersbewijs heeft het OV loket dit kwartaal in totaal 474 klachten over de tariefhoogte
ontvangen. Dit zijn bijna 100 klachten meer dan in het vorige kwartaal en bijna 180 klachten meer dan
dezelfde periode vorig jaar. Een deel van de klachten over prijsstijgingen komt voort uit de problemen rond
afschaffing van de sterabonnementen. Ook ontving het OV loket klachten uit Noord-Nederland over belbussen
van Arriva die de dienstregeling van gewone bussen van Connexxion overnamen en waarvoor een los kaartje
gekocht moest worden.

De meeste klachten over Klantenservice OV-chipkaart in de categorie vervoerbewijs hebben betrekking op
restitutie. Dit gaat niet om het terugvragen van saldo als iemand vergeten is uit te checken, want dat moet de
reiziger bij zijn vervoerder terugvragen. De klachten over restitutie bij Klantenservice OV-chipkaart betreffen
problemen wanneer de reiziger schade lijdt door een defecte kaart, abonnementen die niet of te laat klaarstaan
of automatisch opladen.

Dit kwartaal is er voor het eerst in lange tijd een klacht over Rederij Doeksen te noteren. Een student van de
Zeevaartschool in Harlingen beklaagt zich erover dat hij voor de overtocht vanaf zijn woonplaats Terschelling
een los kaartje voor de veerboot moet kopen terwijl hij een OV-chipkaart met studentenreisrecht heeft.
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Arriva 109 37 10 1 3 1 16 47 22 9 2 1 12 2 25 179 1 1 2 480

Breng 10 5 4 4 2 1 3 15 44

Connexxion 40 20 2 1 1 11 31 6 1 3 2 1 4 2 3 31 48 207

Diversen 1 2 3
Diversen Gr/Dr (De Grooth,
VMNN, DVG, Nuis, UVO, CTS)

1 1

EBS Public Transportation 1 1 1 1 1 2 2 9

GVB 7 1 1 1 3 12 3 1 3 2 1 1 1 11 7 1 56

GVU 3 1 2 6

HTM 1 1 1 1 1 8 1 2 1 1 3 8 29

Hermes 1 1 1 2 2 1 8

Klantenservice OV-chipkaart 39 1 10 15 51 4 5 18 53 24 20 16 20 69 1 3 349

NS Hispeed 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 15 4 1 37

Nederlandse Spoorwegen 50 8 2 81 2 8 21 94 41 6 26 4 8 12 24 13 48 1 55 109 2 1 10 626

OV-fiets en NS-Scooter 1 1

Qbuzz 6 1 3 1 1 1 7 8 28

RET 7 5 2 6 1 1 1 5 8 1 37

Rederij Doeksen 1 1

Syntus 16 5 2 5 1 1 6 23 59

Veolia Transport Nederland 1 3 6 3 30 3 1 2 5 2 13 43 2 1 115

Totaal 289 87 12 103 21 67 1 2 66 252 101 10 102 13 37 14 66 33 77 2 1 236 474 9 7 14 2.096
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Tabel 5: Klachten per concessiegebied

Vervoerder die
concessie uitvoertConcessie

OV-autoriteit die
concessie verleent ja

nu
ar
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m
aa

rt

T
ot

aa
l

%

BRU  Regiovervoer Utrecht
(incl. sneltram )

Connexxion 1 1 0 2 0,1

Stadsvervoer Utrecht GVU 3 6 2 11 0,6

Ministerie van IenM HRN (Hoofdrailnet) Nederlandse
Spoorwegen

488 304 229 1.021 53,1

Harlingen - Terschelling Rederij EVT 1 0 0 1 0,1

OV-bureau Groningen
Drenthe

GD Concessie Qbuzz 9 9 5 23 1,2

HOV Groningen -
Drenthe

Arriva 2 0 0 2 0,1

Kleinschalig OV
Groningen-Drenthe

Diversen Gr/Dr (De
Grooth, VMNN, DVG,
Nuis, UVO, CTS)

0 2 0 2 0,1

Provincie Drenthe Vechtdallijnen Arriva 21 11 5 37 1,9

Provincie Flevoland IJsselmond Connexxion 11 7 2 20 1,0

Provincie Flevoland -
Gemeente Almere

Stads- en Streekvervoer
Almere

Connexxion 2 3 2 7 0,4

Provincie Friesland Noord- en Zuidwest-
Friesland en
Schiermonnikoog

Arriva 26 4 0 30 1,6

Noordelijke
treindiensten

Arriva 12 3 7 22 1,1

Zuidoost-Friesland Qbuzz 0 1 0 1 0,1

Provincie Gelderland Achterhoek/Rivierenlan
d

Arriva 27 10 7 44 2,3

Trein Ede/Wageningen -
Barneveld - Amersfoort

Connexxion 6 1 1 8 0,4

Veluwe Syntus 24 5 2 31 1,6

Provincie Groningen Noordelijke
treindiensten

Arriva 12 3 7 22 1,1

Provincie Limburg Noord- en Midden-
Limburg (incl. Maaslijn)

Veolia Transport
Nederland

12 10 5 27 1,4

Zuid-Limburg (incl.
Heuvellandlijn)

Veolia Transport
Nederland

15 6 11 32 1,7

Provincie Noord-Brabant HOV Breda -Oosterhout
- Utrecht

Veolia Transport
Nederland

1 0 1 2 0,1

Meierij Arriva 0 0 2 2 0,1

Midden-Brabant Veolia Transport
Nederland

4 0 3 7 0,4

Oost-Brabant Arriva 0 3 1 4 0,2

West-Brabant Veolia Transport
Nederland

3 4 1 8 0,4

Provincie Noord-Holland Fast Flying Ferries
IJmuiden-Amsterdam

Connexxion 0 0 3 3 0,2

Gooi- en Vechtstreek Connexxion 1 2 0 3 0,2

Haarlem-IJmond Connexxion 3 3 0 6 0,3

Noord-Holland Noord
incl. Texel

Connexxion 11 5 0 16 0,8
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Vervoerder die
concessie uitvoertConcessie

OV-autoriteit die
concessie verleent ja
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Provincie Overijssel IJsselmond Connexxion 11 7 2 20 1,0

Midden-Overijssel Syntus 1 3 1 5 0,3

Vechtdallijnen Arriva 21 11 5 37 1,9

Provincie Utrecht Provincie Utrecht Bus Connexxion 10 4 6 20 1,0

Provincie Zeeland Midden-Zeeland
(Walcheren + Noord- en
Zuid-Beveland)

Connexxion 2 1 2 5 0,3

Noord Zeeland
(Schouwen Duiveland en
Tholen)

Connexxion 8 2 1 11 0,6

Zeeuwsch Vlaanderen Veolia Transport
Nederland

0 1 1 2 0,1

Provincie Zuid-Holland DAV (inclusief
Merwede-Lingelijn)

Arriva 13 4 5 22 1,1

Hoeksewaard en
Goeree-Overflakkee

Arriva 34 4 4 42 2,2

Zuid-Holland Noord Arriva 76 29 7 112 5,8

Regio Twente Treindienst Zutphen -
Hengelo - Oldenzaal

Syntus 4 1 0 5 0,3

Twente (incl. Almelo-
Marienberg)

Connexxion 5 3 1 9 0,5

Vechtdallijnen Arriva 21 11 5 37 1,9

Samenwerkingsverband
regio Eindhoven

Concessie SRE Hermes 1 1 2 4 0,2

Stadsgewest
Haaglanden

 Haaglanden Streek Veolia Transport
Nederland

3 2 4 9 0,5

Haaglanden Stad HTM 15 3 6 24 1,2

Randstadrail Den
Haag/Zoetermeer

HTM 7 6 5 18 0,9

Stadsregio Amsterdam Amstelland-Meerlanden Connexxion 8 2 9 19 1,0

Stadsvervoer
Amsterdam

GVB 15 15 19 49 2,5

Waterland EBS Public
Transportation

4 2 2 8 0,4

Zuidtangent Haarlem-
Vijfhuizen

Connexxion 0 1 0 1 0,1

Stadsregio Arnhem-
Nijmegen

Arnhem-Nijmegen Breng 19 11 6 36 1,9

Stadsregio Rotterdam Bus Rotterdam RET 7 2 3 12 0,6

Parkshuttle Rivium Connexxion 1 0 0 1 0,1

Rail Rotterdam (incl.
Randstadrail Den Haag -
Rotterdam)

RET 9 3 8 20 1,0

Tabel 5 geeft een overzicht van de klachten per concessiegebied. Sommige concessiegebieden worden twee
keer genoemd. Dit komt omdat sommige concessies onder twee concessieverleners thuishoren. Dit geldt o.a.
voor concessie IJsselmond (provincies Flevoland en Overijssel) en de Vechtdallijnen (provincies Overijssel en
Drenthe).

Het aandeel klachten van de NS in het totaal is iets gedaald. Arriva scoort hoog in de regio Zuid-Holland Noord,
met name in januari. Dat heeft te maken met de afschaffing van de landelijke sterabonnementen. Syntus laat in
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de concessie Veluwe een verdubbeling van het aantal klachten zien t.o.v. het vorige kwartaal. Dit heeft te
maken met het afschaffen van de trajectkaart door Syntus voor deze regio. De kortingsabonnementen die
hiervoor in de plaats zijn gekomen leiden voor een aantal reizigers tot prijsverhogingen.
Opvallend is het relatief grote aantal klachten over de Vechtdallijnen van Arriva. Deze treinen rijden de trajecten
Almelo - Mariënberg en Zwolle - Emmen. De klachten zijn divers en gaan o.a. over tarieven, vertragingen, in-
en uitchecken.
In Noord- en Zuidwest Friesland heeft Arriva de concessie overgenomen van Connexxion. Dit leverde met name
in januari relatief veel klachten op.  
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