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Arnhem, 23 januari 2017

Geachte heer Oude Elberink,

Inleiding
In het Gemeenschappelijk Statement (GSR), dat u op 31 oktober 2016 is toegezonden, hebben de 4
ROCOV’s in de regio Oost hun eerste reactie gegeven over het door de provincies en
vervoerbedrijven opgestelde Tarievenhuis Oost (THO). Hierin hebben de 4 ROCOV’s in de regio Oost
aangegeven positief, maar wel kritisch te staan tegenover het THO. De 4 ROCOV’s in de regio Oost
willen niet over één nacht ijs gaan en dienen bij hun afwegingen het reizigersbelang scherp in het
oog te houden. Het THO bevat elementen waarvan de gevolgen na invoering moeilijk zijn in te
schatten. Vandaar dat in het GSR enkele voorbehouden zijn gemaakt. Invoering per 1 januari 2017
was in de ogen van de ROCOV’s niet haalbaar. Mede daardoor is aan de vervoerbedrijven gevraagd,
naast het THO, ook een adviesaanvraag over een terugvaloptie, Plan B, voor te leggen aan de
ROCOV’s.

1

In een gezamenlijke reactie hebben de opbrengstverantwoordelijke partijen (provincies Flevoland en
Overijssel en vervoerbedrijven Arriva en Hermes; van Syntus geen reactie ontvangen) hun mening
over het advies Plan B en het GSR gegeven. Hierin is echter niet afdoende tegemoetgekomen aan de
door de 4 ROCOV’s in de regio Oost naar voren gebrachte bezwaren, waardoor de 4 ROCOV’s in de
regio Oost niet op alle punten kunnen instemmen met de voorstellen zoals die zijn opgenomen in het
THO.

Fasering
Een van de aanpassingen komt erop neer dat de opbrengstverantwoordelijke partijen nu een
gefaseerde invoering van het THO voorstaan:




Fase 1 heeft betrekking op de wagenverkoop (opgenomen in Plan B) en gaat 1 februari 2017
in.
In Fase 2 worden de overige reisproducten van het THO van kracht. Streefdatum is 1 juli 2017.
Fase 3 wil men gebruiken voor evaluatie en bijstelling.

De 4 ROCOV’s in de regio Oost zijn het eens met een gefaseerde invoering van het THO. In de
advisering over Plan B zijn zij reeds akkoord gegaan met de voorstellen omtrent de wagenverkoop.
Met betrekking tot de afstandsbepaling van de ritkaarten adviseren de 4 ROCOV’s in de regio Oost
deze te handhaven op de huidige wijze: in sommige concessies op basis van kilometers en in andere
concessies volgens een zonesysteem. Dit brengt voor de meeste reizigers geen onverwachte
veranderingen met zich mee.
De 4 ROCOV’s in de regio Oost hechten eraan dat al tijdens Fase 2 een bus-trein variant van de
dagkaarten en meermanskaarten wordt ingevoerd, zodat combinatiereizen per bus en regionale
treindiensten daarmee mogelijk worden.

Opbouw advies THO
Het onderhavige advies heeft betrekking op de uitwerking van de fases 2 en 3. Vanwege de mogelijk
grote gevolgen van invoering van het THO voor een deel van de doelgroepen, nemen de 4 ROCOV’s
in de regio Oost niet alleen het productenpalet onder de loep, maar wordt ook naar het bredere
sociaal-maatschappelijke en economische belang voor de reizigers gekeken. Om dat goed in beeld te
krijgen hebben de 4 ROCOV’s in de regio Oost aan Rover gevraagd een contraexpertise over het THO
op te stellen. De bevindingen van Rover zijn verwerkt in dit advies. Het door Rover opgestelde
rapport is als bijlage toegevoegd aan dit advies.
Het THO belichaamt meerdere beleidsdoelen. Bij het advies over het tarievenhuis past dat de 4
ROCOV’s in de regio Oost zich ook uitspreken over deze beleidsdoelen, alvorens concreet in te gaan
op de voorgestelde producten en tarieven.
A. Beleidsdoelen en uitgangspunten
1. De 4 ROCOV’s in de regio Oost ondersteunen het streven naar een tarievenhuis dat inzichtelijk is
voor de reiziger, met een opbouw die aansluit bij het landelijk productportfolio voor de trein van
NS. Zo’n tarievenhuis behoort geen hinderlijke scheidslijnen voor reizigers meer te kennen
binnen de regio Oost. Er is vraag bij reizigers naar zowel kortingsproducten als afgekocht
reisrecht producten. De 4 ROCOV’s in de regio Oost hechten eraan dat het THO voor beide
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categorieën voorziet in een adequaat aanbod voor kortere en langere afstanden per traject of
per gebied.
2. Bij het beleid inzake leeftijdskorting adviseren de 4 ROCOV’s in de regio Oost deze zowel voor
ouderen als jongeren in een of andere vorm in stand te houden.
a. Vervanging van de 65+-reducties door kortingen op basis van de mate van OV-gebruik zien
ook de 4 ROCOV’s in de regio Oost als een begrijpelijke beleidsrichting. Het is een
bevolkingsgroep die in zijn totaliteit het financieel gezien (deels) beter heeft gekregen. Doch
ouderen zijn een gemêleerde bevolkingsgroep. Deze mag je niet over één kam scheren. Er is
ook nog altijd een groep ouderen die alleen van de AOW moet zien rond te komen; deze
groep mag men niet door het THO zomaar in een isolement terecht laten komen. Daarom
pleiten de 4 ROCOV’s in de regio Oost ervoor dalkorting specifiek voor 65+ aan te (blijven)
bieden; ook als ritkaart verkrijgbaar via de wagenverkoop. De 4 ROCOV’s in de regio Oost
verwachten bovendien dat het commercieel aantrekkelijk kan zijn voor de vervoerbedrijven
om 65+ers tijdens de dalperioden extra kortingsmogelijkheden te bieden om zo tijdens die
perioden de bezettings- en kostendekkingsgraad te verhogen. Voor een grote groep ouderen
vormt het reizen met het OV en het gebruik van de OV-chipkaart nog altijd een grote
drempel. Het is dan ook essentieel om het huidige vervoerssysteem goed uit te leggen d.m.v.
informatie en marketing; m.n. in het nog te ontwikkelen Beslissing Ondersteunend Systeem
(BOS), teneinde deze belangrijke doelgroep de weg te wijzen naar (vervangende)
kortingsmogelijkheden en hen zo veel mogelijk voor het OV te behouden of te (her)winnen.
Dit is geen eenvoudige maar wel haalbare opgave als alle partijen zich hiervoor willen
inzetten.
b. Kortingen voor schoolgaande jeugd moeten blijven bestaan. Kinderen hebben geen eigen
inkomen, hun reiskosten worden uit het gezinsbudget betaald. Daarbij is hun belangrijkste
reismotief het volgen van onderwijs. De leerplicht onderstreept het maatschappelijke belang
hiervan. Dit reismotief impliceert dagelijks reizen hetgeen een veel hogere reisfrequentie
inhoudt dan voor diverse andere doelgroepen. Deze motieven hebben hun geldigheid niet
verloren en er is dus een goede reden om bij het kritisch beoordelen van leeftijdskortingen
de ouderen en de jeugd niet over één kam te scheren met andere doelgroepen. Suggesties
dat hier sprake zou zijn van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie zijn uit de lucht gegrepen:
Nederland kent geen wet die onderscheid in prijsstelling op grond van leeftijd bij het
aanbieden van diensten verbiedt.
3. De 4 ROCOV’s in de regio Oost hebben begrip voor de doelstelling van een betere
kostendekkingsgraad, gegeven de financieringsproblematiek van het regionaal OV. Maar dit
vraagstuk zou niet moeten worden verengd tot een puur bedrijfseconomische exercitie, die
voorbijgaat aan het onmiskenbare belang van het openbaar vervoer voor de bereikbaarheid van
steden en een goede leefkwaliteit. De 4 ROCOV’s in de regio Oost missen deze bredere kijk in de
uitwerking van het THO. Het gevolg is dat het THO met de daaraan verbonden
tariefdifferentiatie spits/dal ongewenste effecten kan hebben voor bereikbaarheid. Dit is geen
fictie: de Scenariostudie van Hypercube voorziet per saldo in een afname van het OV-gebruik op
maandag t/m vrijdag (d.w.z. een afname in de ochtendspits en gelijkblijvend ritvolume
daarbuiten), tegenover een toename in het weekend. Dit is ook een te verwachten gevoelig
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effect als verhoogde spitstarieven eenzijdig in het OV worden ingevoerd (een werkwijze die de
overheid m.b.t. tot automobilisten d.m.v. rekeningrijden vooralsnog angstvallig vermijdt). Een
recente studie uitgevoerd door het CROW (zie dagblad Trouw van 28 december 2016) toont aan
dat de filedruk in de grote(re) steden in Nederland steeds verder toeneemt, met het
dichtslibben ervan als gevolg. Het CROW ziet alleen (innovatief) OV als oplossing voor dit
probleem.
Maar dan moet het OV daar wel “klaar” voor zijn: snel OV tegen aantrekkelijke kosten.
B. Uitwerking THO in producten en tarieven
1. Voor de dalkortingsproducten geldt dat het THO bijdraagt aan de overzichtelijkheid door een
gemeenschappelijke en integraal geldige productstructuur voor de regio Oost. Er bestaat al
jarenlang een dal-kortingsproduct met 20% korting (alleen voor de bus) in de regio Oost. Dat
product is nooit aangeslagen. Dal Voordeel Oost met een korting van 40% voor Bus en Bus &
Trein heeft veel meer potentie en draagt bij aan de overzichtelijkheid middels een
gemeenschappelijke en integraal geldige productstructuur voor de regio Oost. Hiermee worden
ook bestaande afstemmingsproblemen op concessiegrenzen binnen de regio Oost
weggenomen. Deze kortingsproducten matigen buiten de ochtendspits het prijsverhogende
effect van hogere km-prijzen. De 4 ROCOV’s in de regio Oost adviseren positief.
2. De nieuwe producten Altijd Korting Oost, Dal Vrij Oost en Weekend Vrij Oost, met varianten
inclusief of exclusief regionale treinen, voegen opties toe die voor bepaalde groepen reizigers
interessant zouden kunnen zijn. In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre dit werkelijk het
geval is. Dal Vrij Oost Bus bijvoorbeeld zou te hoog geprijsd kunnen blijken te zijn om voor veel
reizigers aantrekkelijk te zijn. Altijd Korting Oost is een onvoordelig uitpakkend alternatief voor
de sterabonnementen, vooral wanneer de km-tarieven sterk worden verhoogd. Een latere
bijstelling van prijzen of productenpalet blijft echter altijd nog mogelijk. De 4 ROCOV’s in de
regio Oost adviseren positief (zie ook advies over sterabonnementen onder punt 3).
3. De 4 ROCOV’s in de regio Oost adviseren negatief over de uitwerking van de abonnementen
met altijd afgekocht reisrecht in het THO, met uitzondering van Dal Vrij Oost en Weekend Vrij
Oost. Dat standpunt hadden de 4 ROCOV’s in de regio Oost ook al ingenomen in het GSR en zij
betreuren het ten zeerste dat de vervoerbedrijven en provincies het GSR-advies op dit punt niet
hebben overgenomen. In Overijssel en Flevoland wordt voortgegaan op de eerder al in
Gelderland ingezette weg van het afschaffen van sterabonnementen met geldigheid over de
concessiegrenzen heen. Hiervoor komen Altijd Vrij-abonnementen per concessie in de plaats
(IJsselmond, Midden Overijssel en Twente). Deze ontwikkeling is vanuit reizigersbelang
nadrukkelijk ongewenst vanwege:
• de verruiming van de gebiedskeuzemogelijkheden tot het niveau van een heel
concessiegebied, wat voor het merendeel van de (vrijwel) dagelijkse reizigers een veel te
groot reisrecht voor een veel te hoge prijs betekent;
• de onmogelijkheid om hiermee over concessiegrenzen heen te reizen, een desintegratie die
volstrekt ingaat tegen de gedachte dat het THO zorgt voor integraal geldige producten
waarmee reizigers geen last meer hebben van concessiegrenzen binnen de regio Oost.
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Hier staat het gemak van de vervoerders voorop en niet een optimaal aanbod vanuit de
behoeften van de reizigers. De afschaffing van sterabonnementen heeft eerder in Gelderland
geleid tot veel klachten van reizigers over grote kostenverhogingen. Soortgelijke ernstige
klachten kwamen toen ook uit o.a. Zuid-Holland en wel uit bepaalde delen van de provincie
waar de sterabonnementen waren vervangen door Altijd Vrij-abonnementen per concessie en
een aantal kortingsproducten. In die provincie komt men nu op zijn schreden terug. Daar zijn
vanaf 2017 de Altijd Vrij- en Dal Vrij-abonnementen in de concessies buiten Den Haag en
Rotterdam vervangen door sterabonnementen die weer als vanouds integratie bieden met
aangrenzende concessies, ook van andere stads- en streekvervoerders. Deze verandering wordt
door de betrokken vervoerders aangekondigd als een verbetering voor de reiziger (!!), precies
met de redenen die de 4 ROCOV’s in de regio Oost hierboven hebben aangegeven. In de
noordvleugel van de Randstad is deze situatie overigens altijd blijven bestaan. Het zou een
onbegrijpelijke stap zijn als de regio Oost volhardt in een ontwikkeling in de tegengestelde
richting. De 4 ROCOV’s in de regio Oost adviseren dan ook tot:
a. handhaving van de sterabonnementen in de concessies in de provincies Overijssel en
Flevoland;
b. herinvoering van sterabonnementen in de provincie Gelderland;
c. integrale geldigheid van de sterabonnementen over de concessiegrenzen heen, waarbij
uiteindelijk niet alleen naar de regio Oost wordt gekeken, maar ook naar alle aangrenzende
concessies (en het liefst ook naar heel Nederland). Dit zou dan in fase 3 verder uitgewerkt
moeten worden;
d. hieraan gekoppeld moet het nog uit te werken BOS aangevuld worden met een
keuzeondersteuning voor sterabonnementen en informatie moeten bevatten over zones en
centrumzones;
e. uitfasering, respectievelijk niet invoeren van Altijd Vrij-abonnementen op concessieniveau.
4.

Met betrekking tot de leeftijdskortingen in het THO adviseren de 4 ROCOV’s in de regio Oost in
lijn met hun opvattingen genoemd onder (2):
a. handhaving van de korting op afgekocht-reisrecht-abonnementen voor jongeren van 4 t/m
18 jaar;
b. uit commercieel oogpunt geen afschaffing van dalkorting in het THO voor 65+ zoals
beschreven in het voorstel, d.w.z. bij de aanschafprijs van abonnementen en bij het
berekenen van de ritprijs ingeval met een THO-product wordt gereisd. Deze doelgroep moet
sowieso goed worden begeleid door het geven van makkelijk te verkrijgen informatie (ook in
het BOS) en een specifieke marketing, om te bereiken dat meer in plaats van minder
mensen uit deze doelgroep met het OV gaan reizen. Omdat veel ouderen moeite hebben
met de OV-chipkaart adviseren de 4 ROCOV’s in de regio Oost speciaal op ouderen gerichte
losse kaartjes aan te bieden naar het voorbeeld van de senioren kaartjes van Syntus en
introductie van een sterabonnement met dalkorting.
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5.

De 4 ROCOV’s in de regio Oost hebben grote bezwaren tegen de verhoging van de km-prijzen.
Dit betreft zowel de mate van als de motivatie voor deze prijsverhogingen.
a. Een bescheiden stijging van km-tarieven als compensatie voor direct uit het tarievenhuis
voortvloeiende effecten is nog te billijken. Prijsstijgingen met meer dan het LTI zijn echter
niet acceptabel (concessie IJsselmond valt met ruim 20% zelfs in de categorie “exorbitant”).
Zij zijn ook niet te verklaren uit een buitengewoon laag prijsniveau op dit moment.
b. Een belangrijk doel van het tarievenhuis is voor de 4 ROCOV’s in de regio Oost dat het OVaanbod overzichtelijker wordt en dat reizigers daardoor gemakkelijker de weg naar het
openbaar vervoer vinden, met als gevolg een toename van het aantal OV-reizigers. De extra
inkomsten uit deze nagestreefde volumegroei behoren dan deel uit te maken van de
berekening van de aan te brengen correctie op de kilometerprijs. Een tarievenhuis waaraan
voor het OV geen groeiambitie is verbonden, heeft in de ogen van de 4 ROCOV’s in de regio
Oost weinig toegevoegde waarde.
c. In de berekeningen in de Scenariostudie is niet alleen een compensatie van THO-effecten
betrokken, maar ook een compensatie voor verwachte autonome opbrengstverminderingen
bij ongewijzigd beleid (scenario 1). De onderbouwing hiervan is mager en roept vragen op.
In het verleden is gebleken dat veronderstellingen met betrekking tot reizigersgedrag,
bijvoorbeeld in het effect van de OV-chipkaart op de mate waarin losse kaartjes worden
gekocht, lang niet altijd worden bevestigd door de werkelijkheid. Bij een tariefsverhoging ter
compensatie van een autonoom effect, zou dit autonome effect in de praktijk concreet
moeten worden aangetoond. Dan nog is het maar de vraag of veranderingen in de
verhouding tussen de diverse verkochte kaartsoorten moeten worden doorberekend in de
km-prijs. Deze verhouding kan immers ook worden gezien als een
ondernemersverantwoordelijkheid en -risico. Compensatie ervan schept een twijfelachtig
precedent. Bij scenario 1 speelt de overgang van losse kaartjes naar de OV-chipkaart een
belangrijke rol. De OV-sector heeft altijd gesteld dat de OV-chipkaart het middel is om met
het OV te reizen. Als de reizigers dat dan in toenemende mate doen, gaat het niet aan de
financiële gevolgen daarvan af te wentelen op reizigers die van de OV-chipkaart gebruik
maken.
d. De sterke stijging van km-prijzen is zonder twijfel verantwoordelijk voor de per-saldo-daling
van het OV-gebruik op maandag t/m vrijdag, genoemd onder punt A.3. Te verwachten is dat
deze daling vooral bij keuzereizigers plaatsvindt; op de gebruikers van studenten- en BOL18–
-reisrecht heeft de verhoging van km-prijzen immers geen invloed.
De 4 ROCOV’s in de regio Oost adviseren:
a. compensatie in de km-prijzen alleen toe te passen voor direct relateerbare effecten van
THO-kortingsproducten;
b. deze verwachte effecten als ‘voorschot’ in de km-prijzen te compenseren en achteraf te
corrigeren voor zover deze effecten in de praktijk groter of kleiner zijn gebleken;
c. geen compensatie in km-prijzen toe te passen voor THO-producten met afgekocht
reisrecht, gegeven het advies om sterabonnementen integraal onderdeel van THO te laten
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zijn, waarbij de onderbenutting van een belangrijk deel van deze abonnementen de
business case van de vervoerders ten goede komt;
d. compensatie in km-prijzen voor andere effecten dan THO niet door te voeren of eerst met
een deugdelijke motivatie te specificeren.
e. geen fasering toe te passen op de compensatie van de kilometerprijzen als gevolg van de
direct relateerbare effecten invoering van THO kortingsproducten (zie punt a hierboven).
Bij de introductie van fase 2 van het THO kan het te verwachten effect van punt a als
voorschot worden meegenomen conform punt b hierboven. Rekening houdend met onze
opmerkingen in deze paragraaf zal het hierbij gaan om een beperkt voorschot dat per
concessie kan verschillen. Bij de invoering van fase 3 (zie paragraaf C ad 3 hieronder) kan
dan worden onderzocht of het voorschot adequaat is geweest of dat een correctie nodig is
omdat in de praktijk het effect groter of kleiner is gebleken dan bij de bepaling van het
voorschot is verondersteld. Uiteraard dient elke prijsaanpassing vooraf ter advisering aan
de ROCOV’s te worden voorgelegd.
C. Aspecten rond de invoering van THO
1.

De 4 ROCOV’s in de regio Oost stemmen in met het voornemen een communicatieplan –
eventueel als onderdeel van het marketingplan – en een Beslissing Ondersteunend Systeem
(BOS) te maken. Hieruit moet blijken hoe de reizigers bij invoering van het THO en naderhand
worden geïnformeerd over de veranderingen, de keuzemogelijkheden en de effecten. ‘Hoe’ wil
zeggen: door wie, via welke informatiekanalen en met specifieke inhoud voor de diverse
doelgroepen. De 4 ROCOV’s in de regio Oost willen hierbij graag betrokken zijn alsmede bij het
beoordelen van het in ontwikkeling zijnde BOS. Dat hebben de 4 ROCOV’s in de regio Oost al in
het GSR aangegeven. In de reactie van de vervoerders/provincies op het GSR is op dit punt
positief gereageerd, hetgeen op prijs wordt gesteld. Vanuit de 4 ROCOV’s in de regio Oost zijn
twee vertegenwoordigers aangewezen om de ontwikkeling van communicatieplan en BOS te
begeleiden (hun namen zijn reeds doorgegeven). De 4 ROCOV’s in de regio Oost zijn verder van
mening dat fase 2 van het THO pas kan worden ingevoerd als een door alle partijen gedragen
communicatieplan en BOS gereed zijn. De 4 ROCOV’s in de regio Oost adviseren dan ook om
een en ander snel op te pakken om de nagestreefde invoeringsdatum van 1 juli 2017 niet bij
voorbaat in gevaar te brengen. De 4 ROCOV’s in de regio Oost merken hierbij wel op dat 1 juli
geen halszaak voor hen is. Liever wat later en goed, dan op tijd met gebreken.

2. Regio Oost neemt nu het voortouw in een beleidswijziging ten aanzien van leeftijdskortingen.
In het belang van consistente, breed gedragen keuzes zou het van belang kunnen zijn het
tariefbeleid inzake leeftijdskortingen in het regionaal vervoer op nationaal niveau te
agenderen, bijvoorbeeld in het Regionaal en/of Nationaal Openbaar Vervoer Beraad.
3. De 4 ROCOV’s in de regio Oost zijn van mening dat Fase 3 zich niet alleen moet beperken tot
het verfijnen van het systeem. Ook moet voorkomen worden dat Fase 3 op de lange baan
wordt geschoven. De 4 ROCOV’s in de regio Oost vinden dat ernaar gestreefd moet worden
dat Fase 3 binnen 2 jaar na de invoering van Fase 2 gestalte krijgt. In de tweede helft van 2017
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willen de 4 ROCOV’s in de regio Oost graag met de provincies en vervoerbedrijven van
gedachten wisselen over inhoud en aanpak van Fase 3.
D. Overige punten
1. Reisproductselectie OV-chipkaart. De reactie op het GSR schiet op dit punt te kort. Wat gebeurt
er in het geval dat een reiziger twee dal-kortingsproducten op zijn of haar OV-chipkaart heeft
staan (NS VDU/Dal Voordeel en Bus & Trein variant Dal Korting Oost)? Beide hebben een korting
van 40% en het is niet duidelijk geworden welke selectie de OV-chipkaart dan maakt en of dit
probleem alleen maar kan worden opgelost door twee OV-chipkaarten te gebruiken. Die
duidelijkheid dient er alsnog te komen vóór de aanvang van fase 2. In het BOS moet informatie
te krijgen zijn over de diverse kortingsproducten per vervoerder, welke keuze daarbij het slimste
is en wat de gevolgen zijn van meerdere kortingsproposities op één OV-chipkaart.
2. Twee vervoerders op één concessiegrensoverschrijdende lijn. Er is geen helder antwoord
gekomen op de simpele vraag of het zo is geregeld dat als twee vervoerders op eenzelfde buslijn
binnen Oost rijden, altijd door beide vervoerders de binnen Oost geldende THOvervoerbewijzen geaccepteerd worden; dus ook in het geval dat één van de twee vervoerders
uit een concessie komt die niet in Oost ligt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen tussen
Gelderland en Twente (zoals Groenlo-Enschede; beide in Oost) resp. tussen Gelderland en
Noord-Brabant (zoals Nijmegen-Uden; Noord-Brabant en Oost). Dit moet goed geregeld zijn bij
de aanvang van fase 2. De 4 ROCOV’s in de regio Oost vernemen graag tijdig welke afspraken

er zijn gemaakt met de betrokken vervoerders zodat zij kunnen beoordelen of die
afspraken acceptabel zijn in hun ogen.
3. Wat betreft de aanpassing van de stapeling van kortingen zijn de 4 ROCOV’s in de regio Oost van
mening dat deze moet leiden tot gelijke voorwaarden in alle betreffende concessies en niet met
zich meebrengt dat reizigers te vaak met veranderingen geconfronteerd gaan worden.
4. Dagkaart Oost in de zomer maanden. In de reactie op het GSR staat dat er geen
overeenstemming is bereikt over de geldigheid van de dagkaart Oost in juli en augustus en dat
daarom dit onderwerp nu is doorgeschoven naar de invoering van fase 2. Deze gang van zaken
betreuren de 4 ROCOV’s in de regio Oost, maar het is uiteraard geen belemmering de dagkaart
in te voeren op 1 februari 2017 samen met de andere onderdelen van fase1 (plan B). De 4
ROCOV’s in de regio Oost dringen erop aan het hierover alsnog eens te worden zodat invoering
van de “hele dag” geldigheid in juli en augustus per 1 juli 2017, de geplande ingangsdatum van
fase 2, mogelijk is. Mocht de invoering van fase 2 worden uitgesteld tot na 1 juli 2017, maar er
vóór 1 juli 2017 wel overeenstemming komt over de “hele dag” geldigheid van de dagkaart Oost,
dan adviseren de 4 ROCOV’s in de regio Oost al per 1 juli 2017 de dagkaart in juli en augustus de
hele dag geldig te laten zijn en niet vast te houden aan de koppeling met de invoering van fase 2.
5. Informatie die beschikbaar komt vanuit communicatieplan en BOS moet geschikt zijn om (deels)
overgenomen te kunnen worden op informatiedragers van andere organisaties zoals
ouderenbonden. Dat kan zijn op papier (nieuwsbladen e.d.) als op websites. Hiermee wordt
deze informatie voor een deel van de reizigers beter “bereikbaar”.
6. De aan het BOS gekoppelde website dient te voldoen aan de richtlijnen zoals die opgenomen
zijn in het Waarmerk Drempelvrij. De website zal aan het Waarmerk Drempelvrij, niveau 3, web
richtlijnen 2.AA moeten voldoen. Dan is de site voor 98% van de gebruikers toegankelijk. Voor
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de overige 2% zijn de beperkingen van dien aard dat zij niet zelfstandig daarvan gebruik kunnen
maken. Het Waarmerk is te herkennen aan het groene mannetje met drie sterren. Ook voor de
klachtenafhandeling is een “drempelvrije” toegang tot de webformulieren van belang.
7. Daar waar buslijnen verdwijnen, of de laatste jaren verdwenen zijn, ten faveure van NS-diensten
(zoals tussen Tiel en Geldermalsen), moeten deze treindiensten opgenomen worden in het THO
als ware het regionale treindiensten. Nu worden reizigers in deze gevallen geconfronteerd met
extreme prijsverhogingen, omdat regionale reisproducten niet geldig zijn in de treinen van NS.

Conclusie
De 4 ROCOV’s in de regio Oost kunnen instemmen met het THO als aan de in dit advies naar voren
gebrachte bezwaren tegemoet wordt gekomen.
Graag zien de 4 ROCOV’s in de regio Oost uw reactie op dit advies binnen vier weken na verzending
van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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