
 

 

Betreft: Oproep tot BTW-verlaging van 9% naar 0% voor ov-tarieven  

Datum: 19 september 2022  

 

 

Geachte mevrouw, heer,  

 

 

 

Reizigersvereniging Rover en OV-NL, de brancheorganisatie van alle openbaar 
vervoerbedrijven in Nederland, roepen het kabinet op om de BTW op 
openbaar vervoer kaartjes te verlagen naar 0%. 

Veel burgers hebben het zwaar door de – vanwege de hoge inflatie – scherp 
stijgende prijzen van fundamentele voorzieningen. Mobiliteit is zo’n 
fundamentele voorziening. Lang niet iedereen is in het bezit van een auto of 
kan zijn bestemming lopend of met de fiets bereiken. Veel mensen zijn 
aangewezen op het openbaar vervoer, en ook de prijzen van het openbaar 
vervoer staan onder druk door de hoge inflatie. 

Naast de dalende koopkracht die velen hard treft, staat ons land aan de 
vooravond van een aantal grote maatschappelijke transities. Zoals de bouw 
van een miljoen goed bereikbare nieuwe woningen en de klimaatadaptatie.  

Het OV is als schoon, duurzaam en inclusief vervoerssysteem een  
basisvoorwaarde om Nederland in beweging te houden en onze klimaat- en 
bereikbaarheidsdoelen te halen. 

Het OV levert een grote bijdrage aan het bereiken van deze maatschappelijke 
doelen, maar de nasleep van de coronacrisis en de huidige energiecrisis vraagt 
om extra inspanningen. De ov-bedrijven doen dit onder andere door het 
organiseren van verschillende acties om het gebruik van het ov te stimuleren, 
via reclamecampagnes en kortingsabonnementen. Wij vragen het kabinet om 
voor de burgers het reizen met het OV betaalbaar en aantrekkelijk te houden. 
Het verlagen van het BTW-tarief op de ov-kaartjes van 9 naar 0% is een 
eenvoudige maar effectieve maatregel die het gebruik van het OV voor de 
reiziger binnen handbereik houdt. Europees is hiervoor geen belemmering 
meer dankzij aanpassing van de EU-richtlijn eind 2021. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Freek Bos Paul de Krom 
Algemeen directeur Rover Voorzitter OV-NL 
 
 


