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Betreft: advies tarief Valleilijn 2019

Arnhem, 21 september 2018

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Het ROCOV Gelderland heeft uw adviesaanvraag inzake het voorgenomen tarief 2019 voor de
concessie Valleilijn (spoorverbinding Amersfoort – Ede-Wageningen) in goede orde ontvangen. Bij de
berekening van het tarief volgt u NS. Naast de nationale CPI speelt ook de voorgenomen verhoging
van de BTW bij de berekening een rol.
In uw adviesaanvraag noemt u 2 opties:
Optie 1: voorgesteld kilometertarief Valleilijn 2019 inclusief BTW verhoging, vraaguitval en CPI
aanpassing
Advies: Het ROCOV Gelderland wijst deze optie nadrukkelijk van de hand (in lijn met advies over
LTI2019 dat is aangeboden aan DOVA). Compensatie voor vraaguitval t.g.v. de BTW verhoging is niet
acceptabel. Dit zou het OV in een neerwaartse spiraal doen belanden, omdat elke tariefsverhoging
per definitie tot meer vraaguitval kan leiden. Als gevolg van de reizigersgroei van de afgelopen jaren is
toch ook geen omgekeerde redenering door de vervoerders gebruikt met prijsverlaging als resultaat?
Het gerucht gaat bovendien dat NS geen extra verhoging vraagt t.g.v. de mogelijke vraaguitval.
De verhoging van de BTW is voor het ROCOV alleen acceptabel indien er een lastenverlichting voor
de reizigers tegenover staat.
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Optie 2: voorgesteld kilometertarief Valleilijn 2019 zonder BTW verhoging, uitsluitend CPI
aanpassing
Advies: Het ROCOV kan akkoord gaan met een aanpassing op basis van de definitief vastgestelde
CPI. Al is deze optie inmiddels door de feiten achterhaald.
In uw adviesaanvraag mist het ROCOV de optie waarin het huidige km-tarief wordt aangepast met
CPI en BTW verhoging.
Het ROCOV Gelderland doet een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen /
wijzigingen bijtijds te communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

J.G. (Johan) Kruithof, voorzitter
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