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Betreft: Maatregelen incomplete transacties OVCP

Arnhem, 6 november 2015

Geachte mevrouw Bieze,
In het overleg met u op donderdag 3 september j.l. heeft het bestuur van het ROCOV Gelderland,
naast een aantal andere onderwerpen, waaronder het convenant en de OV-visie, ook het onderwerp
Incomplete transacties OVCP aan de orde gesteld.
Zoals u weet is er eind 2014 een rapportage verschenen n.a.v. het onderzoek naar incomplete
transacties met de OV chipkaart. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er sprake is van een budget
van 16 miljoen.
Dit bedrag geldt zowel voor het hoofdrailnet als voor het regionale spoor- en busvervoer. Al ruim een
halfjaar geleden is er een matrix aan maatregelen verschenen, waarvan er al een aantal is
gerealiseerd zoals Kids Vrij voor kinderen tot 12 jaar, een landelijke website voor terugvragen geld
onder de naam www.uitcheckgemist.nl, een toeristenkaart voor trein en bus onder de naam
“Amsterdam Travel Ticket”, etc.
In deze matrix komt ook de zinsnede “Maatregelen regionale vervoerders samen met decentrale
overheden” voor.
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Tot op heden hebben wij nog geen informatie van u mogen ontvangen over de voorgenomen
maatregelen in Gelderland c.q. de besteding van het beschikbare budget.
Wij verzoeken u ons, graag op korte termijn, te laten weten welke maatregelen u van plan bent te
treffen alsmede inzicht te geven in de hoogte van het te besteden budget.
Afschrift van deze brief sturen wij naar de directies van de vervoersmaatschappijen Arriva,
Connexxion, Hermes en Syntus.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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