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1a. Gegevens
 Organisatie 
 Contactpersoon 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 KvK-nummer   

 Type organisatie 
 Overheid
 Instelling voor wetenschappelijk onderwijs
 Kennisinstelling
 OV-bedrijf
 Ingenieursbureau
 Overig, namelijk      

1b.  Wordt de informatieaanvraag (in)direct gedaan voor een derde partij?  
Zo ja, wie is deze derde partij?

 Organisatie       
 Contactpersoon       
 Telefoonnummer       
 E-mailadres       

 Type organisatie
 Overheid
 Instelling voor wetenschappelijk onderwijs
 Kennisinstelling
 Overig, namelijk       

Informatie  
over de aanvrager

Volledigheid 
informatiebestanden

Doel Onderzoeksbestand(en) Delen van resultaten
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De gegevensbestanden bevatten vooralsnog alleen gegevens uit de OV-chipkaartdata.
Er zijn ook andere vervoersbewijzen, zoals de contactless tickets, waarvan de transacties
nog niet beschikbaar zijn en daarmee geen onderdeel van de  gevraagde gegevens.
Ben je je hiervan bewust? Geef aan hoe je hiermee omgaat.

 Ja
 Nee

3a.  Welk concreet vraagstuk, dat nu voor jouw organisatie speelt,
ligt ten grondslag aan het informatieverzoek?

3b.  Welke doelen dient het informatieverzoek en hoe zijn deze doelen in lijn met een  
of meer van de volgende drie doelen (en graag toelichten):
Het optimaliseren van mobiliteit
Het verbeteren van de dienstverlening voor de reiziger
De ondersteuning van het openbaar vervoerbeleid

2. Volledigheid informatiebestanden

3. Doel
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3c.  Hoe garandeer je dat er geen sprake is van een individueel belang of een zuiver commercieel 
belang (dat niet in lijn is met de bovenstaande drie doelen)?

3d.  Hoe worden de belangen van de reizigers behartigd? O.a.: Hoe garandeer je dat  
het resultaat van het onderzoek niet in strijd is met de rechten en vrijheden van de reiziger?  
Welke maatregelen zijn genomen om nadelige gevolgen voor de reiziger te voorkomen?

3e.  Waarom is deze informatie noodzakelijk om de doelen van het onderzoek te bereiken  
en is deze informatie niet op een andere manier te verkrijgen? 

3f.  Hoe garandeer je dat je de informatie uitsluitend voor deze doelen gebruikt? 
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4a.  Welke gegevens zijn gewenst? Voeg voor de duidelijkheid de gewenste opzet van de gegevens 
toe (zoals Excel, csv). Een voorbeeld is:

4b.  Welke minimale drempelwaarden zijn nodig (wat is de laagste waarde in de cel om  
de herleidbaarheid te verkleinen)? Graag toelichten.

4c.  Welke regio en periode is gewenst?  
Zijn er absolute waarden nodig of zijn gemiddelden ook bruikbaar? 

Informatie  
over de aanvrager

Volledigheid 
informatiebestanden

Doel Onderzoeksbestand(en) Delen van resultaten

4. Onderzoeksbestand(en)

Jaar Maand Dagtype Reisherkomst Reisbestemming Ochtendspits Avondspits Dal
2020 Jan Werkdag Gemeente A Gemeente B # # #
2020 Feb Weekend Wijk 1 Wijk 2 # # #
2020 Mrt Weekend Buurt 5 Buurt 7 # # #
2020 Apr Werkdag Stadsdeel X Stadsdeel Y # # #
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Informatie  
over de aanvrager

Volledigheid 
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Doel Onderzoeksbestand(en) Delen van resultaten

5a. Met wie worden de onderzoeksbestanden gedeeld? 

5b. Met wie worden de resultaten van het onderzoek gedeeld?

5. Delen van resultaten
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