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             Alkmaar, 20 mei 2015 
 
 
 
Geachte mevrouw Molendijk, 
 
 
We ontvingen van u een adviesaanvraag over het voorkomen van zwartrijden bij de Texelhopper.  
Tijdens een bijeenkomst van de gebiedskamer Noord van het Rocov-NH is uitvoerig over uw 
adviesaanvraag gesproken, en is besloten tot bijgaand advies.  
 
Wij zijn het geheel met u eens dat het reizen op de Texelhopper met een chipkaart waarop geen 
juist reisproduct staat, voorkomen moet worden. U beschouwt dat terecht als fraude. Bovendien 
ondermijnt dit het solidariteitsprincipe.    
 
We zijn het echter ook eens met wat de staatssecretaris heeft bepaald, namelijk dat reizigers die 
met hun abonnement al betaald hebben voor het vervoer op Texel, niet verplicht kunnen worden 
nogmaals te betalen. 
De maatregel die u voorstelt houdt in dat goedwillende reizigers eerst betalen, en dat zij hun teveel 
betaalde reisgeld terug kunnen krijgen door het invullen van een uitgebreid restitutieformulier.  
Het Rocov-NH, is als organisatie verplicht te adviseren vanuit het gezichtspunt en in het belang van 
de reiziger en kan niet anders dan hier bezwaar tegen hebben.  
 
Het Rocov-NH heeft steeds en consequent laten weten voorstander te zijn van het gebruik van de 
chipkaart bij de Texelhopper, en ziet geen reden daarvan nu af te wijken.  
 
Het argument dat reizigers die leeftijdskorting genieten met hun chipkaart, die ook automatisch op 
het vaste tarief van 3 euro zouden krijgen, komt ons vreemd voor. Op nachtbussen wordt een 
speciaal tarief gerekend op de chipkaart zonder leeftijdskorting, en ook op de FFF Amsterdam-
IJmuiden kon betaald worden met de chipkaart zonder dat leeftijdskorting van toepassing was.  
 
We herhalen ons pleidooi voor gebruik van de chipkaart op lijn 28, tevens om daarmee oponthoud 
doordat reizigers alleen contant kunnen betalen tegen te gaan. 
 
Mocht het in gebruik nemen van de chipkaartapparatuur te veel tijd vergen, dan zou als 
overgangsmaatregel bij het Connexxion-loket Den Helder een zichtkaart verkrijgbaar moeten zijn 
voor reizigers die een juist abonnement hebben. Het restitutieformulier zou dan gebruikt kunnen 
worden in die uitzonderingsgevallen dat dit loket gesloten is.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  

Ludolf Maat, secretaris 
 
CC.   de heer M. de Keijzer 


