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Geachte leden van het ROCOV Flevoland, ROCOV Gelderland, ROCOV Overijssel en ROCOV
Twente,

Hierbij ontvangt u, ook namens Hermes, OVRegioIJsselmond en Syntus ons verzoek advies uit te
brengen op de voorgenomen tarieven en reisproducten voor reizen met het regionaal openbaar
vervoer per bus en trein in de concessies Achterhoek Rivierenland, Arnhem-Nijmegen, Veluwe,
Twente, Vechtdallijnen en IJsselmond in 2017. In dit voorstel passeren een aantal gebruikelijke
elementen de revue, zoals de prijzen van Altijd Vrij abonnementen, LTI, DOT-compensatie en de
kilometertarieven voor bus en trein, maar is er vooral aandacht voor de voorgenomen introductie van
een nieuwe tarievenhuis voor de regio Oost welke bestaat uit voornoemde concessies.

Nieuw tarievenhuis voor de regio Oost
De ROCOV’s in de regio Oost hebben de langgekoesterde wens om tot een overzichtelijk tarievenhuis
voor het reizen met het regionaal openbaar vervoer te komen, waarmee het bovendien eenvoudiger
wordt om concessiegrens overschrijdend te reizen. De samenwerkende vervoerders hebben deze
uitdaging opgepakt en samen met hun opdrachtgevers, de provincies Gelderland, Overijssel en
Flevoland, een tarievenhuis uitgewerkt waarmee enerzijds invulling kan worden gegeven aan deze
wens van de ROCOV’s en anderzijds bestaande reizigersvolumes kunnen behouden en zelfs laten
groeien. Daarbij zijn we in dit afgelopen anderhalf jaar durende proces bijgestaan door Hypercube dat
alle consequenties van onze voorstellen heeft doorgerekend voor ritvolumes, aanpassingen in
kilometer tarieven en financiële effecten voor de diverse doelgroepen. De meest recente rapportage
van Hypercube over de uitkomsten vindt u in het rapport ‘Scenariostudie tariefbeleid OV Oost

Publieksversie 2016 F02’. Eerdere versies van dit rapport zijn in een eerder stadium al met de
Werkgroep Tarieven Oost van de ROCOV’s besproken en toegelicht.
Het nieuwe Tarievenhuis Oost is eenvoudig te begrijpen, kent geen ‘concessiegrensproblemen’
binnen de regio Oost, levert korting op bij vaker of verder reizen en biedt de reizigers de keuze tussen
zekerheid of voordeel. Ook draagt het nieuwe tarievenhuis bij aan vermindering van de drukte in de
ochtendspits en geeft het een impuls aan het reizen in het weekend. Het Tarievenhuis Oost bestaat uit
onderstaande reisproducten.

Reisproduct
Dal Voordeel Oost
Altijd Voordeel Oost
Dal Vrij Oost
Weekend Vrij Oost

Modaliteit

Prijs

Periode

Beschrijving

Bus

€ 15,00

jaar

Bus & Trein

€ 20,00

jaar

Bus

€ 15,00

maand

40% korting in daluren

Bus & Trein

€ 25,00

maand

20% korting in spitsuren

Bus

€ 50,00

maand

Bus & Trein

€ 75,00

maand

Bus

€ 150,00

jaar

100% korting in weekend

Bus & Trein

€ 200,00

jaar

40% korting in daluren

40% korting in daluren

vrij reizen tijdens daluren

Altijd Vrij

Bus

per concessie

maand

(op concessieniveau)

Bus & Trein

per concessie

maand

Ritkaart bus

Bus

€ 2,00 tot € 8,00

rit

prijs afhankelijk van afstand, géén overstap

Dagkaart Oost

Bus

€ 10,00

dag

1 dag lang onbeperkt reizen in de Regio Oost

Kidskaart

Bus

€ 1,00

1,5 uur

Meermanskaart

Bus

€ 16,50

dag

100% korting tijdens dal- en spitsuren

Tabel 1: Tarievenhuis Oost per 01 januari 2017
Toelichting: De oranjegeel gearceerde reisproducten zijn nieuw. Het product Dalkorting Oost komt in het nieuwe
Tarievenhuis Oost niet meer voor en wordt vervangen door Dal Voordeel Oost. Maandabonnementen zijn ook als
jaarabonnement verkrijgbaar waarbij de jaarprijs veelal gelijk is aan 10 maal de maandprijs. De spitsuren zijn als
volgt gedefinieerd: maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 09.00 uur. Het ‘weekend’ start op vrijdag om 18.30 uur en
eindigt op maandagochtend 06.30 uur. Bij ritkaarten voor de bus komt (daar waar momenteel toegepast) de
spitstoeslag te vervallen. Weergegeven prijzen zijn inclusief 6% BTW.

Belangrijkste (beleidsmatige) kenmerken Tarievenhuis Oost
Bij de ontwikkeling van het Tarievenhuis Oost zijn zowel de wensen van diverse ROCOV’s als de
beleidsmatige uitgangspunten van vervoerders en opdrachtgevers in de Regio Oost in acht genomen.
Bovendien is rekening gehouden met de contouren van een mogelijke nationale harmonisatie van
reisproducten zodat het Tarievenhuis Oost in overeenstemming is met de uitgangspunten van het
(toekomstige) landelijke aanbod. De belangrijkste voorwaarden en beleidsmatige uitgangspunten
waarmee bij de ontwikkeling rekening is gehouden zullen we hieronder kort toelichten.

Grensoverschrijdend
Het Tarievenhuis Oost heeft als doel om te komen tot een meer geïntegreerd aanbod van OVreisproducten, zodat reizigers met één reisproduct kunnen reizen in meerdere concessies in
de Regio Oost. In 2016 is de Meermanskaart voor de bus al wel grensoverschrijdend geldig
gemaakt maar met dit nieuwe tarievenhuis wordt véél verder gegaan door volwaardige
reisproducten, met uitzondering van de Altijd Vrij abonnementen, vanaf de invoering geldig te
maken in de gehele regio. Er is in dit geval sprake van een gezamenlijke uitrol en marketing.
Dat gaat veel verder dan de tot nu toe gebruikelijke acceptatie van de producten van een
andere vervoerder op een paar grensoverschrijdende lijnen.

Multimodaal
In de regio Oost kennen we bus- en treinconcessie maar ook multimodale concessies zoals
Twente, Achterhoek Rivierenland en Arnhem - Nijmegen. Met name voor de multimodale
concessie waarbij het visgraatprincipe een belangrijk vervoerskundig uitgangspunt is bij het tot
stand komen van het vervoerplan is het van belang dat dit principe ook vertaald wordt naar
het tarievenhuis. Daarom zijn van alle producten zowel een bus als een bus & trein variant
beschikbaar. Reizigers die behoefte hebben aan een variant geldig voor uitsluitend trein
kunnen hiervoor terecht bij de NS die dezelfde producten verkoopt met geldigheid op het
hoofdrailnet én het regionaal spoor.

Eenvoud
Het Tarievenhuis Oost moet zo in elkaar zitten dat het voor de reizigers begrijpelijk en
eenvoudig en herkenbaar is. Door het aantal reisproducten beperkt te houden en deze te

baseren op het assortiment reisproducten dat de NS sinds jaar en dag voert, is er sprake van
zowel eenvoud als herkenbaarheid. Daarmee is aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan
voor de succesvolle uitrol van het Tarievenhuis Oost. In ons voorstel worden daarnaast ook
de reisvoorwaarden voor de ritkaarten voor de bus in één klap gelijk getrokken over de hele
regio Oost waardoor ook op dat punt de eenvoud en herkenbaarheid sterk verbeterd.

Degressief van aard
Vervoerders en opdrachtgevers willen een tarievenhuis dat degressief van aard is. Dat wil
zeggen dat naarmate reizigers vaker gaan reizen en/of langere afstanden afleggen de
reiskosten per kilometer dalen. Het nieuwe Tarievenhuis Oost voorziet hier in. Bij een
afgekocht reisrecht dalen de kosten per kilometer immers recht evenredig met het aantal
gereisde kilometers. Dit geldt ook voor kortingsproducten. Hoe meer er wordt gereisd hoe
sneller de aanschaf van het kortingsrecht wordt terugverdiend. Door het basistarief is ook bij
reizen op saldo sprake van degressie. En door de introductie van de dagkaart voor regio Oost
is zelfs in het wagenverkoop assortiment sprake van degressie op de langere afstanden.

Budget zekerheid voor de reiziger
Voor een deel van de OV-reizigers is het om budgettaire redenen belangrijk dat het nieuwe
assortiment de mogelijk biedt om voor zekerheid over de kosten te kiezen. Die mogelijkheid
wordt geboden door het aanbod van afgekochte reisrechten (100% korting) in de varianten
Dal Vrij, Weekend Vrij en Altijd Vrij. Deze producten voldoen daarnaast ook goed aan de
behoeft van veel reizigers aan een gemak propositie die zorgeloos reizen mogelijk maakt.

Meer keuze voor (meer) korting
Voor weer een ander deel van de reizigers biedt het nieuwe assortiment met Dal Voordeel
Oost en Altijd Voordeel Oost de mogelijkheid (meer) korting te verkrijgen op de reiskosten. Zo
biedt het nieuwe Dal Voordeel Oost 40% korting in de daluren daar waar het huidige
Dalkorting Oost 20% korting geeft. Het nieuwe Altijd Voordeel Oost is beschikbaar voor
reizigers uit alle leeftijdscategorieën daar waar het huidige Altijd Korting Scholier alleen
aangeschaft kan worden door reizigers in de leeftijdscategorie 12 – 18 jaar.

Wervende kracht
Vervoerders, opdrachtgevers en ROCOV’s delen de wens dat van het nieuwe Tarievenhuis
Oost een wervende werking uitgaat naar potentiële nieuwe reizigers. Hoewel hier op voorhand
niets met zekerheid kan worden gesteld zijn wij er van overtuigd dat door de scherpe
prijsstelling enerzijds en de eenvoud reikwijdte anderzijds van het nieuwe Tarievenhuis Oost
een wervende kracht uitgaat die tot nieuwe reizigers zal leiden.

Tariefdifferentiatie spits/dal
Vervoerders willen graag een tarievenhuis met gedifferentieerde tarieven voor spits en dal om
zo een migratie van spitsreizen naar reizen in de daluren te kunnen bewerkstelligen. Zo kan
de schaarse capaciteit in met name de ochtendspits worden ontlast terwijl de overcapaciteit in
de daluren beten kan worden benut. Het voorgestelde assortiment geeft hier invulling aan
door alleen (of meer) korting te geven in de daluren. Uit het Hypercube rapport blijkt dat het
tarievenhuis op dit punt ook effect sorteert:

Pagina 12: Het ritvolume in de ochtendspits neemt naar verwachting met 1,2% af. Het totale
ritvolume blijft ongeveer gelijk. Het ritvolume in het weekend neemt namelijk toe met ongeveer
2,3% terwijl het ritvolume in de overige daluren ongeveer gelijk blijft.

Dalkorting in plaats van leeftijdskorting
Een belangrijk verschil met de huidige systematiek is bovendien dat korting nu alleen gegeven
wordt op basis van het reisgedrag; reizen in de daluren levert extra korting op. In de huidige
situatie wordt vooral korting gegeven op basis van leeftijd. Met het nieuwe Tarievenhuis Oost
willen we mede bewerkstelligen dat korting niet langer een ‘gegeven’ is dat voortkomt uit je
geboortedatum maar juist het gevolg van (een aanpassing van) het eigen reisgedrag. De
aanschafprijzen van de reisproducten zijn daarom voor alle leeftijdsgroepen gelijk. Er is dus
geen sprake van een reductietarief en voltarief. Dit geldt voortaan ook voor de Altijd Vrij
abonnementen op concessieniveau.

Om technische redenen is het nu nog niet mogelijk om het stapelen van leeftijdskorting en
(dal)korting te voorkomen maar zodra dit technisch haalbaar is zijn wij voornemens om de

stapeling van leeftijdskorting met (dal)korting voor de producten uit het nieuwe Tarievenhuis
Oost te voorkomen.

Financiële impact Tarievenhuis Oost
Door Hypercube is onderzocht hoe de reizigersopbrengsten van de verschillende concessies in de
regio Oost zich na de introductie van het nieuwe Tarievenhuis Oost zullen gaan ontwikkelen. De
uitkomsten van de analyses en prognoses laten zien dat in alle concessies in de regio Oost (met
uitzondering van de concessies Arnhem – Nijmegen en Gelderland Trein) tot 2021 de reizigersopbrengsten zullen gaan dalen. In Tabel 2 hieronder staat de verwachte omzetdaling per concessie
na de introductie van het nieuwe Tarievenhuis Oost (zie ook tabel 4.13 Hypercube rapport).

Concessie
Opbrengstendaling

AR

GT

VD

OV

TW

ZHO

VE

AN

IJ-Fl

IJ-O

-3,5

0,2

-0,7

-3,4

-3,7

-1,0

-3,9

0,2

-8,3

-3,6

Tabel 2: daling reizigersopbrengsten in % per concessie tot 2021

Belangrijkste oorzaak van de daling in opbrengsten is dat reizigers de komende jaren steeds vaker
zullen gaan reizen met het voor hun meest voordelige reisproduct waar dat nu nog lang niet altijd het
geval is. De eenvoud en slagkracht van het nieuwe Tarievenhuis Oost zal de dalende tendens nog
verder versterken.

De negatieve ontwikkeling van de reizigersopbrengsten vormt een reële bedreiging voor de
financiering van het regionale openbaar vervoer. Dat betekent dat we maatregelen moeten treffen om
de dalende opbrengsten die met het bieden van voordelige reisproducten gepaard gaan op te
vangen. De combinatie van het bieden van korting en degressie middels het nieuwe Tarievenhuis
Oost enerzijds en de instandhouding van de reizigersopbrengsten anderzijds kan het beste worden
bereikt met verhoging van het kilometertarief van bus en/of trein.

Net als in de rest van Nederland, wordt er in de regio Oost door een overweldigende meerderheid van
de reizigers op saldo gereisd. Bovendien doen de meeste reizigers dat met reizen op saldo. Dit wordt
voor de gezamenlijke concessies van Arriva en Syntus grafisch weergeven in onderstaande grafiek. In

deze grafiek staat op de x-as het aantal reisdagen per maand en op de y-as het aantal reizigers dat
zoveel dagen per maand reist. Deze grafiek leert ons dat bij lage reisfrequenties meer dan de helft van
de reizen wordt gemaakt met easy trip (reizen op saldo) en dat reizigers die op saldo reizen
doorgaans maar 1 tot 2 dagen per maand reizen. In de concessies van Connexxion zien we een
soortgelijk beeld.

Het gemiddelde aantal reisdagen voor saldoreizigers ligt (voor de concessies Veluwe, Twente,
Midden-Overijssel, Achterhoek Rivierenland en Vechtdallijnen) op slechts 2,92 reisdagen per maand!
Door de lage reisfrequentie van reizigers die op saldo reizen geven de saldoreizigers op maandbasis
relatief weinig geld uit. Maar door hun enorme aantal zijn ze desondanks verantwoordelijk voor een
groot deel van de reizigersinkomsten. In onderstaande grafiek 3.4 uit het Hypercube rapport wordt de
maandelijkse besteding van de reizigers in deze concessies weergegeven.

Uit deze grafiek blijkt dat het overgrote deel van de saldoreizigers maandelijks niet meer dan 10 euro
uitgeeft en een heel groot deel zelfs niet meer dan 5 euro. Dat betekent dat voor saldoreizigers zelfs
een relatief grote procentuele verhoging van het kilometertarief in de praktijk niet tot hoge meerkosten
leidt.

Om die reden valt de keuze van vervoerders op een verhoging van het kilometertarief van bus en/of
trein om de dreiging van dalende reizigersopbrengsten af te wenden. De wet van de grote getallen
werkt hier maximaal in ons voordeel: héél veel reizigers die allemaal een klein beetje meer betalen,
voor die incidentele reizen die ze maken, maken het mogelijk een aantrekkelijk en wervend
productassortiment in de lucht te houden waarmee frequentere reizigers optimaal kunnen worden
bediend. In Tabel 3 hieronder vindt u een overzicht van de noodzakelijk procentuele verhoging van het
kilometertarief per concessie (tabel 4.15 uit het Hypercube rapport).

Concessie
Verhoging km-tarief

AR

GT

VD

OV

TW

ZHO

VE

AN

IJ-Fl

IJ-O

10,5%

-0,5%

2,1%

13,3%

12,9%

2,6%

12,6

-0,7%

21,7%

21,7%

Tabel 3: verhoging km-tarief in % per concessie

Nadere uitwerking en consequenties per concessie
Het hier voorgestelde Tarievenhuis Oost is voor alle vervoerders in de regio Oost gelijk als het gaat
om reisvoorwaarden en prijsstelling. Zoals uit Tabel 3 hierboven blijkt geldt dat echter niet voor de
benodigde verhogingen van de kilometertarieven voor bus en/of trein. En ook de nieuw vast te stellen
prijzen van de Altijd Vrij abonnementen die in dit voorstel geen reductietarief meer kennen verschillen
per concessie. Bovendien is de startsituatie vanwaar wordt vertrokken per concessie verschillend. Zo

is er in dit voorstel geen ruimte meer voor de sterabonnementen die in een aantal concessies nog
bestaan. Tenslotte zijn ook de effecten voor de verschillende reizigersgroepen per concessie
verschillend. Daarom vind u per vervoerder een bijlage bij deze brief met daarin een overzicht van de
tarieven voor 2017 en waarin de financiële effecten voor diverse reizigersgroepen in beeld worden
gebracht en aan de hand rekenvoorbeelden nader toegelicht.

Daar waar van toepassing worden in de bijlage ook de overige tariefwijzigingen voor 2017 benoemd
die los staan van de introductie van het nieuwe Tarievenhuis Oost zoals de indexatie van het
kilometertarief met de LTI, DOT, BOL18- en aanpassing lange-afstand-kortingstabel.

Wij vertrouwen erop u hiermee een goed voorstel te hebben gedaan. Uiteraard zijn we beschikbaar
voor een nadere toelichting indien gewenst. Uw advies zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

A.R. Hettinga RA
CEO Arriva Nederland

BIJLAGE 1: Tariefvoorstel 2017 concessie Achterhoek Rivierenland
In deze bijlage vindt u een volledig overzicht van de door ons voorgestelde tarieven per 01 januari
2017 voor het regionaal openbaar vervoer per bus en trein in de concessie Achterhoek Rivierenland.
Het voorgestelde km-tarief voor het reizen met de trein is ook van toepassing op het treintraject
Arnhem – Doetinchem en is om die reden afgestemd en overeengekomen met Hermes.

Landelijke producten en tarieven
De tarieven welke onderdeel zijn van het Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart (LTK) worden jaarlijks
door het DOVA vastgesteld nadat het Samenwerkingsverband gezamenlijke Rocov’s advies heeft
uitgebracht op de door DOVA voorgestelde tarieven. De tarieven van NS reisproducten die ook op het
regionaal spoor van toepassing zijn worden jaarlijks door de NS vastgesteld nadat het LOCOV advies
heeft uitgebracht. De NS reisproducten en de tarieven die onder het LTK vallen zijn derhalve geen
onderdeel van deze adviesaanvraag. In deze adviesaanvraag beperken we ons tot de regionaal vast
te stellen tarieven en reisproducten.

LAK tabel
Per 01 januari 2017 wordt door de NS een aanpassing doorgevoerd in de Lange Afstand Korting –
Tabel. Tussen 40 en 80 tariefeenheden wordt het kortingspercentage van 2,1% naar 0%
teruggebracht. Wij gebruiken in de regio Achterhoek Rivierenland dezelfde tabel als NS om tot de
vastgestelde tarieven te komen. Derhalve heeft deze wijziging ook gevolgen voor de reizigers die per
trein in de concessie Achterhoek – Rivierenland reizen.

Kilometertarief regionaal spoor Achterhoek Rivierenland
Per 01 januari 2017 willen wij het kilometertarief voor het regionale spoor met € 0,009 verhogen van
€ 0,186 naar € 0,195. Deze voorgestelde verhoging van 4,8% is samengesteld uit een verhoging ter
compensatie voor het wegvallen van het dubbel opstap tarief (DOT), indexatie met de LTI, en een
aanvullende verhoging welke samenhangt met de introductie van het BOL 18- reisrecht. Deze
componenten worden hieronder verder toegelicht.

LTI
Het Landelijk Tariefbureau stelt jaarlijks een index (de LTI) vast die op het basistarief,
kilometertarief en de landelijke productprijzen van 2016 wordt toegepast om tot de prijs voor
2017 te komen. Voor 2017 is de LTI voorlopig vastgesteld op 0,38%. Wij willen het km-tarief
voor reizen met de trein per 01 januari 2017 met de LTI verhogen. Indien de definitieve LTI
afwijkt van de voorlopige zal de definitieve index worden toegepast.

DOT
In april 2013 hebben de regionale spoorbedrijven, provincies en stadsregio’s met het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu meerjarige afspraken gemaakt over compensatie voor
de verminderde opbrengsten die samenhangen met het wegvallen van het dubbel opstap
tarief. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Dubbel Opstaptarief en laten zich
voor de concessie Achterhoek Rivierenland vertalen naar een compensatie door middel van
een verhoging van het kilometertarief voor de trein in 4 stappen conform onderstaand
schema. Voor 2017 volgt daarom de laatste van deze 4 stappen; een verhoging van 1,75%
van het kilometertarief.

Indexatiedatum

Verhoging km-tarief

01 januari 2014

0,16%

01 januari 2015

0,67%

01 januari 2016

1,25%

01 januari 2017

1,75%

Omdat in 2015 abusievelijk 0,51% toeslag is gehanteerd wordt voor 2017 de geplande 1,75%
verhoogd met 0,164%. Daarmee komt de totale indexatie in verband met het DOT op 1,91%.

TARIEVENHUIS OOST
In de gezamenlijke adviesaanvraag van de vervoerders Arriva, Syntus, OVRegioIJsselmond
en Hermes is uitgebreid toelichting gegeven op het nieuwe Tarievenhuis Oost. Uit de
berekeningen van Hypercube blijkt dat voor de uitrol hiervan geen verhoging van het

kilometertarief voor het reizen per regionaal spoor noodzakelijk is. Deze laten we dan ook
achterwege.

BOL 18Met het oog op de te verwachten daling in reizigersopbrengsten die gepaard zal gaan met de
uitbreiding van het studentenreisrecht naar de groep BOL 18- stellen wij tenslotte een extra
verhoging van 2,5% voor. Deze verhoging staat volledig los van de introductie van het nieuwe
Tarievenhuis Oost.

Kilometertarief regionaal busvervoer Achterhoek Rivierenland
Wij stellen per 01 januari 2017 een verhoging van het km-tarief voor het reizen per (buurt)bus voor
van € 0,016. Het km-tarief gaat daarmee van € 0,143 naar € 0,159. Deze voorgestelde verhoging van
14,0% is samengesteld uit de indexatie met de LTI en een verhoging gekoppeld aan de introductie
van het nieuwe Tarievenhuis Oost en één voor BOL 18-. Deze componenten worden hieronder verder
toegelicht.

LTI
Het Landelijk Tariefbureau stelt jaarlijks een index (de LTI) vast die op het basistarief,
kilometertarief en de landelijke productprijzen van 2016 wordt toegepast om tot de prijs voor
2017 te komen. Voor 2017 is de LTI voorlopig vastgesteld op 0,38%. Wij willen het km-tarief
voor reizen met de (buurt)bus per 01 januari 2017 met de LTI verhogen. Indien de definitieve
LTI afwijkt van de voorlopige zal de definitieve index worden toegepast.

TARIEVENHUIS OOST
In de gezamenlijke adviesaanvraag van de vervoerders Arriva, Syntus, OVRegioIJsselmond
en Hermes is uitgebreid toelichting gegeven op het nieuwe Tarievenhuis Oost. Uit
berekeningen van Hypercube blijkt verder dat de hiermee samenhangende daling uit
reizigersopbrengsten voor de concessie Achterhoek Rivierenland gecompenseerd kan worden
door middel van een verhoging van het km-tarief met 10,5% (zie tabel 4.15 uit het rapport).
We stellen op basis hiervan voor het km-tarief voor reizen met de (buurt)bus per 01 januari
2017 naast de indexatie met de LTI aanvullend te verhogen met 10,5%.

BOL 18Met het oog op de te verwachten daling in reizigersopbrengsten die gepaard zal gaan met de
uitbreiding van het studentenreisrecht naar de groep BOL 18- stellen wij tenslotte een extra
verhoging van 2,5% voor. Deze verhoging staat volledig los van de introductie van het nieuwe
Tarievenhuis Oost.

Regionale producten en tarieven in 2017
Naast het reizen op saldo met de OV-chipkaart kan in de concessie Achterhoek Rivierenland worden
gereisd met regionale abonnementen (kortingsproducten of afgekochte reisrechten) en een beperkt
assortiment papieren kaartjes (verkrijgbaar bij de buschauffeur. In TABEL A is een compleet overzicht
opgenomen van de voorgestelde tarieven per 1 januari 2017. Daarna volgt een korte toelichting per
product. De prijzen in TABEL A zijn inclusief 6% BTW. Indien de wetgever een wijziging in het BTW
tarief doorvoert zullen de prijzen daarop worden aangepast.

TABEL A: Regionale producten en tarieven Achterhoek Rivierenland

Ritkaarten (€ 2,00 of meervoud hiervan)
Kidskaart
Meermanskaart

nvt
€ 1,00
€ 16,50

variabel prijs afhankelijk van te reizen afstand
€ 1,00 geldig tot 1,5 uur na afgifte
€ 16,50

Dagkaart Oost

nvt

€ 10,00 één dag geldig op bussen in Regio Oost

Dal Voordeel Oost Bus

nvt

€ 15,00 alleen als jaarabonnement

Dal Voordeel Oost Trein & Bus

nvt

€ 20,00 alleen als jaarabonnement

Altijd Voordeel Oost Bus

nvt

€ 15,00 prijs per maand, jaar = 10 x maand

Altijd Voordeel Oost Trein & Bus

nvt

€ 25,00 prijs per maand, jaar = 10 x maand

Dal Vrij Oost Bus

nvt

€ 50,00 prijs per maand, jaar = 10 x maand

Dal Vrij Oost Trein & Bus

nvt

€ 75,00 prijs per maand, jaar = 10 x maand

Weekend Vrij Oost Bus

nvt

€ 150,00 alleen als jaarabonnement

Weekend Vrij Oost Trein & Bus

nvt

€ 200,00 alleen als jaarabonnement

Altijd Vrij Gelderland Bus maand 4-11

€ 109,60

€ 117,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus maand 12-18

€ 109,60

€ 117,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus maand 19-64

€ 137,00

€ 117,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus maand 65+

€ 110,00

€ 117,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus kwartaal 4-11

€ 290,44

€ 315,90 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus kwartaal 12-18

€ 290,44

€ 315,90 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus kwartaal 19-64

€ 363,05

€ 315,90 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus kwartaal 65+

€ 297,00

€ 315,90 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus jaar 4-11

€ 1.041,20

€ 1.053,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus jaar 12-18

€ 1.041,20

€ 1.053,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus jaar 19-64

€ 1.301,50

€ 1.053,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland Bus jaar 65+

€ 1.100,00

€ 1.053,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B maand 4-11

€ 126,00

€ 140,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B maand 12-18

€ 126,00

€ 140,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B maand 19-64

€ 175,00

€ 140,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B maand 65+

€ 125,00

€ 140,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B kwartaal 4-11

€ 325,00

€ 378,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B kwartaal 12-18

€ 325,00

€ 378,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B kwartaal 19-64

€ 440,00

€ 378,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B kwartaal 65+

€ 337,50

€ 378,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B jaar 4-11

€ 1.165,00

€ 1.400,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B jaar 12-18

€ 1.165,00

€ 1.400,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B jaar 19-64

€ 1.575,00

€ 1.400,00 voorwaarden ongewijzigd

Altijd Vrij Gelderland T&B jaar 65+

€ 1.250,00

€ 1.400,00 voorwaarden ongewijzigd

Arriva Dal Vrij Deal bus (ex-studenten)

€ 20,00

Arriva Dal Vrij Deal trein & bus (ex-studenten)

€ 45,00

Arriva Vrij Reizen Bus (65+)

€ 12,50

Arriva Vrij Reizen Trein & Bus (65+)
Breng Vrij
Breng Vrij Plus

€ 25,00
reductie: € 65,00
voltarief: € 77,00
reductie: € 111,00
voltarief: € 131,00

€ 22,50 alle Arriva bussen in NL na 09.00 uur
alle Arriva bussen en treinen in NL na 09.00
€ 50,00 uur
€ 14,00 alle Arriva bussen in NL na 09.00 uur
alle Arriva bussen en treinen in NL na 09.00
€ 28,00 uur
reductie: € 73,00
geaccepteerd op Arriva buslijnen 27, 29 en 42
voltarief: € 81,00
reductie: € 122,00 geaccepteerd op Arriva buslijnen 27, 29 en 42
voltarief: € 136,00 en op de trein tussen Arnhem en Doetinchem

Nadere toelichting per product
Ritkaart bus
De ritkaarten zijn bedoeld als vangnet voor mensen die zonder OV-chipkaart met de bus willen reizen.
Om de geldhandelingen bij de chauffeur zo gemakkelijk mogelijk te houden willen we voor de prijzen
van ritkaarten graag ronde bedragen aanhouden. Daarom worden deze kaarten ook niet jaarlijks
geïndexeerd. Een ritkaart gaat per 1 januari 2017 € 2,00 kosten en een rit kost dus altijd € 2,00 of een
meervoud daarvan. Met een ritkaart kan niet worden overgestapt. De huidige spitstoeslag voor reizen
die vóór 09.00 uur aanvangen komt te vervallen.

KIDSkaartje bus
Met een kidskaart kunnen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar een enkele reis maken met een
maximale reisduur van 1,5 uur. Overstappen is met dit kaartje wél toegestaan. Het Kidskaartje voor de
bus zal ook in 2017 € 1,00 kosten.

Meermanskaart
De Meermanskaart is een dagkaart geldig voor maximaal 2 volwassenen en 4 kinderen welke geldig is
op alle reguliere buslijnen in de provincies Gelderland en Overijssel en Lelystad. De kaart is niet geldig
op de buurtbus en in de trein. Overstappen is toegestaan en de kaart is geldig na 09.00 uur. Op
zaterdag en zondag en in juli en augustus ook vóór 09.00 uur geldig. Het kaartje is momenteel
uitsluitend in de bus te koop. Met de Meermanskaart maken we het gezinnen mogelijk om tegen een
mooi tarief met de bus naar belangrijke recreatieve bestemmingen zoals Burgers’ Zoo en de Veluwe
te reizen zonder daarbij gehinderd te worden door het bestaan van concessiegrenzen.

Dagkaart Oost
De Dagkaart Oost is nieuw in het assortiment. De dagkaart is geldig op alle bussen van de concessie
in de Regio Oost en zal € 10,00 gaan kosten. Omdat vervoerders graag toe willen naar een situate
waarin zo min mogelijk contante betalingen op de bus worden gedaan behoudt Arriva zich het recht
voor om dit nieuwe tarief vooralsnog alleen als e-ticket in de voorverkoop aan te bieden.

Dal Voordeel Oost
Met Dal Voordeel Oost krijgen reizigers buiten de spitsuren 40% korting op het voltarief. De spitsuren
zijn gedefinieerd als maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 09.00. Er is dus geen middagspits! Het is
beschikbaar in de varianten Bus en Trein & Bus en wordt alleen als jaarproduct verkocht. Dit maakt
dat dit reisproduct erg eenvoudig is in het gebruik en eenvoudig om op waarde te schatten. Dal
Voordeel Oost is onderdeel van het nieuwe Tarievenhuis Oost en derhalve geldig in alle concessie
van de Regio Oost.

Dal Vrij Oost
Met Dal Vrij Oost krijgen reizigers buiten de spitsuren 100% korting op het voltarief. De spitsuren zijn
gedefinieerd als maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 09.00. Er is dus geen middagspits! Het is
beschikbaar in de varianten Bus en Trein & Bus en wordt als maand- en jaarproduct verkocht. Dal Vrij
Oost is onderdeel van het nieuwe Tarievenhuis Oost en derhalve geldig in alle concessie van de
Regio Oost.

Weekend Vrij Oost
Met Weekend Vrij Oost krijgen reizigers in het weekend 100% korting op het voltarief. Het weekend is
gedefinieerd als vrijdagmiddag 18:30 tot maandagochtend 06.30. Het is beschikbaar in de varianten
Bus en Trein & Bus en wordt alleen als jaarproduct verkocht. Dit maakt dat dit reisproduct erg
eenvoudig is in het gebruik en eenvoudig om op waarde te schatten. Weekend Vrij Oost is onderdeel
van het nieuwe Tarievenhuis Oost en derhalve geldig in alle concessie van de Regio Oost.

Altijd Voordeel Oost
Met Altijd Voordeel Oost krijgen reizigers tijdens de spitsuren 20% korting op het voltarief, daarbuiten
40%.De spitsuren zijn gedefinieerd als maandag t/m vrijdag van 06.30 tot 09.00. Er is dus geen

middagspits! Het is beschikbaar in de varianten Bus en Trein & Bus en wordt als maand- en
jaarproduct verkocht. Altijd Voordeel Oost is onderdeel van het nieuwe Tarievenhuis Oost en derhalve
geldig in alle concessie van de Regio Oost.

Altijd Vrij Gelderland Bus
Met de Altijd Vrij Gelderland Bus abonnementen krijgen reizigers 100% korting op het voltarief voor
alle reizen gemaakt op (buurt)buslijnen welke deel uitmaken van de concessie Achterhoek
Rivierenland plus een beperkt aantal grensoverschrijdende buslijnen van Hermes. Het is beschikbaar
als maand-, kwartaal en jaarproduct. Omdat per 01 januari 2017 het reductietarief komt te vervallen
zullen de prijzen van deze abonnementen voor de leeftijdsgroepen 4-11, 12-18 en 65+ stijgen en voor
de leeftijdsgroep 19-64 jaar fors dalen.

Altijd Vrij Gelderland Trein & Bus
Met de Altijd Vrij Gelderland Trein & Bus abonnementen krijgen reizigers 100% korting op het voltarief
voor alle reizen gemaakt op (buurt)bus- of treinlijnen welke deel uitmaken van de concessie
Achterhoek Rivierenland plus een beperkt aantal grensoverschrijdende buslijnen van Hermes. Het is
beschikbaar als maand-, kwartaal en jaarproduct.

Sinds de introductie van de Altijd Vrij Gelderland Trein & Bus abonnementen in 2012 zijn deze erg
snel populair geworden. Gezien de gunstige prijsstelling in combinatie met het hoge gebruiksgemak
mag dat geen verbazing wekken. Uit analyse van het reisgedrag van reizigers met een Altijd Vrij
Gelderland Trein & Bus abonnement blijkt dat zowel bij de jeugd als bij volwassenen de overbenutters
veruit in de meerderheid zijn. Bij de jeugd is de verhouding overbenutters/onderbenutters 6,3 en onder
de groep volwassenen 5,1 (cijfers 2014). Bovendien genieten de overbenutters wel héél veel korting;
het merendeel is méér dan € 150,00 per maand voordeliger uit dan met reizen op saldo. Kortom, het
Altijd Vrij Gelderland Trein & Bus abonnement is veel te gunstig geprijsd.

Die lage prijsstelling is wel verklaarbaar als we bedenken dat het Altijd Vrij Gelderland Trein & Bus
abonnement destijds als opvolger van de sterabonnementen is geïntroduceerd welke in Gelderland
ook op het regionaal spoor werden geaccepteerd. Het prijsniveau was in eerste instantie dan ook
gekoppeld aan het sterabonnement en niet aan die van vergelijkbare producten als Traject Vrij en

Trein Vrij uit de NS portefeuille. Gezien de gebruiksmogelijkheden van het Altijd Vrij Gelderland Trein
& Bus abonnement zou de prijs minimaal op het niveau van een Traject Vrij abonnement voor het
traject Winterswijk – Zutphen moeten liggen. We kiezen er daarom voor om ook dit jaar een
prijsverhoging door te voeren voor dit product. Omdat gelijktijdig het reductietarief komt te vervallen
resulteert dat in vrij forse prijsverhogingen. Voor de volwassen reizigers uit de leeftijdscategorie 19-64
jaar resulteert het afschaffen van het reductietarief juist in een forse prijsverlaging.

Arriva Dal Vrij Deal
De Arriva Dal Vrij Deal is in 2013 Arriva breed ingevoerd en is bedoeld om voor de duur van maximaal
één jaar een aantrekkelijk geprijsd reisproduct te bieden aan studenten die hun studentenreisrecht in
moeten leveren. Dit product maakt géén onderdeel uit van het Tarievenhuis Oost en wordt dan ook
alleen geaccepteerd op bus- en of treinlijnen van Arriva in NL.

Arriva Vrij Reizen
Het Arriva Vrij Reizen product (zowel de bus als de trein & bus variant) is in 2013 Arriva breed
ingevoerd en heeft tot doel een aantrekkelijk geprijsd reisproduct voor recreatief reizen in de markt te
zetten voor de groeiende groep 65-plussers. Ook dit product maakt geen deel uit van het nieuwe
Tarievenhuis Oost en wordt alleen geaccepteerd op bus- en/of treinlijnen van Arriva in NL.

Breng Vrij (plus)
Breng Vrij is het afgekochte reisrecht voor reizen met de bussen van Breng binnen de concessie
Arnhem – Nijmegen. Omdat buslijnen 27, 29 (Doetinchem – Arnhem) en 42/85 (Nijmegen – Tiel)
grensoverschrijdende lijnen zijn die bovendien gezamenlijk worden geëxploiteerd wordt het Breng Vrij
abonnement door Arriva op deze lijnen geaccepteerd. Datzelfde geldt voor het Breng Vrij Plus
abonnement dat ook op voornoemde buslijnen door ons wordt geaccepteerd en daarnaast ook op het
treintraject Arnhem Centraal – Doetinchem. Mochten wijzigingen in de dienstregeling daar aanleiding
toe geven dan kan dit product in de toekomst ook op meer of op andere lijnen worden geaccepteerd.

Financiële effecten voor reizigers
Hieronder maken we de financiële effecten van de introductie van het nieuwe Tarievenhuis Oost, de
daaraan gekoppelde verhoging van het kilometertarief voor bus en de afschaffing van het

reductietarief voor de Altijd Vrij Gelderland abonnementen in beeld. De effecten van DO, aanpassing
LAK en BOL18- zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. In TABEL B hieronder staat per doelgroep de
prijseffecten voor de busreizigers in de concessie Achterhoek Rivierenland. In de bovenste rij staan de
doelgroepen vermeld. Daaronder staat per doelgroep het totaal aantal reizigers. Op de derde rij staat
het percentage van de betreffende doelgroep dat in de nieuwe situatie exact even duur uit is als in de
huidige situatie. Daaronder staat voor verschillende prijseffectklassen (waarbij een min staat voor
lagere reiskosten) het percentage reizigers van die doelgroep dat binnen die prijseffect-klasse valt. In
de onderste rij staat het gewogen totale prijseffect per doelgroep.

TABEL B: financiële effecten voor reizigers in de bus voor concessie Achterhoek Rivierenland

Financiële effecten bus
Uit TABEL B kunnen we opmaken dat bij bus de doelgroepen kind, jeugd, volwassen en senior er als
groep allemaal op vooruit gaan. Voor studenten met een studentenreisrecht blijft de schade (als
groep) beperkt tot 4,6% toename van de reiskosten. Dit komt doordat de kosten van de reizen die een
deel van de studenten buiten hun vrije reisdagen maken toenemen. Maar binnen elke doelgroep zijn
er ook winnaars en verliezers. Zo gaat van de doelgroep jeugd 48% tussen de 0% en 10% méér
kosten maken en gaat 9,3% juist tussen de 10% en 20% minder kosten maken.

We zien ook dat voor alle doelgroepen de grootste percentages in de prijseffectklasse 0% - 10%
staan. Dat betekent dat in alle doelgroepen de nadelige prijseffecten voor het overgrote deel van de
reizigers tussen de 0% en 10% liggen. Omdat de ervaring leert dat percentages van 5% of meer al
snel tot schrikreacties leiden en de gedachte dat er sprake zal zijn van flinke meerkosten is het goed
deze percentages nog eens te bekijken tegen het licht van de huidige bestedingen. Op pagina 7 van
deze adviesaanvraag hebben we al in beeld gebracht dat vrijwel alle saldoreizigers niet meer dan 10
euro op maandbasis uitgeven. Daarmee komt een kostenverhoging van 5% -10% in de praktijk van
vrijwel alle saldoreizigers neer op een kostenverhoging van € 0,50 tot € 1,00 per maand…..

Een simpel rekenvoorbeeld waarbij de gemiddelde gereisde afstand in 2015 als uitgangspunt wordt
genomen levert hetzelfde beeld op. Over heel 2015 was de gemiddelde reisafstand voor saldoreizen
in de bus concessie Achterhoek Rivierenland gelijk aan 11,23 kilometer. Voor die afstand vertaald een
prijsverhoging van 5% van het kilometertarief zich naar een kostenverhoging van € 0,08 per rit. Uit
chipkaartgegevens van 2015 voor deze concessie blijkt verder dat gemiddeld 3,79 saldoreizen per
reiziger per maand worden gemaakt. Dat betekent dat voor de bus in Achterhoek Rivierenland een
stijging van 5% - 10% van het kilometertarief zich voor saldoreizigers vertaald naar een gemiddelde
toename van de reiskosten met € 0,30 tot € 0,60 per maand. Bovendien moeten we ons realiseren
dat saldoreizigers het hardst worden getroffen door verhogingen van het kilometertarief, zij betalen
immers ‘het volle pond’. Voor reizigers die met een kortingsproduct reizen zijn de nadelige effecten
van een verhoging van het kilometertarief doorgaans kleiner.

Financiële effecten trein
In TABEL C hieronder zien we de financiële effecten voor reizigers op de treindienst Gelderland. Voor
de treindienst zien we dat ook daar de doelgroepen jeugd, volwassenen en senioren er als groep op
vooruit gaan. De kleine doelgroep kinderen (4-11 jaar) welke slechts 0,4% van het totaal aantal
reizigers betreft, gaat er als groep nu wel op achteruit (7,7%). En ook hier gaan studenten, net als bij
bus, voor hun reizen buiten hun vrij reizen periode meer betalen waardoor zij er als groep 3,5% op
achteruit gaan.

TABEL C: financiële effecten voor treinreizigers voor concessie Achterhoek Rivierenland

We zien ook hier dat voor alle doelgroepen de grootste percentages in de prijseffectklasse 0% - 10%
staan. Dat betekent dat de nadelige prijseffecten voor het overgrote deel van de reizigers tussen de

0% en 10% liggen. Daarom maken we ook hier aan de hand van een rekenvoorbeeld concreet wat dit
voor de gemiddelde saldoreiziger betekent.

In 2015 was de gemiddelde reisafstand voor saldoreizen met de trein in de concessie Achterhoek
Rivierenland gelijk aan 16,36 kilometer. Voor die afstand vertaald een prijsverhoging van 5% van het
kilometertarief zich naar een kostenverhoging van € 0,15 per rit. Gemiddeld worden er 3,58
saldoreizen per reiziger per maand gemaakt. Dat betekent dat voor de trein in Achterhoek
Rivierenland dat een stijging van 5% - 10% van het kilometertarief zich voor saldoreizigers vertaald
naar een gemiddelde toename van de reiskosten met € 0,55 tot € 1,10 per maand.

