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Betreft: Advies over tarieven 2019 concessie Arnhem Nijmegen

Arnhem, 19 oktober 2018

Geachte mevrouw Wennekendonk,
Het ROCOV Gelderland heeft uw adviesaanvraag betreffende de voorgenomen aanpassingen
ingaande 1 januari 2019 van de tarieven voor de concessie Arnhem Nijmegen behandeld. Tijdens de
vergadering van het ROCOV Gelderland welke gehouden is op 18 oktober j.l. is het advies
vastgesteld.
Indexering regionale tarieven
Uw voorstel de regionale tarieven naast LTI en verhoging BTW ook te indexeren met compensatie van
vraaguitval welke een gevolg zou kunnen zijn van de aanpassing van de BTW, wijst het ROCOV
Gelderland nadrukkelijk van de hand. Een aanpassing met de vastgestelde LTI en de BTW verhoging
wordt (noodgedwongen) geaccepteerd.
Indexatie abonnementen met verhoging BTW per 1 januari 2019
Het ROCOV Gelderland gaat (noodgedwongen) akkoord met deze aanpassing.
Indexatie abonnementen met LTI en compensatie vraaguitval op 1 juli 2019
De voorgenomen aanpassing van de tarieven van de abonnementen die onder het THO vallen zijn
door de provincie Gelderland voor het jaar 2018 vastgesteld. Hierbij zijn geen afspraken gemaakt over
een indexering per 1 januari 2018.
Daar de provincie Gelderland de tarieven voor 2018 reeds heeft vastgesteld, is aanpassing op basis
van LTI met terugwerkende kracht voor 2018 niet acceptabel.
De voorgestelde aanpassing welke het gevolg is van een mogelijke vraaguitval vanwege de BTW
verhoging wordt niet geaccepteerd.
Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de indexatie met de LTI voor 2019 en de gevolgen van de
verhoging van de BTW.
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Verdere afbouw leeftijdskorting Altijd Vrij abonnementen (per 1 juli 2019)
Deze afbouw, gecombineerd met tussentijdse aanpassingen van het kilometertarief, verloopt zoals
tussen de provincie Gelderland en de vervoerbedrijven is vastgesteld.
Kwantitatieve evaluatie opbrengst neutrale invoering THO door Hypercube
Het ROCOV Gelderland betreurt het dat de uitkomsten van de evaluatie uitgevoerd door Hypercube
nog niet bekend zijn. Het ROCOV gaat ervan uit dat een eventuele aanpassing van de tarieven
voortkomend uit de evaluatie van het THO aan het ROCOV ter advisering zal worden voorgelegd.
In uw adviesaanvraag geeft u aan dat een marge is afgesproken wanneer een extra aanpassing van
de tarieven dient te worden doorgevoerd: meer dan +5% tot -5% gedurende het eerste meetjaar en
+3% tot -3% gedurende het tweede jaar. Het ROCOV vindt deze percentage aan de hoge kant.
Koppelen tarief dagkaart Oost aan tarief ritkaart
Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de koppeling van het tarief van de Dagkaart Oost met de
ritkaarten en waarbij het tarief van de Dagkaart Oost gelijk wordt aan vijf maal het tarief van de ritkaart
(€2,20 prijspeil 2018 en na indexatie met LTI en verhoging BTW €2,30).
Niet meer accepteren van Meermanskaart op de buurtbus
Het ROCOV Gelderland stemt ermee in dat de meermanskaart vanaf 1 januari 2019 niet meer geldig
is in de buurtbussen, mede gelet op de beperkte capaciteit van de voertuigen.
Toepassen uniforme afrondingsregels voor alle tariefaanpassingen
De vervoerders hebben nog niet zo lang geleden in Gelderland contante betaling in de bussen
afgeschaft, waardoor veel betalingen met pinpas of creditkaart worden gedaan. Dit maakt het in de
ogen van het ROCOV niet langer noodzakelijk de prijzen van kaarten en abonnementen af te ronden
op “mooie” bedragen.
Uitzonderingen zijn geldhandelingen op verkooppunten en indien afronding op mooie bedragen een
reisproduct “aantrekkelijk” maakt.
Het ROCOV gaat akkoord mits bij verhogingen rekening wordt gehouden met het “rekentarief”.

Het ROCOV Gelderland 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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