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Betreft: Reactie op adviesaanvraag invoeren cashloos betalen bussen in Oost-Nederland

Arnhem / Lelystad / Zwolle, 23 april 2018.

Geachte mevrouw Wennekendonk en heren Cusell en Oude Elberink,

Op 13 april ontvingen wij uw adviesaanvraag Cashloos OV in Oost, d.d. 12 april 2018. U verzocht ons
de adviesaanvraag met voorrang te behandelen en uiterlijk 20 april ons advies te sturen, omdat op
12 april de vervoerders met de provincies hebben besproken dat gezamenlijk gestreefd wordt naar
een spoedbehandeling van deze adviesaanvraag.
Conform uw verzoek is de adviesaanvraag dezelfde avond nog verspreid onder de desbetreffende
ROCOV-leden. Hieronder vindt u onze reactie op uw adviesaanvraag.
Samenvatting
Uw adviesaanvraag laat voor de ROCOVs in Oost veel vragen open (paragraaf C). Op basis van de
adviesaanvraag concluderen wij dat extra maatregelen nodig zijn t.a.v. het distributienetwerk en de
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communicatie (paragraaf D en E). Normaal gesproken zouden deze zaken al in het overlegproces
tussen concessiehouders en ROCOVs voorafgaand aan de adviesaanvraag aan de orde zijn gekomen.
Voor een deel is dat gebeurd, maar is het resultaat niet altijd terug te vinden in de adviesaanvraag,
voor een ander deel is dat niet gebeurd. Gecombineerd met de gevraagde spoedbehandeling en een
voorgenomen invoeringsdatum op zeer korte termijn maakt dat wij over Cashloos OV in Oost nu
geen advies kunnen geven, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is of maatregelen die wij noodzakelijk
achten voor 7 mei of überhaupt worden uitgevoerd (paragraaf A, artikel 31.4 Wp2000).
Daarbij speelt ook mee dat naar onze mening de financiering deel uit moet maken van de
adviesaanvraag (paragraaf B).
Wij vragen daarom
1. de invoering van Cashloos OV in Oost uit te stellen (vergelijk de invoering bij Qbuzz in
Groningen en Drenthe, waar cashloos vanaf juni 2018 geleidelijk wordt ingevoerd, en de
gevolgde procedure in Noord Brabant gedurende het hele jaar 2017);
2. uitstel schept ruimte voor een gesprek met de vervoerders / opdrachtgevers over de in deze
reactie genoemde openstaande vragen en actiepunten en ruimte voor extra communicatie;
3. ons daarna een adviesaanvraag te sturen waarin ook de ontbrekende punten aan de orde
komen.
Wij achten dit nodig om, indien Cashloos OV in Oost ingevoerd wordt, te zorgen dat dat ook een
succes wordt.
A

Procedure Adviesaanvraag in strijd met Wp 2000 en gedane belofte
1. Gedane belofte. In oktober 2017 hebben de vervoerders de vier ROCOVs in Oost
geïnformeerd over het voornemen over te gaan tot cashloos betalen in Oost. In dat overleg
hebben de vier ROCOVs van de gelegenheid gebruik gemaakt onze zienswijze op dat
voornemen over het voetlicht te brengen. De vervoerders hebben toen toegezegd onze
opmerkingen in overweging te nemen en tijdig een adviesaanvraag aan ons voor te leggen.
2. Verbroken belofte. Tot onze grote verbazing deelden de vervoerders in een bijeenkomst te
Deventer op 28 maart mede dat cashloos betalen in Regio Oost op maandag 7 mei zou
worden ingevoerd. De vervoerders achtten het niet nodig dienaangaande een advies
aanvraag bij de ROCOVs in Oost in te dienen. Daarmee werd de eerdere belofte verbroken.
Deze handelwijze is onbegrijpelijk omdat uit artikel 33 van het Besluit personenvervoer 2000
overduidelijk blijkt dat de overgang naar cashloos betalen adviesplichtig is (zie paragraaf G
van deze reactie). Dit moeten de vervoerders ook hebben geweten. Omdat dit in onze ogen
onacceptabel was is in de vergadering van de ROCOVs van Oost op 6 april besloten een brief
aan de drie busvervoerders in Regio Oost te schrijven. Die brief heeft ertoe geleid dat alsnog
een aan de vier ROCOVs gerichte adviesaanvraag over cashloos betalen is ingediend.
3. Adviesaanvraag van 12 april 2018 procedureel in strijd met Wp 2000. We moeten echter
constateren dat deze adviesaanvraag veel te laat is ingediend in relatie tot de voorgenomen
invoeringsdatum van cashloos betalen. Zie artikel 31, lid 4 en lid 5 van Wp 2000 (paragraaf F).
4. 7 mei als invoeringsdatum onacceptabel. Gezien het voorgaande is de voorgenomen
introductiedatum van 7 mei onacceptabel. Cashloos betalen kan pas ingaan als voldaan is
aan de eisen van de Wp 2000. Op de voorbarigheid van 7 mei 2018 hebben wij ook al
gewezen in de brief van 9 april 2018. Deze opmerking is door de vervoerders volledig
genegeerd in hun adviesaanvraag van 12 april. De vervoerders wekken hiermee de indruk
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niet te hechten aan het adequaat voldoen aan wettelijke eisen en niet echt geïnteresseerd te
zijn in het standpunt van de ROCOVs over dit onderwerp.
5. 20 april als datum voor uitbrengen advies onhaalbaar. Aan het verzoek om uiterlijk 20 april
het advies uit te brengen kunnen de ROCOVs niet voldoen. De adviesaanvraag is te laat
ingediend en in veel opzichten onvolledig (zie bij C) en procedureel in strijd met de Wp 2000.
6. Provincies van Regio Oost inlichten. Gezien de gang van zaken is het gewenst de
adviesaanvraag en onze reactie daarop voor te leggen aan de provincies.
B

Financiering niet loskoppelen van de ingangsdatum
1. Financiering moet deel uitmaken van de adviesaanvraag. In een adviesaanvraag dienen de
financiële consequenties daarvan voor de reizigers helder te zijn. Wij kunnen geen
volwaardig advies uitbrengen zonder inzicht daarover. Het is daarom geen juiste keuze om
de financiering (met de eventuele gevolgen daarvan voor de reizigers) los te koppelen van de
ingangsdatum. Als de vervoerders nu al aangeven dat er geen extra tariefsverhoging komt zal
dat de acceptatie van cashloos alleen maar vergemakkelijken.
2. Cashloos betalen niet afwentelen op de reizigers. De ROCOVs vrezen, op grond van eerdere
gesprekken met en stukken van de betrokken partijen, dat de vervoerders van plan zijn de
kosten van cashloos betalen op een of andere voor ons nog niet bekende wijze door te
berekenen in de tarieven. Wij wachten uw voorstel hierover af, maar geven u al vast mee
hiervoor geen in onze ogen doorslaggevende argumenten te zien.
3. Ingangsdatum introductie cashloos betalen pas na het doorlopen van de financiële
procedure. De procedurele tekortkomingen van paragraaf A zijn het eerste argument om
niet akkoord te gaan met 7 mei als invoeringsdatum. Het niet bekend zijn van de financiële
gevolgen voor de reiziger is een tweede argument.

C

Adviesaanvraag laat veel punten open

De adviesaanvraag is inhoudelijk erg summier. Op tal van punten dienen wij voor een goede
beoordeling te weten wat men precies van plan is. Deze punten dienen in de adviesaanvraag te
worden ogenomen en dat is niet gebeurd. Zonder meer duidelijkheid kunnen wij geen gedegen
advies uitbrengen. Het gaat om de volgende punten:
1. Betrouwbare en snelwerkende apparatuur noodzakelijk. Er moet worden voorkomen dat
reizigers last krijgen met traag of onjuist werkende apparatuur en/of met chauffeurs die niet
goed kunnen omgaan met de apparatuur. Hierover bereiken ons wel eens klachten. Er moet
niet dezelfde fout worden gemaakt als bij de introductie van de OV-chipkaart die te vroeg en
met te veel gebreken in de markt is gezet met alle imagoproblemen van dien. De
adviesaanvraag gaat hieraan voorbij en geeft geen inzicht of en zo ja welke maatregelen zijn
genomen om dit risico te minimaliseren. Ook deze omissie moet alsnog worden
weggenomen.
2. Gratis reizen bij falende apparatuur. Er is ons toegezegd dat bij falende apparatuur gratis kan
worden gereisd. De adviesaanvraag vermeldt hier niets over en geeft dus ook geen
informatie over hoe hier mee omgegaan wordt als bijvoorbeeld de apparatuur tijdens de rit
weer tot leven komt. Ook hier is nadere informatie vereist.
3. Mogelijkheid om “papieren reisproducten” op OV-chipkaart te zetten. Er zijn reizigers met
een OV-chipkaart die af en toe ook gebruik maken van een reisproduct dat alleen fysiek
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verkrijgbaar is bij de chauffeur, een distributiepunt of online. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de busdagkaart Oost. Het zou handig zijn voor de passagiers en de chauffeurs als een
dergelijke kaart ook op de OV-chipkaart kan worden gezet, zoals dat ook het geval is bij
treindagkaarten.
4. Binnenlandse pinpassen en creditcards. Naar we mogen aannemen zijn de pinpassen en
creditcards van alle in Nederland gevestigde banken bruikbaar. Maar dit staat niet zo in het
advies geformuleerd. Hiervan willen wij graag een bevestiging.
5. Buitenlandse pinpassen en creditcards. De adviesaanvraag geeft niet aan of pinpassen en
creditcards van niet in Nederland gevestigde banken gebruikt kunnen worden. Die
helderheid moet er wel komen.
6. Positie reizigers in schuldsanering of anderszins onder financiële curatele, vrijgelaten
gevangenen en asielzoekers. Tijdens het overleg met de vervoerders is dit aspect wel aan de
orde geweest, maar hier is niets van terug te vinden in de adviesaanvraag. Die omissie moet
worden verholpen.
D

Distributienetwerk
1. Dichtheid netwerk. In de concessie IJsselmond) lijkt dit vrij goed geregeld. In de andere
concessies ontbreken naast kleinere plaatsen juist ook diverse grotere plaatsen. In de
concessie Midden-Overijssel ontbreken Heeten, Raalte, Rouveen, Wanneperveen en Wijhe.
In de concessie Twente ontbreken bijvoorbeeld Albergen, Boekelo, Kloosterhaar en
Nijverdal. In de concessie Veluwe ontbreken Epe en Nunspeet. Er is ook een groot gebied
zonder distributiepunt rond Barneveld: er ontbreken distributiepunten In Barneveld,
Voorthuizen, Terschuur, Hoevelaken, De Glind, Lunteren, Stroe, Nijkerkerveen,
Kootwijkerbroek. Ede, 75.000 inwoners, heeft slechts twee distributiepunten.
2. Openingstijden netwerk. Hierover is geen informatie verstrekt in de adviesaanvraag. Veel van
de distributiepunten zijn op zondag, in de vroege ochtenduren en na 18.00 uur gesloten. Veel
Primera’s zijn ook op maandagochtend tot 13:00 uur gesloten. Wie een vervoerbewijs wil
kopen maar dat niet kan kan daardoor wellicht niet de reis (op het voorgenomen tijdstip)
maken.
Dit vraagt om aanvullende maatregelen, zie de punten 3, 4 en 5 hieronder.
3. Online verkoop van niet OV-chipkaart reisproducten. Deze optie is wel toegezegd, maar staat
niet opgenomen in de adviesaanvraag. De ROCOVs willen graag weten of de bedoelde online
verkoop al operationeel is en hoe gebruiksgemak en vindbaarheid hiervan is / wordt
vormgegeven.
4. Kaartautomaten bij OV-knooppunten. De ROCOVs bevelen aan kaartautomaten voor niet OVchipkaart reisproducten neer te zetten bij OV-knooppunten. Die zijn 24 uur per dag te
gebruiken (tenzij de automaten de geest geven). Mits de automaten op een goed zichtbare
plek staan bespaart het reizigers ook een zoektocht naar het dichtstbijzijnde distributiepunt.
Dit is met name ook van belang voor toeristen (evenals punt 5).
5. Informatie bij haltes. Het verdient aanbeveling bij alle bushaltes te vermelden dat cashloos
betalen is ingevoerd, en waar het dichtstbijzijnde distributiepunt zich bevindt.
6. Continuïteit distributiepunten. Op 28 maart is ons medegedeeld dat de het gebruik van de
distributiepunten zal worden gemonitord en dat deze bij onvoldoende gebruik worden
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gesloten. Hierover staat niets vermeld in de adviesaanvraag. Daardoor is ook niets bekend
over de criteria die daarbij worden gehanteerd. De ROCOVs willen graag tijdig worden
geïnformeerd over die criteria en het hoe en waarom van sluiting van distributiepunten.
Hetzelfde geldt voor het openen van nieuwe distributiepunten.
E

Communicatie
1. De adviesaanvraag geeft aan dat de communicatie onder andere gericht is op toeristen. Op 7
mei is het toeristische seizoen echter nog niet of nauwelijks begonnen. Hierdoor zullen
toeristen pas ruim na de voorziene invoering met cashloos betalen worden geconfronteerd.
Dat betekent dat de communicatie hierover veel langer door moet lopen.
2. We missen in de adviesaanvraag concrete acties waarbij potentiële reizigers bereikt worden.
Zie ook punt D 5.
3. Het is onduidelijk of de (communicatie over de) duale fase al in alle concessies is gestart.
4. Komt er een publieksactie via Ervaar het OV?
5. Als websites waarop de voorverkooppunten te vinden zijn worden alleen www.breng.nl en
www.connexxion.nl/gelderland genoemd. Zullen de voorverkooppunten ook op de websites
van de andere vervoerders vindbaar zijn?

F

De vraag of volledig cashloos OV acceptabel is
1. Het hoofdmotief voor cashloos betalen is een grotere veiligheid doordat op geld gerichte
overvallen op chauffeurs dan niet meer interessant zijn. Dit valt te begrijpen, al zijn er veel
gebieden waar dit probleem niet of nauwelijks speelt.
2. Er dient zich een nieuw probleem aan als een reiziger niet tot de bus wordt toegelaten
omdat hij geen OV-chipkaart heeft en geen pinpas of creditcard. Dit probleem kan zich ook
voordoen bij een reiziger met een OV-chipkaart met onvoldoende saldo en zonder pinpas of
creditkaart. Er hebben zich al situaties voorgedaan waarin dit tot agressief gedrag heeft
geleid1. Hoe zijn chauffeurs geïnstrueerd om in de nieuwe situatie met reizigers die niet op
de hoogte zijn of pas ter plekke merken dat hun chipkaart kapot is om te gaan?
3. Voor reizigers met een OV-chipkaart die niet werkt of waarop onvoldoende saldo staat, is het
van belang dat in de bussen werkende oplaadapparatuur voor bijladen van saldo aanwezig is.
4. Om het onder punt 2 genoemde risico te verminderen ontkom je niet aan de overweging of
in uitzonderlijke gevallen toch niet met contant geld mag worden betaald of dat er achteraf
via een factuur betaald kan worden. De betrokken passagier moet zich dan wel kunnen
identificeren en zijn adresgegevens verschaffen.
5.

“Arriva concludeert op basis van onderzoek dat 1 tot 3% van de doelgroep contante betalers
uitvalt als gevolg van cashless OV. Dit zijn bijvoorbeeld minima zonder pinpas en ouderen die
liever niet pinnen en een OV-chipkaart ingewikkeld vinden.” Voor IJsselmond is dat maximaal
100 tot 250 reizigers per maand. Dat zijn drie tot acht volle bussen, alleen al in IJsselmond.
Om hoeveel reizigers het in de andere concessies gaat is ons niet bekend. Dit aantal reizigers

1

https://www.bd.nl/brabant/buschauffeur-mishandeld-door-man-omdat-hij-niet-met-cash-kanbetalen~aaa76738/
https://rijswijksdagblad.nl/getuigen-gezocht-doodsbedreiging-buschauffeur/
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dat verloren gaat voor het OV vinden wij aanzienlijk. Daarbij is het ook de vraag wat het
effect is op de verplaatsingsmogelijkheden van de genoemde doelgroepen.

met vriendelijke groet,

namens de Samenwerkende ROCOVs in Oost,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland

Mede namens:
D. (Douwe) Halbesma

J. (Jan) Maijers

E. (Ellen) Pot

Voorzitter ROCOV Flevoland

Voorzitter ROCOV Overijssel-West

Voorzitter ROCOV Twente
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G

Bijlage met relevante artikelen Wp 2000

Artikel 31 van Wp 2000
1.
De concessiehouder vraagt ten minste eenmaal per jaar advies aan consumentenorganisaties die
voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden, over de door de
concessiehouder voorgenomen wijziging van een dienstregeling, het tarief en overige in de concessie
geregelde onderwerpen.
2.
De concessiehouder stelt de consumentenorganisaties in de gelegenheid met hem overleg te voeren
voordat advies wordt uitgebracht.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de aard van onderwerpen als
bedoeld in het eerste lid.
4.
Het advies, bedoeld in het eerste lid, wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke
invloed kan zijn op de door de concessiehouder te nemen beslissing.
5.
Indien na het advies van de consumentenorganisaties een beslissing wordt genomen ten aanzien van
de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, worden de consumentenorganisaties door de
concessiehouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken voor deze gevolg geeft aan de
beslissing, schriftelijk hiervan in kennis gesteld. Indien het advies van de consumentenorganisaties
niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de consumentenorganisaties tevens meegedeeld, waarom
van dat advies is afgeweken en wordt hen de gelegenheid geboden nader te overleggen met de
concessiehouder alvorens deze gevolg geeft aan de beslissing.
6.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de termijnen
die bij de adviesprocedure en de overlegprocedure, bedoeld in dit artikel, in acht worden genomen.
7.
Indien een voorgenomen wijziging van een dienstregeling, het tarief en overige in de concessie
geregelde onderwerpen door de concessieverlener is geïnitieerd, vraagt in afwijking van het eerste
lid die concessieverlener advies aan de in dat lid bedoelde consumentenorganisaties. Het tweede tot
en met het zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 33, lid e van het Besluit personenvervoer 2000
e

de wijze waarop en de mate waarin vervoerbewijzen verkrijgbaar zijn gesteld
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