
Artikel 1: Definities 

1.1 Studerende:  
degene aan wie ingevolge de Wet Studiefinanciering 2000 (hierna: WSF 2000) 
studiefinanciering is toegekend. Geen Studerende is degene die in het buitenland studeert en 
die tevens bij of krachtens de WSF 2000 heeft gekozen voor een reisvoorziening in geld. 

1.2 OV-studentenreisrecht:  
voor het reizen per trein en het reizen per tram, bus, metro of waterbus geldig elektronisch 
reisrecht dat vooraf op de OV-chipkaart is geladen en dat ook een vervoerbewijs is in de zin 
van de Wet personenvervoer 2000 en de regeling Nationale Vervoer Bewijzen Openbaar 
Vervoer (hierna regeling NVB, geldig in regio's tot het moment dat het NVB is uitgezet) of de 
regeling die daarvoor in de plaats komt en onder te verdelen in een product OVS-weekreisrecht 
en een product OVS-weekendreisrecht. 

1.3 OV-chipkaart:  
drager die in het openbaar vervoer wordt gebruikt voor het plaatsen van 
reisproducten/reissaldo, waaronder begrepen het OVS-weekreisrecht en het 
OVS-weekendreisrecht. Het OV-Studentenreisrecht dient te worden geplaatst op een 
persoonlijke OV-chipkaart. 

1.4 Persoonlijke OV-chipkaart:  
OV-chipkaart met pasfoto voor geregistreerde klanten van de Vervoerbedrijven. Hiermee 
bestaan mogelijkheden als automatisch opladen, het laden van persoonlijke reisproducten en 
het laten (de)blokkeren van de OV-chipkaart. 

1.5 Uitvoeringsinstanties:  

1.5.1 DUO  
Dienst Uitvoering Onderwijs, uitvoeringsorganisatie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW), die namens de Minister van OCW onder andere de uitvoering verzorgt 
Studentenreisrecht van de WSF 2000 en daarmee de toekenning van het OV-. 

1.5.2 RSR  
Regisseur Studenten Reisrecht BV, de rechtspersoon die in opdracht van de 
Vervoerbedrijven de taak heeft de digitale administratie van het OV-Studentenreisrecht op de 
OV-chipkaart te verzorgen. 

1.6 OVS-weekreisrecht:  
product dat de volgende faciliteiten biedt: 
• reizen per trein en reizen per tram, bus, metro of waterbus in de zin van de artikelen 1.8 

en 1.9 op werkdagen van maandag 04.00 uur tot zaterdag 04.00 uur met uitzondering van 
algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Algemene 
Termijnenwet, en de periode van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur; 

• reizen per trein met 40% korting op de vervoerprijs-enkele reis of retour -en reizen per 
tram, bus, metro of waterbus met 34% korting op de vervoerprijs (daar waar de Regeling 
nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer, NVB, nog geldt, is het kortingspercentage 
gelijk aan het 15-strippenkaart reductietarief); reizen per trein, tram, bus, metro of 
waterbus met korting geldt: 

a. van zaterdag 04.00 uur tot maandag 04.00 uur; 
b. op algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de 
Algemene Termijnenwet van 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag; 

c. in de periode van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur; 
• reizen in de gebieden of op lijnen waar het OV-jaarabonnement als geldig vervoerbewijs 

kan worden gebruikt (daar waar de Regeling NVB nog geldt: reizen als bedoeld in artikel 6 
van de Regeling NVB) alsmede reizen te water als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 
personenvervoer 2000 waarop het OV-jaarabonnement (het huidige OV-jaarabonnement 
wordt onder de huidige voorwaarden verkocht tot 1 januari 2011) geldig is met het van 



toepassing zijnde reductietarief op enkele reis en retour; het reizen in deze gebieden of op 
deze lijnen aismede het reizen te water 
geldt van zaterdag 04.00 uur tot maandag 04.00 uur, op algemeen erkende feestdagen als 
bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Algemene Termijnenwet van 04.00 uur tot 04.00 uur de 
volgende dag en in de periode van 16 juli 04.00 uur tot 16 augustus 04.00 uur; 

• reizen met een OVS-weekreisrecht na zaterdag 04.00 uur terzake van een reis die voor dat 
tijdstip is aangevangen, is slechts mogelijk tot het eerste station, respectievelijk de eerste 
halte van het vervoermiddel na 04.00 uur, ongeacht of dit station, respectievelijk deze 
halte de plaats van bestemming van de Reisrechthouder is. 

1.7 OVW-weekendreisrecht:  
product dat de volgende faciliteiten biedt: 
• reizen per trein en reizen per tram, bus, metro of waterbus in de zin van de artikelen 1.8 

en 1.9 
a. van vrijdag 12.00 uur tot maandag 04.00 uur; 
b. op algemeen erkende feestdagen als bedoeld in artikel 3, lid 1 en 2, van de Algemene 

Termijnenwet van 04.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag; 
c. op de dag voorafgaand aan Goede Vrijdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag en 

Hemelvaartsdag van 12.00 uur tot 0.400 uur de volgende dag; 
• reizen per trein met 40% korting op de vervoerprijs -enkele reis of retour-, en reizen per 

tram, bus of metro met 34% korting op de vervoerprijs (daar waar de Regeling NVB nog 
geldt is het kortingspercentage gelijk aan het 15-strippenkaart reductietarief); reizen per 
trein, tram, bus, metro of waterbus met korting geldt van maandag 04.00 uur tot dinsdag 
04.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 04.00 uur de volgende dag. 

• reizen in de gebieden of op lijnen waar het OV-jaarabonnement als geldig 
vervoerbewijs kan worden gebruikt (daar waar de Regeling NVB nog geldt: reizen in 
gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Regeling NVB) aismede reizen te water als bedoeld 
in artikel 7 van het Besluit personenvervoer 2000 waarop het OV-jaarabonnement (het 
huidige OV-jaarabonnement wordt onder de huidige voorwaarden verkocht tot 1 januari 
2011) geldig is met het van toepassing zijnde reductietarief op enkele reis en retour; het 
reizen in deze gebieden of op deze lijnen aismede het reizen te water geldt van maandag 
04.00 uur tot dinsdag 04.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag 09.00 uur tot 04.00 uur de 
volgende dag, behoudens vrijdag na 12.00 uur, een en ander exciusief de algemeen 
erkende feestdagen bedoeld in artikel 3, lid 1 en 2, van de Algemene Termijnenwet; 

• reizen met een OVS-weekendreisrecht na maandag 04.00 uur terzake van een reis die voor 
dat tijdstip is aangevangen, is slechts mogelijk tot het eerste station, respectievelijk de 
eerste halte van het vervoermiddel na 04.00 uur, ongeacht of dit station, respectievelijk 
deze halte de plaats van bestemming van Reisrechthouder is. 

1.8 Reizen per trein:  
op basis van een geldig OV-Studentenreisrecht reizen in alle treinen van de 
Treinvervoerders in Nederland in de tweede klasse zoals gepubliceerd in de alsdan geldende 
dienstregeling(en), met uitzondering van lijnen waarop een afwijkend tarief geldt zoals 
museumlijnen en de hoge snelheidslijnen. Wanneer voor het gebruik van bepaalde treinen of 
gedeelten daarvan een toeslag op de verschuldigde vervoerprijs geldt, is de Reisrechthouder 
uitsluitend de toeslag verschuldigd, zulks echter onverminderd de verplichting tot betaling van 
de vervoerprijs minus korting voorzover het OV-Studentenreisrecht slechts recht op korting 
geeft. 

1.9 Reizen per tram, bus, metro of waterbus:  
reizen op basis van een geldig OV-Studentenreisrecht op alle openbaar vervoerlijnen van VSS 
en VSV zoals gepubliceerd in de alsdan geldende openbaar vervoer dienstregelingen, waarop 
het OV-jaarabonnement onverkort geldig is. Dit betekent dat het OV-Studentenreisrecht niet 
van toepassing is op vervoerlijnen van het nachtnet van de vervoerbedrijven van VSV en VSS. 
Wanneer voor het gebruik van bepaalde lijnen of gedeelten daarvan een toeslag op de 
verschuldigde vervoerprijs geldt, zoals ook voor de (gewone) OV-abonnementhouder, is bij het 
OV-Studentenreisrecht uitsluitend de toeslag verschuldigd, zulks echter onverminderd de 



verplichting tot betaling van de vervoerprijs, minus korting voorzover het OV-
Studentenreisrecht slechts recht op korting geeft. 

1.10 	Uitvoeringskosten:  
kosten die verbonden zijn aan de uitvoeringstaken zoals bedoeld in artikel 5.1. 

1.11 	Reisrechthouder:  
een Studerende die recht heeft op en de beschikking heeft over een 
OV-Studentenreisrecht. 

1.12 	OV-domein:  
betreft in ieder geval de Vervoerbedrijven, RSR en andere organisaties die in het kader van 
deze overeenkomst werkzaamheden voor de Vervoerbedrijven verrichten. 

1.13 	Model prijsbijstelling:  
als bijlage 1 aan deze overeenkomst gehecht en van deze overeenkomst deeluitmakend 
model ter vaststelling van de jaarlijkse definitieve vergoeding en indexering op basis van 
deze overeenkomst. 

1.14 	Service Legal Agreement:  
als bijlage 2 aan deze overeenkomst gehechte en van deze overeenkomst deel uitmakende 
afspraak over en omschrijving van het niveau en de kwaliteit van vervoersfaciliteiten en 
dienstregelingen. 
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