ROCOV Gelderland
Marga Klompélaan 18
6532 SC Nijmegen

Heerenveen, 30 april 2018
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: adviesaanvraag tariefaanpassing ritkaarten oost
: 18-077
:
: Remco Vink
: 06 51755671

Geachte leden van het ROCOV Gelderland,
Hierbij ontvangt u ons verzoek advies uit te brengen op de voorgenomen
verhoging van de prijzen van de Ritkaarten Oost per 1 juli 2018. De in deze
adviesaanvraag weergegeven prijzen zijn inclusief 6% BTW. Indien de wetgever
een wijziging in het BTW tarief doorvoert zullen de prijzen daarop worden
aangepast.
Aanleiding
Per 1 februari 2017 zijn in de concessies die het Tarievenhuis Oost (THO) voeren
de prijs en voorwaarden van de ritkaarten voor de bus op elkaar afgestemd.
Afhankelijk van de afstand betaalt de reiziger € 2,00 of een veelvoud hiervan. De
prijs van de ritkaarten is gerelateerd aan de kilometertarieven voor het reizen
met de OV-chipkaart; bij het vaststellen van de prijs voor een bepaald traject is
dat reizen met een ritkaart globaal twee keer de prijs van het reguliere OVchipkaarttarief bedraagt. Het idee hierachter is dat de reiziger gebruik kan
maken van de OV-chipkaart. Indien er toch wordt gekozen voor het kopen van
een kaartje op de bus wordt dit ontmoedigd door hiervoor een hoger tarief te
rekenen. Omdat per 1 juli 2017 en 1 januari 2018 de km-tarieven voor het
reizen met de bus zijn verhoogd maar de tarieven voor de ritkaarten niet, is nu
een verhoging van de ritkaarten nodig om die bewuste factor 2 in stand te
houden.
Voorgestelde prijsaanpassing
Door de aanpassing van de km-tarieven is voor de concessie Achterhoek
Rivierenland de gemiddelde factor van 2 naar 1,8 gedaald. Om weer terug te
komen op de gewenste factor 2 zou voor de concessie Achterhoek Rivierenland
een verhoging van 11,6% nodig zijn waarmee de prijzen van de ritkaarten op
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€ 2,23, € 4,46 en € 6,69 uit zouden komen.
Voor de andere concessies in de Regio Oost volgen echter andere uitkomsten.
Omdat opdrachtgevers en vervoerders er allen veel waarde aan hechten dat in
alle concessies in de regio Oost voor de ritkaarten dezelfde prijzen worden
gehanteerd is er voor gekozen om voor alle concessies een verhoging van 10%
toe te passen. Daarmee komen de prijzen van de ritkaarten dus uit op € 2,20,
€ 4,40, € 6,60 en € 8,80.
Omdat de gemiddelde noodzakelijke verhoging over alle concessies bezien 9%
bedraagt gaan we voor het rekentarief echter uit van €2,18 of een veelvoud
hiervan. In de tabel hieronder wordt dit voorstel weergegeven.

rekentarief
consumentenprijs

1-jan-18
1-jul-18
€ 2,00 € 2,18
€ 2,00 € 2,20

Rekentarief en afronding
Voor toekomstige indexatie van de ritkaarten stellen we voor om deze toe te
passen op het rekentarief van € 2,18. De uitkomsten worden vervolgens
afgerond op 10 cent. Hier wordt voor gekozen omdat het voor zowel reizigers
als chauffeurs dan makkelijk blijft om over de langere afstanden de prijs vast te
stellen. Daarnaast moet met het oog op de acceptatie van contant geld bij de
voorverkooppunten met een afgeronde prijs worden gewerkt. In onderstaande
tabel is voor een fictieve jaarlijkse indexatie te zien hoe bovenstaande voorstel
uitpakt.
Tariefjaar
2019
2020
2021

index (fictief)
1,50%
3,40%
1,00%

Met vriendelijke groet,

Michiel Cusell
Regiodirecteur Oost

rekentarief
€ 2,213
€ 2,288
€ 2,311

consumentenprijs
€ 2,20
€ 2,30
€ 2,30

