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ovchipkaart  

duur, bureaucratisch en onduidelijk

ov-chip blijft 
een horde

H         et is duurder. De bureaucratie is ver-

schrikkelijk. En de paaltjes doen het vaak 

niet. Maar ook: mooi systeem, nooit 

meer in de rij voor een kaartje. Kampioenlezers oor-

delen genuanceerd over de ov-chipkaart, blijkt uit de 

reacties op onze oproep voor ervaringen met de op-

volger van de oude vertrouwde strippenkaart. Vooral 

oudere lezers willen die het liefste terug. 

kinderfeestje
De ov-chipkaart lijkt mensen die af en toe hun auto 

verruilen voor bus of trein niet echt te stimuleren om 

dat vaker te doen. Een kaart kopen is te omslach-

tig, te duur, en je hebt er veel geld ‘koud’ opstaan 

zonder dat je het ooit gebruikt. ‘Eigenlijk ben ik een 

bank van lening’, mailde een lezer. Dé grote slacht-

offer lijkt het kinderfeestje. Verschillende vaders en 

moeders mailden verbouwereerd dat ze voor ieder 

kind een aparte ov-chipkaart moesten kopen. En 

vroeger ging dat zo makkelijk, met z’n allen op een 

rode strippenkaart!

verademing
Vooral dagelijkse reizigers noemen de ov-chipkaart 

een verademing. Je kunt er mee in trein èn bus, nooit 

meer in de rij voor een automaat. Vooral de mensen 

die automatisch opwaarderen, noemen dat als extra 

pluspunt. Opvallend: ook bij die categorie gaat er wel 

eens wat mis, en wordt er een verkeerd bedrag af-

geschreven. Maar die mensen roemen juist het over-

zicht van de kosten online. Voorzichtige conclusie: 

als je toch al vaak met het openbaar vervoer reisde, 

makkelijk bent met internet en je inkomen het toelaat 

dat door het systeem vrolijk je saldo wordt bij- en 

afgeschreven, is het een uitkomst. Andere reizigers 

missen het overzicht en de voorspelbare kosten van 

de strippenkaart, en de coulance en hulp die de 

chauffeur of conducteur kon bieden als er iets mis 

ging. 

enthousiast
Ruim 200 Kampioenlezers reageerden op onze op-

roep. Zo’n 37% zegt dat ze tevreden zijn over de 

ov-chipkaart. Dat varieert van enthousiaste reacties 

tot mensen die zeggen dat ze inmiddels gewend 

zijn. Maar ook deze groep geeft kritiek- of verbeter-

punten. 

Verder viel op: 

• Lezers die in kleine kernen wonen moeten veel 

reizen (en dus kosten maken) om hun kaart geacti-

veerd en opgeladen te krijgen. 

• Bij het overstappen van de ene vervoersmaat-

schappij op de andere betalen 

Veel verhalen doen de ronde over de ov-chipkaart. Ramp of uit-
komst? Ruim 100 ANWB-vrijwilligers deden een onderzoek. En 
Kampioenlezers reageerden op onze oproep voor ervaringen. 
Die bieden een beeld: wat vinden ANWB-leden van de kaart?
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37% 
tevreden

63% 
ontevreden

meerderheid 
Kampioenlezers 
ontevreden

grootste problemen 
ov-chipkaart
21% vindt restitutie aanvragen omslachtig,    
vervoerders keren laat uit

20% is duurder uit

15% had te maken met defecte kaartlezers

13% heeft variabele kosten voor 
hetzelfde traject

13% vindt kaart niet geschikt voor meereizigers 
of incidentele reizigers

12% vergeet om uit te checken

12% vindt aanvragen en activeren kaart 
omslachtig



Gijsje Brinkman (39), 
Krommenie
“Ik reisde al een tijdje met een anonieme ov-

chipkaart in de bus en de metro. Toen wilde ik 

een keer inchecken bij NS – kreeg ik een error. 

Ik ben niet heel dom of zo, maar het was me 

helemaal niet duidelijk dat ik mijn ov-chipkaart 

apart moest activeren bij een NS-automaat. En 

die borg van € 20,- die je nodig hebt om met 

de trein te reizen vind ik veel te hoog.”

Wanda de Ruiter (35), 
Leiden
”Ik ben eigenaar van een buitenschoolse op-

vang. Met de kinderen naar het museum of het 

strand is met de chipkaart niet te doen. We 

moeten voor 20 à 25 kinderen kaarten kopen 

en opladen. En die kaarten moet je dan één 

voor één voor de scanner houden. We hebben 

het wel eens geprobeerd – die chauffeur werd 

pislink omdat het zo lang duurde.“

Eddy van den End (36), 
Wilnis
“Ik heb de ov-chipkaart getest voor het ANWB-

onderzoek en ik vind ’m perfect. Voor de test 

kocht ik een anonieme kaart en de automaat 

vertelde me heel goed wat ik moest doen. Ver-

schillende kaartjes voor trein en bus, dat was een 

hoop gedoe. Dit is sneller en ook eerlijker. Alleen 

verschillende abonnementen op één kaart laten 

zetten, dat werkt nog niet zo goed.”

sommige Kampioenlezers een dubbel instap-

tarief. 

• Een aantal lezers is verbaasd over de gerin-

ge controle op te vroeg uitklokken: het sys-

teem was toch bedoeld om zwartrijden tegen 

te gaan? 

• Dat bijvoorbeeld een NS-Voordeeluren-

abonnement niet achteraf op de eigen NS-

ov-chipkaart kan worden gezet, of een NS-

trajectabonnement niet op een chipkaart 

van de GVB in Amsterdam, is voor Kampi-

oenlezers onbegrijpelijk. 

vrijwilligers
Voor het onderzoek van de ANWB zelf gingen 

102 ANWB-leden vrijwillig op pad, in tien pro-

vincies. Ze kregen de opdracht een anonieme 

kaart te kopen, een aantal ritjes te maken en te 

kijken wat er goed en fout ging. Ook hier geldt 

dat de geoefende ov-reizigers de kaart positie-

ver beoordelen dan de ANWB-vrijwilligers die 

normaal niet zo vaak met het openbaar ver-

voer gaan. De eerste groep geeft de kaart een 

rapportcijfer van 7,4 en de laatste een 6,5. 

activeren
Anders dan bij de meeste reacties op de op-

roep in de Kampioen vinden de meeste ANWB-

vrijwilligers dat het kopen en opladen van de 

kaart wel makkelijk gaat. Wel vindt 20% dat de 

informatie beter kan. Net als bij veel Kampioen-

lezers was het niet alle vrijwilligers duidelijk dat 

de kaart geactiveerd moet worden bij NS voor-

dat er mee kan worden gereisd op het spoor. 

Ook deze groep had problemen met de kaart-

lezers. Dat kan ook voordelig zijn – de vrijwilli-

gers reden dan vaak gratis. 

aanbevelingen ANWB
• Zorg dat de chipkaart bij NS niet geactiveerd 

hoeft te worden.

• Plaats kaartlezers altijd op dezelfde plaats in 

treinstations, en voorkom dat palen van ver-

schillende vervoerders bij elkaar voor verwar-

ring zorgen.

• Blijf in ieder vervoersmiddel consequent herin-

neren aan uitchecken. Omroepboodschappen 

en stickers werken het beste, blijkt uit het 

ANWB-onderzoek.

• De informatievoorziening kan beter, vooral aan 

onervaren ov-reizigers.

• De informatie over de kosten en tarieven moet 

beter, en het kostenoverzicht duidelijker.  ■

‘ met 25 kinderen naar het 
museum is niet te doen’

ovchipkaart  


