Vragen en antwoorden
Wie gaat deze maatregelen betalen?
Het kabinet, de decentrale overheden en de ov-sector zijn nu overeengekomen dat het kabinet de
ov-bedrijven een “beschikbaarheidsvergoeding” betaalt. Deze vergoeding is bedoeld om de te maken
reële kosten, de weggevallen inkomsten en de extra kosten van de coronamaatregelen te dekken. De
term “beschikbaarheidsvergoeding” doet recht aan de unieke situatie van het ov. Enerzijds vraagt de
overheid de bedrijven sinds half maart om een ov-aanbod te blijven leveren, en nu weer uit te
breiden. Tegelijkertijd wordt de reizigers gevraagd om zo min mogelijk te reizen en hebben de
bedrijven dus minder inkomsten ter dekking van de kosten. Het financiële gat hiertussen wordt door
het kabinet aan de bedrijven vergoed door middel van deze beschikbaarheidsvergoeding. De regeling
wordt in nader overleg verder uitgewerkt door de ministeries, de decentrale overheden en de ovbedrijven. Het streven is om de uitwerking van deze regeling half mei rond te hebben.
Wat voor type mondkapjes is toegestaan?
Het gaat om niet medische mondkapjes. Shawls en andere mondbedekkingen zijn niet toegestaan.
Hoe gaan jullie handhaven?
Bij een toename van het aantal reizigers in de komende weken, is het ook noodzakelijk om in
voorkomende gevallen te kunnen handhaven. In het kader van de Noodverordening is daarom
besloten dat de toezichthoudende Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van alle
vervoerbedrijven ook de handhavende bevoegdheden hebben ten aanzien van COVID-19 bepalingen.
Zij hebben dus de bevoegdheid reizigers instructies te geven, die opgevolgd moeten worden. Indien
noodzakelijk kunnen zij ook overgaan tot het geven van de bijbehorende boete
Het kabinet werkt voor 1 juni uit dat deze bevoegdheid ook geldt voor het verplicht dragen van
mondkapjes. BOA’s met deze specifieke bevoegdheid gaan uit van de medewerking van reizigers en
treden dus de-escalerend op. Boetes zijn een uiterste middel. De controles op het toegenomen
zwartrijden worden waar nodig weer geïntensiveerd. De BOA’s worden voorzien van de
noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, (zoals een medisch mondkapje,
beschermingsbrillen e.d.) die zij kunnen gebruiken in situaties waarbij dit nodig is en bijvoorbeeld
geen 1,5 meter afstand kunnen houden, of bij een spuugincident of aanhouding. Voldoende snelle
ondersteuning van de politie in voorkomende gevallen is hierbij noodzakelijk. De voorbereidingen
zijn erop gericht dat deze werkwijze vanaf 11 mei a.s. ingaat.
Hoe rijmt de verplichting van het dragen van een mondkapje met het verbod
op gezichtsbedekkende kleding? Is een boerka nu wel toegestaan?
Het kabinet heeft besloten dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het ov, zolang als de
coronamaatregelen gelden, wordt gedoogd.
Hoe weet je of iemand met het ov mag reizen (scholier, student, vitale functies)?
Dat weet je niet, er geldt geen verbod voor bepaalde groepen reizigers. Daarom ook de oproep aan
alle reizigers om hier eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Mocht een ov-medewerker het
vermoeden hebben dat er veel door ‘dagjesmensen’ gebruik wordt gemaakt van het ov, dan wordt
dit gemeld. En de ov-bedrijven melden het weer in de overleggen met het ministerie om eventueel
aanvullende maatregelen te treffen.

