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Geachte mevrouw Baljeu, 
Geachte bestuurder van de stadsregio, 

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), het Platform VG en Viziris 
signaleren grote problemen rondom de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de 
OV-chipkaart voor mensen met een functiebeperking (bijlage 1). 
Mensen die nu met papieren vervoersbewijzen zelfstandig kunnen reizen, kunnen 
dat niet langer wanneer de OV-chipkaart is ingevoerd. 

knelpunten 
In bijlage 1 vindt u een beschrijving van de knelpunten waar mensen tegenaan 
lopen. Een enkel voorbeeld: 
De in- en uitcheckpalen/poortjes communiceren via geschreven tekst en 
geluidssignalen. Mensen die deze geschreven tekst niet kunnen lezen maken 
daardoor zeer veel fouten. Dit betreft mensen met visuele beperkingen (ca 430.000 
mensen), maar ook mensen die analfabeet zijn (ca 250.000) en veel mensen met 
verstandelijke beperkingen (ca 112.000 mensen). Zij weten niet of ze nu zijn 
ingecheckt of uitgecheckt, en kunnen een eventuele foutboodschap niet lezen. De 
huidige geluidssignalen helpen hen daar onvoldoende bij. 

Snel aanpassen systeem 
Wij vragen u zo snel mogelijk aanpassingen aan het systeem te laten doen, zodat 
reizigers met een beperking wel met de OV-chipkaart kunnen reizen. Dit kunt u 
bereiken door erop toe te zien, dat de aanbevelingen van studie 065 Toekomstig 
landschap voor reizigers meteen functiebeperking worden opgevolgd. 
Nodig is bijvoorbeeld dat: 
De in- en uitcheckpalen op eenvoudige wijze en via meerdere zintuigen 
communiceren met mensen, zowel auditiefen visueel: 

Een eenvoudig visueel en auditief onderscheid tussen inchecken en 
uitchecken (symbool, kleur, twee onderscheiden geluidssignalen). 

mailto:bureau@rg-rnad.iil
http://www.cg-raad.nl
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Uitspreken van de foutboodschappen voor mensen die daarom vragen (via 
een kenmerk op hun kaart). 

Het opvolgen van de aanbevelingen uit rapport Toekomstig landschap voor reizigers 
meteen functiebeperking zal voor grote groepen mensen het reizen met de OV-
chipkaart mogelijk maken en vergemakkelijken. 

Tijdelijke regeling (Handikaart/Viziriskaart) 
Wij vragen u -totdat die aanpassingen zijn aangebracht- een tijdelijke regeling te 
treffen voor de meest kwetsbare reizigers. Dat zijn de houders van een OV-
begeleiderskaart. Zij moeten kunnen reizen tegen vast laag tarief, zonder 
verplichting om in- en uit te checken. In bijlage 2 lichten wij dit toe. En voor 
sommige reizigers moet zelfs een permanent vangnet beschikbaar zijn. 

Totdat die tijdelijke regeling er is, moeten reizigers met een handicap zelfstandig 
kunnen reizen in gebieden waar de papieren kaartjes niet langer geldig zijn. Dit kan 
voor zelfstandig reizende mensen met visuele beperkingen op vertoon van de OV-
begeleiderspas met een B erop. Zij kunnen dan tijdelijk gratis reizen. Wij vragen u 
dit voor alle houders van een OV-begeleiderspas mogelijk te maken die zelfstandig 
reizen (dus niet alleen voor houders van een OV-begeleiderspas met een B erop). 

Papieren kaartjes handhaven tot invoering tijdelijke regeling 
Wij vragen u de papieren kaartjes te handhaven totdat de tijdelijke regeling is 
ingevoerd. 

Eenzelfde verzoek is gedaan aan: 
De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw M.H. Schultz 
Het Interprovinciaal Overleg, de Adviescommissie Mobiliteit, de heer R. van 
Lunteren, voorzitter 

Graag lichten wij het bovenstaande toe in een gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Ad Poppelaars Wim Drooger Peter Hülsen 
directeur CG-Raad directeur Platform VG directeur vlziris 

Bijlage: 
1. Knelpunten voor mensen met beperkingen bij de OV-chipkaart 
2. Tijdelijke regeling OV-chipkaart voor mensen met een beperking 

CC 
Gemeenteraden zeven vervoersregio's 
Consumentenorganisaties in overleg met vervoersregio's (Rocov's) 
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BIJLAGE 1 

KNELPUNTEN OV-CHIPKAART VOOR MENSEN MET BEPERKINGEN 

Inleiding 

Dit is een opsomming van de knelpunten zoals die door de CG-Raad, Viziris en 
Platform VG zijn ingebracht in het overieg met vervoerders en TLS. 

Mensen die tot voor kort zelfstandig konden reizen met het OV, kunnen dit niet 
meer door de introductie van de OV-chipkaart. 

De knelpunten zijn toegelicht in vier paragrafen: 
1. In- en uitchecken. 
2. Informatie over de OV-chipkaart. 
3. Verkrijgen van een OV-chipkaart met product en/of saldo. 
4. Informatie over prijs, saldo en gemaakte ritten. 

Tot slot beschrijft een moeder in een casus de situatie van haar autistische zoon 
(5). En vindt u cijfers over de omvang van groepen die knelpunten ervaren (6). 

1. In- en uitchecken 

Het foutloos kunnen in- en uitchecken is voorwaarde voor het reizen met de OV-
chipkaart. Mensen met bepaalde functiebeperkingen ervaren hierbij grote 
belemmeringen. Dit komt omdat er problemen zijn bij: 

o Boodschappen en werking kaarlezers (1.1) 
o Boodschappen en werking van de poortjes (1.1.) 
o Vindbaarheid en herkenbaarheid van kaarlezers en poortje (1.3) 
o Bedienen van kaarlezers en poortjes met de OV-chipkaart (1.4) 

Omdat het foutloos kunnen in- en uitchecken zo belangrijk is, lichten we de 
knelpunten daarbij eerst toe. 

1.1 Boodschappen en werking kaartlezers 
De boodschappen die door kaartlezers op palen buiten het voertuig, of kastjes in 
het voertuig worden gegeven, komen niet over. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Mensen die doofblind zijn nemen noch de boodschap in geschreven tekst op de 

schermen van de kaartlezers, noch de geluidssignalen waar. 
• Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen de geschreven tekst op de 

schermen van de kaartlezers niet, respectievelijk niet voldoende lezen. 
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Daarbij zijn de geluidssignalen onvoldoende (onderscheidend) om de 
verschillende boodschappen alleen met geluid over te laten komen. 

• Voor mensen die slechtziend zijn, zijn de letters te klein en is het 
(kleur)contrast bij sommige typen kaartlezers (te) slecht. Ook is de tekst te 
kort in beeld. 

• Mensen die doof of slechthorend zijn, horen de geluidssignalen niet. Als 
daarnaast een scherm slecht te lezen is (door lichtinval of door onvoldoende 
(kleur)contrast), komt de boodschap van de kaartlezer niet over. 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven 
veranderingen 

« Voor mensen die niet kunnen lezen vanwege een verstandelijke beperking of 
vanwege analfabetisme of dyslexie geldt hetzelfde als voor mensen die blind of 
slechtziend zijn: de boodschap in geschreven tekst op het scherm komt niet 
voldoende over, is tekort in beeld en de geluidssignalen geven onvoldoende 
informatie. 

• Mensen met bepaalde psychische beperkingen (waaronder autisme) kunnen 
onder tijdsdruk niet meerdere handelingen tegelijk verrichten (lezen hele 
zinnen, interpreteren geluid, uitstappen). Dit doet zich vooral voor bij de 
boodschappen van de kaartlezers op een druk voertuig, maar ook als de 
boodschap te kort in beeld is. 

• Mensen met een verstandelijke beperking begrijpen de boodschappen niet 
altijd. Zo heeft de tekst 'goede reis' een zekere betekenis van 'afscheid nemen' 
in zich. Er kan dan verwarring ontstaan of is in- of uitgecheckt. 

1.2 Boodschappen en werking van de poortjes 
De werking van de poortjes leidt tot problemen. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Mensen die doofblind, blind of slechtziend zijn overzien de situatie bij een 

drukke, tweezijdig gebruikte poort niet. Als de reizigers aan de andere zijde van 
de poort geen voorrang geven, weten zij niet wanneer zij hun OV-chipkaart 
succesvol kunnen aanbieden aan de lezer. Dit brengt onzekerheid met zich 
mee. 

Hoofddoelgroep II - Mensen met een motorische beperking 
• Mensen die klein zijn en mensen die gebruik maken van een rolstoel, zien door 

de weerspiegeling in het scherm van het poortje niet welke boodschap de 
kaartlezer op het scherm weergeeft. 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en 
veranderingen 

• Mensen met een verstandelijke beperking: 
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kunnen de situatie bij een drukke tweezijdige poort wel visueel waarnemen 
maar al naar gelang de mate van beperking zullen zij niet in staat zijn hier 
op de juiste wijze mee om te gaan, 
maken meer fouten bij de poortjes dan bij de losstaande kaartlezers 
vanwege de onduidelijke boodschap van een poortje dat nog openstaat van 
de vorige reiziger. 

1.3 Vindbaarheid en herkenbaarheid van kaartlezers en poortjes 
De kaarlezers en poortjes zijn moeilijk te vinden en als zodanig te herkennen. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Mensen die doofblind, blind of slechtziend zijn: 

o zien de kaartlezers en poortjes niet en zijn volledig aangewezen op 
doelmatig aangebrachte belijning, 

o kunnen de kaartlezers moeilijk herkennen, 
o kunnen op een station niet waarnemen dat er een overstapsituatie is tussen 

verschillende vervoerders, 
o kunnen het verschil tussen de kaartlezers en poortjes van de verschillende 

vervoerders niet waarnemen omdat voornamelijk geschreven tekst wordt 
toegepast, 

o en die op een perron moeten overstappen: 
- kunnen geen gebruikmaken van een overstapmeubel omdat de belijning 

alleen gericht is op het in- en uitgaan van het station en dus niet op 
overstappen, 

- lopen als het overstapmeubel aan de bestaande belijning is geplaatst, 
mogelijk de verkeerde kant op omdat de belijning niet voorziet in 
richting aangeven. 

• Mensen die doofblind zijn hebben vaak behoefte aan assistentieverlening (AVG). 
AVG voorziet op dit moment niet in ondersteuning van handelingen met de 
OV-chipkaart. 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven 
en veranderingen 

• Mensen die niet kunnen lezen vanwege een verstandelijke beperking of 
vanwege analfabetisme of dyslexie: 
o kunnen de kaartlezers moeilijk herkennen, 
o kunnen het verschil tussen de kaartlezers en poortjes van de verschillende 

vervoerders niet of niet voldoende tot zich nemen omdat hiervoor 
hoofdzakelijk geschreven tekst wordt toegepast, 

o kunnen het verschil tussen een kaartlezer (om in- of uit te checken) en een 
saldolezer (om saldo en rithistorie te bekijken) niet of onvoldoende maken. 

• Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet logisch dat zij bij een 
overstap van trein op trein uit en in moeten checken (het onderscheid tussen 
bussen, trams, metro's en treinen onderkennen zij wel). 
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• Voor mensen met dementie is het niet meer te leren dat zij bij een overstap van 
trein op trein moeten uit- en inchecken. 

1.4 Bedienen van kaartlezers en poortje met de OV-chipkaart 
Het bedienen van de kaarlezers en poortjes levert problemen op. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Mensen die doofblind, blind of slechtziend zijn: 

o kunnen de OV-chipkaart niet onderscheiden van andere kaarten van 
hetzelfde formaat zodat zij zonder hulpmiddelen (speciaal hoesje, sticker, 
innaaien in kleding, e.d.) de kaart niet kunnen vinden om de kaartlezer of 
het poortje te bedienen, 

o kunnen bij een storing van de kaartlezer waarbij deze geen enkele 
boodschap meer geeft, moeilijk of niet een andere kaartlezer vinden. 

Alle doelgroepen 
• Gebruik van de OV-chipkaart is potentieel minder veilig, omdat de reiziger deze 

ook moet gebruiken in een omgeving zonder controlerend personeel van de 
vervoerder. Dit draagt voor reizigers met een functiebeperking bij aan het 
gevoel van onzekerheid. 

• De extra handelingen van in- en uitchecken, vereisen al snel meer tijd waardoor 
de kans op het missen van een aansluiting toeneemt 

• Behalve bij NS, is er geen mogelijkheid om de hoofdboodschap te herhalen als 
er bij reiziger met een functiebeperking onzekerheid bestaat of de 
hoofdboodschap de correcte was. 

2. Informatie over de OV-chipkaart 

De informatie die vervoerders en TLS verstrekken over de OV-chipkaart, kunnen 
mensen moeilijk tot zich nemen. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Voor mensen die doofblind, blind of slechtziend zijn, zijn het internet, brieven en 

brochures niet of niet gemakkelijk te gebruiken. 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en 
veranderingen 

• Voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn het internet, brieven en 
brochures vaak niet of niet gemakkelijk te gebruiken. 
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3. Verkrijgen van een OV-chipkaart met product en/of saldo 

Het verkrijgen van een OV-chipkaart en het erop zetten van producten en/of saldo 
levert problemen op. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Voor mensen die doofblind, blind of slechtziend zijn: 

o is internet niet of niet gemakkelijk te gebruiken, 
o zijn de apparaten van het distributienetwerk van de OV-chipkaart niet of 

niet gemakkelijk: 
- te vinden, 
- te gebruiken zonder voldoende gezichtsvermogen, 
- aan te leren en te gebruiken omdat ze onderling verschillen. 

o is geen alternatief voor handen omdat balies van vervoerders - waar 
assistentie via personeel beschikbaar is - maar op beperkte schaal 
aanwezig zijn. 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en 
veranderingen 

• Voor mensen met een verstandelijke beperking: 
o is internet vaak niet of niet gemakkelijk te gebruiken, 
o zijn de apparaten van het distributienetwerk van de OV-chipkaart: 

- niet of niet gemakkelijk te vinden, 
- teveel gericht op het vermogen om begrijpend te kunnen waarnemen, 

omgaan met taal en denken, 
- niet of niet gemakkelijk aan te leren en te gebruiken omdat ze onderling 

verschillen, 
o is geen reëel alternatief voor handen omdat balies van vervoerders - waar 

assistentie via personeel beschikbaar is - maar op beperkte schaal 
aanwezig zijn. 

4. Informatie over prijs, saldo en gemaakte ritten 

Het verkrijgen van informatie over prijs, saldo en gemaakte ritten is moeilijk. 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Voor mensen die doofblind, blind of slechtziend zijn: 

o is internet vaak niet of niet gemakkelijk te gebruiken, 
o zijn de apparaten van het distributienetwerk van de OV-chipkaart niet of 

niet gemakkelijk: 
- te vinden, 
- te gebruiken, 
- aan te leren en te gebruiken omdat ze onderling verschillen, 
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o is controle achteraf van de ritprijs, de correcte (automatische) afschrijving 
en het resterende saldo op de OV-chipkaart moeilijk zonder hulp. Het niet 
(kunnen) uitvoeren van deze controle verhoogt de financiële risico's die 
deze mensen lopen door onbedoeld en/of onbewust gemaakte verkeerde 
handelingen e.d. 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en 
veranderingen 

• Voor mensen met een verstandelijke beperking: 
o is internet vaak niet of niet gemakkelijk te gebruiken, 
o zijn de apparaten van het distributienetwerk van de OV-chipkaart: 

- niet of niet gemakkelijk te vinden, 
- teveel gericht op het vermogen om begrijpend te kunnen waarnemen, 

omgaan met taal en denken, 
- niet of niet gemakkelijk aan te leren en te gebruiken omdat ze onderling 

verschillen. 
• Voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen met autisme: 

o is controle achteraf van de ritprijs, de correcte (automatische) afschrijving 
en van het resterende saldo op de OV-chipkaart teveel rompslomp zonder 
het inroepen van hulp daarbij; het dientengevolge niet (kunnen) uitvoeren 
van deze controle verhoogt de financiële risico's die deze mensen lopen 
door onbedoeld en/of onbewust gemaakte verkeerde handelingen e.d. bij 
in- of uitchecken. 



11-0018 
-7-

5. Casus door moeder van jongen met autisme in Amsterdam 

Mijn zoon van 16 jaar is moeilijk lerend en heeft een autisme spectrum stoornis. 
Hij reisde alleen met openbaar vervoer. Hij leidt een gewoon leven met zijn 
beperking zonder dat die te belemmerend hoefde te zijn. Hij kon ook goed 
zelfstandig reizen. Totdat de OV-chipkaart werd ingevoerd. 

Hij is afhankelijk van structuur, overzicht en het volgen van duidelijke richtlijnen. 
Wij werden opeens geconfronteerd met een veelvoud aan apparaten; NS en GVB 
poorten, lezen van bericht op in- en uitcheckapparaten, oplaadapparaten, 
saldoapparaten, overstapapparaten. Daarbij een hele lijst aan uitzonderingen: 
apparaten waar tijd tussen moet zitten alvorens het apparaat weer registreert, 
foutieve apparaten, onzichtbare saldo's. Er zijn zoveel uitzonderingssituaties en 
instructies dat het mij niet lukt om hem dit uit te leggen. 

De eerste boete was al snel binnen. Het was niet rendabel om een abonnement te 
kopen omdat hij maar een paar keer per week hoefde te reizen. Ik koos voor 
automatisch opladen om paniek bij hem te voorkomen in geval van een 'min' 
saldo. Dit kostte mij in 8 maanden tijd wel 600 euro. 

Door een fout in het registratiesysteem op internet kon ik zijn transacties niet 
inzien. Ondanks een bericht van klantenservice waarmee duidelijk werd dat zij de 
hoeveelheid verkeerde transacties wel kunnen inzien, moest ik zijn kaart 
meenemen en extra naar een station reizen om de transacties per 10 reizen uit te 
draaien. Vervolgens moest ik per transactie 2 pagina's invullen (waarvoor ik 
speciaal naar een GVB kantoor moest reizen om die op te halen). 
Dit is te ingewikkeld om ook nog aan mijn zoon uit te leggen. 

Resultaat: OV-chipkaart werd een baan en een kostenpost voor mij. De OV-
chipkaart ontnam zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van mijn zoon. 
Wij zijn gedwongen om een abonnement te nemen; deze hoge kosten die 
resulteren uit het OV-chipkaart- labyrint kan ik niet betalen. 

Hij heeft een auti-pas, een indicatie voor begeleiding en een voor aanvullend 
openbaar vervoer. 
Er zijn specifieke begeleidingstrajecten ingezet om met de OV-chipkaart om te 
leren gaan. Het aanleren is tot nu toe niet gelukt. 

Als ik mij bedenk hoeveel indirecte kosten dit voor de overheid met zich 
meebrengt dan begrijp ik niet hoe het opweegt tegen het introduceren van 
gebruiksvriendelijke alternatieven voor mensen met psychische beperkingen. 

Los daarvan, jammer dat een enkel systeem zo de handicap van mijn zoon 
benadrukt en tot zoveel onzekerheid heeft geleid, terwijl hij zo goed zelfstandig 
kon reizen. 
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6. Aantallen mensen die knelpunten ervaren 

Hoofddoelgroep I - Mensen met een visuele en/of auditieve beperking 
• Mensen die doofblind zijn (ca. 40.000 mensen). 
• Mensen die slechthorend of doof zijn (ca. 359.000 mensen). 
• Mensen die slechtziend of blind zijn (ca. 432.000 mensen). 

Hoofddoelgroep II - Mensen met een motorische beperking 
• Mensen die klein zijn (ca 250.000) 
• Mensen die gebruik maken van een rolstoel (ca 164.000) 

Hoofddoelgroep III - Mensen die problemen hebben met lezen, schrijven en 
veranderingen 

• Mensen die analfabeet zijn (ca. 250.000 mensen). 
• Mensen met bepaalde psychische beperkingen, inclusief autisme (ca. 90.000 

mensen) en dementie (ca. 110.000 mensen). 
• Mensen met dyslexie (600.000 mensen). 
• Mensen met een verstandelijke beperking (ca. 112.000 mensen). 

Mildere en/of gerelateerde functiebeperkingen 
Als de knelpunten worden opgelost zal dit ook mensen met mildere en/of 
gerelateerde functiebeperkingen helpen. Denk hierbij aan: 
• mensen met een IQ tussen de 70 en 85 die niet tot de mensen met een 

verstandelijke beperking worden gerekend (ca. 14% van de bevolking ofwel ca. 
2.250.000 mensen), 

• laaggeletterden (mensen die niet snel kunnen lezen; ca. 1.300.000 mensen), 
• ouderen, 
• mensen die de Nederlandse taal niet spreken en/of lezen (toeristen, 

allochtonen, etc), 
• kleurenblinden (ca. 1.300.000 mensen). 
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BIJLAGE 2 

TIJDELIJKE REGELING OV-CHIPKAART VOOR MENSEN MET EEN 
BEPERKING 
22 november 2010 

Samenvatting 

Aan de landelijke en decentrale overheden en aan de vervoerders wordt gevaagd, 
om het mogelijk te maken, dat mensen met een handicap tijdelijk kunnen reizen 
op een speciale OV-chipkaart (Handikaart). 

De reden is, dat mensen met en handicap die tot voor kort wel zelfstandig met het 
OV konden reizen, met de OV-chipkaart niet foutloos meer kunnen reizen. Dit 
wordt veroorzaakt doordat mensen de in- en uitcheckpalen niet kunnen vinden, de 
boodschappen die erop staan niet tot zich kunnen nemen en de handelingen te 
complex zijn geworden. 

Dit probleem moet - op termijn - structureel opgelost worden. Op korte termijn is 
een tijdelijke oplossing nodig. 

De tijdelijke oplossing bestaat uit een speciale OV-chipkaart (Handikaart) waarmee 
men tegen een vaste vergoeding in een bepaalde periode onbeperkt kan reizen. 
Hierdoor kunnen geen fouten meer gemaakt worden. 

De kaart bestaat al voor blinden en slechtzienden in de regio 's Amsterdam en 
Rotterdam (Viziriskaart). Deze Viziriskaart wordt op dit moment uitgebreid voor 
andere gebieden van het stads- en streekvervoer. 

De Viziriskaart moet ook voor mensen met andere dan visuele beperkingen gaan 
gelden. Met name mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met een 
psychische beperking (waaronder autisme) hebben deze kaart ook nodig om 
foutloos te kunnen reizen. 

Er kan geen aparte indicatiestelling op korte termijn opgetuigd worden om deze 
groep te traceren. Daarom wordt voorgesteld om de speciale OV-chipkaart open te 
stellen voor alle mensen die geïndiceerd zijn voor de OV-Begeleiderskaart. 
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1. Knelpunt 

In eindbeeldstudie 65 "Toekomstig landschap voor mensen met een 
functiebeperking" zal beschreven worden welke knelpunten mensen met 
beperkingen tegenkomen bij het reizen met de OV-chipkaart. Mensen die tot voor 
kort nog zelfstandig konden reizen, maar bij de OV-chipkaart niet meer. 

Vooruitlopend op deze studie, kan gemeld worden dat de grootste problemen 
ontstaan doordat mensen de in- en uitcheckpalen niet vinden en de boodschappen 
die op die palen staan niet tot zich kunnen nemen. 

Het vinden van de palen: 
- Mensen met een visuele beperking zien de palen niet staan en zien geen 

onderscheid tussen verschillende palen, met verschillede functies en/of van 
verschillende vervoerders. 

- Mensen met een verstandelijke beperking zien de palen wel, maar begrijpen 
het onderscheid tussen de verschillende palen onvoldoende. 

Het tot zich nemen van boodschappen op de palen: 
- Mensen met visuele beperkingen kunnen de beeldschermen niet lezen. De 

geluidsignalen zijn onvoldoende onderscheidend om de verschillende 
boodschappen te kunnen begrijpen. 

- Mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met autisme hebben soms 
een leeshandicap. Ook zij kunnen dan de boodschappen op de schermen niet 
lezen. 

Een ander groot probleem is, dat mensen met psychische beperkingen (waaronder 
autisme) en mensen met verstandelijke beperkingen problemen hebben met de 
volgorde van de handelingen en het feit dat in een drukke omgeving 
(fout)boodschappen snel gelezen en begrepen moeten worden. Dit leidt tot zeer 
veel fouten. 

Er moet dus een oplossing gevonden worden voor mensen met een visuele 
beperking, mensen met en verstandelijke beperking en mensen met een 
psychische beperking. 

2. Structurele oplossing 

In de eindbeeldstudie 65 worden de structurele oplossing voor genoemde 
doelgroepen nauwgezet beschreven. Het realiseren van de aanpassingen zal 
geruime tijd duren. 
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3. Tijdelijke oplossing 

Zolang deze structurele oplossing niet gerealiseerd is, moet voor genoemde 
doelgroepen een tijdelijke oplossing gevonden worden. 
De tijdelijke oplossing bestaat uit een speciale OV-chipkaart (Handikaart) die voor 
een bepaalde tijd, tegen een vast tarief Vrij reizen' in een bepaald gebied mogelijk 
maakt. De speciale OV-chipkaart (Handikaart) biedt toe- en uitgang bij afgesloten 
gebieden en geeft reisrecht. 
Deze kaart wordt al ingevoerd voor mensen met een visuele beperking 
(Viziriskaart). 
De organisaties van mensen met een handicap vragen aan de overheden en 
vervoerders een dergelijke kaart ook in te voeren voor mensen met verstandelijke, 
en psychische beperkingen. 

Nadrukkelijk geven de gehandicaptenorganisaties aan, dat zij deze tijdelijke 
oplossing ook echt zien als een tijdelijke oplossing. Mensen met beperkingen willen 
net als alle reizigers tegen normaal tarief kunnen reizen. 

4. Traceren doelgroep 

Indicatiestelling is de gangbare manier, om te bepalen wie voor een dergelijk 
product in aanmerking komt. Omdat dit om een tijdelijke maatregel gaat, is het 
onwenselijk om een speciale indicatiestelling hiervoor op te tuigen. 
Gebruik maken van bestaande indicaties is dan een eenvoudige weg. 
Meerdere bestaande indicaties kunnen gebruikt worden om de genoemde 
doelgroep te traceren. De OV-Begeleiderskaart vormt daarbij de belangrijkste. Een 
toelichting: 

De OV Begeleiderskaart is ingesteld voor mensen die niet zonder begeleiding 
kunnen reizen. De criteria voor de OV-Begeleiders kaart zijn de volgende: 
a. De aanvrager moet minstens 12 jaar oud zijn. 
b. Aanvrager moet woonachtig zijn in Nederland. 
c. De aanvrager moet door zijn handicap (blijvende invaliditeit ten gevolge van 

(een combinatie van) lichamelijke en/of verstandelijke 
afwijkingen/aandoening(en) niet in staat zijn zelfstandig met de trein te reizen 
(de reiziger kan niet zonder hulp in de trein komen en/ of heeft tijdens de reis 
hulp nodig); Voorbeeld: Visueel gehandicapten met voor beide ogen een 
gezichtsvermogen van minder dan 25%. 

Het overgrote deel van de houders van een OV-Begeleiderskaart bestaat dus uit 
mensen die helemaal niet zelfstandig reizen. 

De kaart wordt echter ook toegekend, als men soms wel (op vaste trajecten) en 
soms niet (op nieuwe trajecten) zelfstandig kan reizen. Met de OV-
Begeleiderskaart is daarmee een deel van de groep van personen met een 



,ill Platform 

10-0716 
-4-

handicap te traceren die tot nu toe wel (deels) zelfstandig met het OV kunnen 
reizen, maar door de invoering van de OV-chipkaart dit niet langer kunnen. 
Slechts een beperkt aantal mensen van de 50.000 geïndiceerden voor de OV-
Begeleiderskaart zal dus een speciale OV-chipkaartpas (Handikaart) aanvragen om 
zelfstandig te reizen. Dit omdat het overgrote deel van deze groep nooit 
zelfstandig reist. 

Hieronder volgt een toelichting per doelgroep. Aangeven wordt waarom voor een 
belangrijk deel van deze doelgroep de indicatie voor de OV-Begeleiderskaart 
gebruikt kan worden om mensen te traceren die recht hebben op de speciale OV-
chipkaart (Handikaart). 

4.1 mensen met visuele beperkingen 
Het traceren van de doelgroep 'mensen met visuele beperkingen' is relatief 
eenvoudig. De OV-Begeleiderskaart kent de aanduiding 'B' voor blinden en 
slechtzienden. Er zijn 50.000 houders van een OV-Begeleiderskaart. Van hen 
hebben 10.000 een visuele beperking en de hebben dus de aanduiding 'B' op de 
OV-Begeleiderskaart. Niet alle mensen met een visuele beperking hebben een OV-
Begeleiderskaart. Dit omdat zij tot nu toe zelfstandig (zonder begeleiding) reizen. 
Een lichte toename van het aanvragen van de OV-Begeleiderskaart zal mogelijk 
het gevolg zijn van het toekennen van de Handikaart aan houders van een OV-
Begeleiderskaart. 

4.2 mensen met een verstandelijke beperking 
Veel mensen met en verstandelijke beperking hebben een OV-begeleiderskaart, 
omdat zij net als mensen met een visuele beperking op sommige trajecten wel 
zelfstandig kunnen reizen, maar op andere -nieuwe- trajecten een begeleider 
nodig hebben. De OV-begeleiderskaart kent echter geen aanduiding Verstandelijke 
beperking'. Onduidelijk is hoeveel van de 40.000 (50.000 minus 10.000) mensen 
een verstandelijke beperking hebben. Vanwege deze onduidelijkheid is het 
gewenst, dat aan alle houders van een OV-begeleiderskaart de speciale OV-
chipkaart (Handikaart) wordt verstrekt. 

4.3 mensen met een ernstige lichamelijke beperking 
Er zullen ook mensen bij de 40.000 bezitters van de OV-Begleiderspas zitten, die 
een ernstige lichamelijke beperking hebben en mogelijk wel deels zelfstandig 
kunnen reizen. Zij zouden eigenlijk geen recht hebben op de speciale OV-
chipkaart, omdat zij wel de palen kunnen vinden en kunnen lezen wat op de 
schermen staat. Hiervoor werd echter al aangegeven, dat de OV-Begeleiderskaart 
in principe is bestemd voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. De behoefte 
aan een speciale OV-chipkaart om zelfstandig te reizen zal dus niet groot zijn bij 
deze groep. Daarbij is het reizen met de OV-chipkaart voor mensen met ernstige 
motorische beperkingen en een slechte handfunctie ook een groot probleem. Wat 
door toekenning van de Handikaart dan tevens tijdelijk opgelost wordt. 
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4.4 mensen met een psychische beperking (waaronder autisme) 
Mensen met psychische beperkingen, waaronder autisme, hebben lang niet altijd 
OV-Begeleiderskaart. Deze groep wordt niettemin stevig getroffen door de 
invoering van de OV-chipkaart. 
Voorgesteld wordt om deze groep te traceren door gebruik te maken van de 
indicatie voor Begeleiding door CIZ1 en Bureau Jeugdzorg, en van de indicatie voor 
cluster 4: Kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingstoomissen en 
psychiatrische problematiek door CYI2. 
Indien men in het bezit is van een deze indicaties kan men de Handikaart 
aanschaffen. 

Het is ondoenlijk om vervoerders aan het loket te laten beoordelen of een 
overlegde CIZ-, Bureau Jeugdzorg- of CVI-indicatie de goede is. Daarom wordt 
voorgesteld om het loket van de OV-Begeleiderskaart te laten indiceren voor de 
Handikaart voor de doelgroep van mensen met psychische beperkingen. Het loket 
voor de OV-Begeleiderskaart is al gewend om gebruik te maken van bestaande 
medische indicaties van het CIZ. 
De keuze is dan, om deze mensen een indicatie te geven voor een OV-
Begeleiderskaart (en daamee het recht om de Handikaart aan te vragen), of om 
hen een specifieke indicatie alleen voor de Handikaart te geven. 
Dit zal leiden tot een toename van aanvragen bij het loket van de OV-
Begeleiderskaart. 

4.5 toekomst van de OV-Begeleiderskaart 
De OV-Begeleiderskaart wordt op dit moment uitgegeven door NS. Dit is wettelijk 
zo geregeld. Door de introductie van de OV-chipkaart blijkt er een behoefte om de 
indicatie voor de OV-Begeleiderskaart te differentiëren voor recht op: 
- het meenemen van een gratis begeleider (bestaand). 
- het recht op uitstel van betaling, cq kopen van een kaartje in de trein 

(bestaand) 
- een speciale OV-chipkaart (Handikaart) (nieuw, maar tijdelijk). 

5. Politiek maatschappelijk draagvlak 

Overheden en vervoerders zijn verantwoordelijk voor de invoering van de OV-
chipkaart en daarmee voor de introductie van een tijdelijke OV-chipkaart voor 
mensen met beperkingen (Handikaart). 

Voor blinden en slechtzienden is de Viziriskaart al ingevoerd in Rotterdam en 
Amsterdam. Dit mede op aandrang van de Tweede Kamer en minister. Overlegd 
wordt nu over een kaart voor blinden en slechtzienden voor het overige stads- en 
streekvervoer en voor NS. 

1 QZ, Centrum Indicatiestelling Zorg 
2 Cvl, Commissie voor indicatiestelling (speciaal onderwijs) 
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De CG-Raad heeft in het LCO gevraagd, de tijdelijke kaart ook voor mensen met 
andere type beperkingen beschikbaar te stellen. Gevraagd is om een notitie. Deze 
notitie is daar een antwoord op. 
Deze notitie wordt ingebracht door twee koepels van gehandicaptenorganisaties: 
- CG-Raad (mensen met lichamelijke en zintuiglijke beperkingen) .* 
- Platform VG (mensen met verstandelijke beperkingen) 

De CG-Raad en Platform VG hebben de Kamer en minister eerder gevraagd te 
stimuleren dat deze tijdelijke regeling wordt uitgebreid. Minister Eurlings heeft in 
zijn laatste algemeen overleg met de Kamer (6 oktober 2010) toegezegd de wens 
van de CG-Raad en Platform VG met kracht onder de aandacht te zullen brengen 
van overheden en vervoerders. 

Genoemde gehandicaptenorganisaties hopen op een snelle introductie van de 
tijdelijke speciale OV-chipkaart voor mensen met een beperking (de Handikaart). 


