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Reizen met openbaar vervoer
Het reizen met het openbaar vervoer is waarschijnlijk anders dan u gewend bent. Om te reizen met trein, tram,
metro of bus, heeft u een kaart (OV-chipkaart) nodig. Afhankelijk van het doel van uw reis vergoed het COA de
reiskosten wel of niet.

Reizen
- Reizen met het openbaar vervoer, persoonsvervoer en taxi is toegestaan.
- Het dragen van een mondkapje is verplicht op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden.
Bijvoorbeeld in de bus, tram, taxi, trein, metro of vliegtuig. En in het persoonsvervoer tussen de locaties. Dit
geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
- Zet het mondmasker niet af als je in het openbaar vervoer zit. Je krijgt een boete van € 95 als je het mondkapje
niet draagt.
- Ook op het station en de luchthaven moet je een mondkapje dragen.
- Houd altijd een mondkapje bij de hand voor als je geen 1,5 meter afstand kunt houden.
- Reis zoveel mogelijk op rustige momenten en vermijd de drukte onderweg en op stations.
- Het COA deelt geen mondkapjes uit. Je moet ze zelf kopen of maken.
Alle andere algemene Corona maatregelen gelden ook in het openbaar vervoer. Blijf thuis als je koorts
hebt.




OV-chipkaart
Om uw reizen met het openbaar vervoer te betalen, hebt u een kaart (Ov-chipkaart of OV-chip) nodig. U kunt
met de OV-chipkaart betalen in de bus, trein, tram en metro. Er bestaan 2 soorten: de persoonlijke OV-chipkaart
en de anonieme OV-chipkaart.
Anonieme OV-chipkaart
In de pol krijgt u meestal van het COA een anonieme OV-chipkaart. Hierop staat een klein geldbedrag, bedoeld
voor uw eerste reizen in de opvangfase.

Als u in de pol geen OV-chipkaart heeft gekregen koopt u er zelf een. Een anonieme OV-chipkaart koopt u in een
automaat in een winkel of op het station. Of bij een stationsloket van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Het
COA vergoedt één keer de aanschafkosten van de OV-chipkaart ( € 7,50). Nadat u de kaart heeft gekocht, kunt u



het aankoopbedrag terugvragen bij een COA-medewerker.

Persoonlijke OV-chipkaart
Er bestaan ook persoonlijke OV-chipkaarten. Hierop staan uw naam, geboortedatum en pasfoto. Een voordeel
van deze persoonlijke kaart is dat u abonnementen op de kaart kunt zetten of met leeftijdskorting kunt reizen. U
moet deze kaart zelf kopen. Hiervoor heeft u een eigen bankrekening nodig. Dit kan niet met een Moneycard.

Minimaal tegoed
Zorg dat er altijd voldoende geld op uw OV-chipkaart staat. Anders kunt u niet reizen. Voor reizen met bus, tram
of metro moet minimaal 4 euro op de kaart staan als u instapt. Bij treinreizen, moet er minimaal 20 euro op staan
als u instapt.
Reiskosten
Het COA vergoedt de reiskosten die u moet maken voor de asielprocedure, school en medische zorg vanaf 10
kilometer. Voor uw privéreizen krijgt u geen reiskostenvergoeding. Meer informatie over deze vergoeding leest u
bij Reiskosten. U kunt voor meer informatie over reiskosten ook naar de Infobalie van het COA.

Links extern
OV-chipkaart.nl [5]
http://www.ov-chipkaart.nl/home.htm

OV-dagkaart (1 Dag OV Vrij)
De OV-dagkaart is een vervoersbewijs waarmee u een dag lang in heel Nederland onbeperkt kunt reizen met het



openbaar vervoer. Op deze kaart staat 1 Dag OV Vrij. Dat is de officiële naam. De OV-dagkaart is geldig in de
trein, bus, tram en metro.

Kinderen tot 4 jaar hebben geen OV-dagkaart nodig: zij reizen altijd gratis. Voor kinderen van 4 tot en met 11
jaar bestaat een speciale treindagkaart: de railrunner. Deze kaart kost € 2,50.
Wanneer krijgt u een OV-dagkaart van het COA?
Het COA kan u een OV-dagkaart geven wanneer u bijvoorbeeld moet reizen voor een bezoek aan uw advocaat of
een medisch specialist. Of voor de reis naar andere opvanglocatie als u wordt overgeplaatst. Voor privéreizen
krijgt u geen OV-dagkaart. Bij verlies of diefstal geeft het COA u geen nieuwe kaart.
Betalen met de OV-dagkaart: inchecken en uitchecken
U gebruikt de OV-dagkaart net als de OV-chipkaart. Bij de trein, bus, tram of metro staat bij elke ingang en elke
uitgang een kaartlezer. Meestal is dit een poortje of een paaltje.

U houdt de kaart tegen de kaartlezer als u instapt. We noemen dit inchecken. Wanneer u uitstapt, houdt u de kaart
weer voor de kaartlezer. We noemen dit uitchecken. Bij het inchecken hoort u één piepsignaal, bij het uitchecken
hoort u twee piepsignalen.
Ook als u tijdens uw reis overstapt naar een ander vervoermiddel moet u uitchecken bij de eerste vervoerder en
opnieuw inchecken bij de volgende vervoerder.
U mag de OV-dagkaart maar met 1 persoon gebruiken: als u met meer personen reist, moet elke persoon in- en
uitchecken met zijn of haar eigen kaart. Dit geldt ook voor kinderen met een railrunner.
De dag na de reis is de kaart niet meer geldig. Wanneer u onderweg niet incheckt of uitcheckt, kunt u een boete
krijgen. Die boete moet u zelf betalen.

Treindagkaart en railrunner (1 Dag Trein Vrij)



De treindagkaart is een vervoersbewijs waarmee u in Nederland een hele dag onbeperkt met de trein kunt reizen.
De kaart is geldig tot de volgende ochtend 04.00 uur. Op de kaart staat 1 Dag Trein Vrij. Dat is de officiele naam.
De kaart is niet geldig in bus, tram of metro. De treindagkaart is bedoeld voor personen van 12 jaar of ouder.
Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar bestaat een speciale kaart: de railrunner. Kinderen tot 4 jaar reizen gratis
in de trein.
Railrunner
Kinderen van 4 tot en met 11 jaar gebruiken een speciale treindagkaart: de railrunner. Je kunt een railrunner
alleen gebruiken als ook een volwassene meereist met een eigen geldig vervoersbewijs. Een railrunner kost €
2,50. Kinderen jonger dan 4 jaar reizen gratis.
Wanneer krijgt u een treindagkaart van het COA?
Het COA kan u een treindagkaart geven wanneer u bijvoorbeeld moet reizen voor een bezoek aan uw advocaat of
een medisch specialist. Of voor de reis naar andere opvanglocatie als u wordt overgeplaatst. Voor privéreizen
krijgt u geen treindagkaart. Bij verlies of diefstal geeft het COA u geen nieuwe kaart.
Betalen met de treindagkaart: inchecken en uitchecken
U gebruikt de treindagkaart net als de OV-chipkaart. Op elk station staat bij elke ingang en elke uitgang een
kaartlezer. Meestal is dit een poortje of een paaltje.

U houdt de kaart tegen de kaartlezer als u instapt. We noemen dit inchecken. Wanneer u uitstapt, houdt u de kaart
weer voor de kaartlezer. We noemen dit uitchecken. Bij het inchecken hoort u één piepsignaal, bij het uitchecken
hoort u twee piepsignalen. Ook als u tijdens u reis overstapt op een andere trein, moet u in- en uitchecken.
U mag de treindagkaart maar met 1 persoon gebruiken: als u met meer personen reist, moet elke persoon in- en
uitchecken met zijn of haar eigen kaart. Dit geldt ook voor kinderen met een railrunner.
De dag na uw reis is de kaart niet meer geldig. Wanneer u onderweg niet incheckt of uitcheckt, kunt u een boete
krijgen. Die boete moet u zelf betalen.

Links extern
Website ov-chipkaart [8]
https://www.ov-chipkaart.nl/home.htm

