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Geachte heer Nekkers,
Op 26 maart 2015 heeft ROCOV Gelderland uw brief ontvangen waarin u vraagt om vrijstelling op
artikel 5.16 van het concessiebestek. In deze brief treft u ons advies hierover aan.
In artikel 5.16 van het concessiebestek is bepaald dat reizigers op bussen een papieren betaalbewijs
kunnen aanschaffen. Hoewel de opdrachtgever en de vervoerder er naar streven om betalingen zo
veel mogelijk per OV-chipkaart te laten geschieden is wagenverkoop als vangnet gehandhaafd (art.
5.17). Wij zijn content met het gegeven dat de overgrote meerderheid van de reizigers geen gebruik
maakt van de wagenverkoop.
Wij menen echter dat er nog voldoende gevallen zijn waarbij wagenverkoop noodzakelijk blijft. Te
denken valt o.a. aan beschadigde OV chipkaarten, OV chipkaarten met onvoldoende saldo, reizigers
die de aanschaf van een OV-chipkaart te duur vinden of potentieel te weinig gebruiken. Verder is er
nog een grote categorie reizigers die moeite hebben met het gebruik van een OV-chipkaart..
Overigens verbaast het ons zeer dat u enerzijds met veel succes het 65+ kaartje met wagenverkoop
van € 1,50 hebt geïntroduceerd en aan de andere kant de wagenverkoop voor de Kolibrie wilt
afschaffen!
In uw brief geeft U aan nog andere methoden van betalen te onderzoeken. Per email en mondeling
hebben wij u reeds eerder een aantal suggesties gegeven. Wij willen graag met u meedenken om tot
een acceptabel alternatief te komen.
Ons motto in deze is: “Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt die naar tevredenheid
zijn ingelopen”.
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Advies: Wij wijzen ontheffing van artikel 5.16 af en wensen handhaving wagenverkoop totdat er een
breed geaccepteerd alternatief voorhanden is.
Uw reactie op deze adviesbrief zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland
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