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Geachte Rocov Gelderland,
Hierbij ontvangt u, volgens afspraak, onze tariefaanvraag voor aanpassingen per 1 januari 2019 van
de tarieven die wij voeren in de concessie Veluwe.
Wij beseffen dat deze aanvraag niet past binnen uw vergaderschema. Toch ontvangen graag uw
advies binnen vier weken zodat wij voldoende de tijd hebben voor de noodzakelijke implementatie
en communicatie voor 1 januari. Jammer genoeg kan deze aanvraag niet eerder of later in het jaar
gedaan worden doordat deze afhankelijk is van de planning van anderen. Wij vragen u dan ook om in
uw vergaderkalender van 2019 rekening mee te houden dat ook dan halverwege september een
adviesaanvraag over de tarieven zal komen.
Uw advies zal gebruikt worden bij de besluitvorming over de tarieven door Gedeputeerde Staten.
Onderstaand ziet u ons voorstel zoals deze aan het college voorgesteld wordt. De tarieven en
reisrechten staan vermeld in bijlage 1 en 2. Bijlage 3 gaat over de keuze in afrondingsregels. Bijlage 4
is het advies over het LTI en de BTW-verhoging vanuit het landelijk ROCOV-overleg.
Deze tariefaanvraag bevat de volgende onderdelen:
A. De regionale tarieven te indexeren (5,75%) met de Landelijke Tarief Index (LTI) inclusief de
verhoging van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) per 1 januari 2019;

B. Het Veluwe kilometertarief en Altijd Vrij abonnementen naast LTI niet aan te passen aan het
percentage voor vraaguitval als gevolg van verhoging BTW;
C. De leeftijdskortingen op de aanschafprijzen voor Altijd Vrij Veluwe abonnementen per 1
januari aan te passen aan de BTW-verhoging en per 1 juli 2019 aan te passen, rekening
houdend met de afbouw én de index;
D. Het kilometertarief op de Veluwe per 1 juli 2019 af te bouwen in verband met de afbouw van
de leeftijdskorting;
E. Het kilometertarief per 1 januari 2019 mogelijk aan te passen op basis van de evaluatie van
het TarievenHuisOost (THO);
F. De Dagkaart in Oost per 1 januari 2019 te koppelen aan de prijs van een ritkaart;
G. De Meermanskaart per 1 januari 2019 niet meer op de buurtbus te accepteren;
H. Prijs 65plus kaartje niet te indexeren per 1 januari 2019;
I. Het buurtbustarief op de Veluwe te indexeren en goedkeurde tariefaanpassing in 2016 door
te voeren;
J. Voor alle aanpassingen aan de tarieven uniforme afrondingsregels toe te passen.
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Onderdeel A:
Landelijke tarief index is vastgesteld op 2,84%
Sinds 1 januari 2012 worden met de LTI de tarieven in het OV aangepast. In beginsel is de LTI alleen
van toepassing op reisproducten en tarieven die zijn opgenomen in het Landelijk Tarievenkader OVchipkaart (LTK). Decentrale OV-autoriteiten kunnen hun regionale tarieven baseren op deze LTI. In de
praktijk kiezen alle Decentrale OV-autoriteiten hiervoor omdat er geen argumenten voor een lagere
of hogere indexatie zijn.
Het Rijk verhoogt per 1-1-2019 het lage BTW tarief waardoor de brutoprijs met 2,91% stijgt om de
netto opbrengst gelijk te houden
Zowel vanuit de vervoerders als vanuit de decentrale OV-autoriteiten is gepoogd om deze verhoging
voor het openbaar vervoer tegen te houden of anders direct terug te laten vloeien naar de OV-sector
opdat een verhoging voor de reiziger voorkomen werd. Het ministerie van Financiën heeft echter
aangegeven dat het geld terugvloeit naar de reiziger. Mocht de BTW verhoging om welke reden dan
ook niet doorgaan, worden de prijzen uiteraard alleen verhoogt met de landelijke LTI (exclusief BTW
verhoging en vraaguitval).
De OV-Oost abonnementen worden voor het eerst sinds de invoering in 2017 geïndexeerd
De index van 2018 is niet doorgevoerd in het consumententarief om niet direct na invoering van het
THO weer nieuwe prijzen te hanteren. De huidige index levert echter een te groot verschil op om te
negeren.
Het Landelijk LOCOV overleg heeft positief geadviseerd op de toepassing van de LTI en BTW
Dit is vermeld in de brief in bijlage 4.
Alle tarieven en de wijzigingen hiervan zijn terug te vinden in bijlage 1 van deze aanvraag.
Onderdeel B:
Op grond van economische modellen is een vraaguitval berekend van 1,64% als gevolg van verhoging
BTW
In het verleden is veel discussie geweest over de toepassing van een verhoging ter compensatie van
de vraaguitval. Een aantal jaar geleden is vraaguitval uit de index gehaald. Echter, de OV-bedrijven
stellen dat de voorgenomen btw-verhoging een specifieke eenmalige situatie is, die leidt tot een
tariefstijging. Om die reden stelden de OV-bedrijven voor, gelet op deze unieke situatie wel rekening
te houden met compensatie voor vraaguitval. Het Locov heeft op het vraaguitval percentage negatief
geadviseerd met als reden dat zij bang zijn dat dit percentage mogelijk voor nog meer uitval zal
leiden, zie bijlage 4. Het Locov erkent de vraaguitval maar wil voorkomen dat er meer reizigers
wegvallen door de extra verhoging. Keolis begrijpt het standpunt van Locov, sterker nog, wij willen
de prijs om dezelfde reden ook niet verhogen. Echter, de opbrengsten derving hebben wij wel. We
gaan in gesprek met onze opdrachtgever om te kijken of de vraaguitval op een andere wijze kunnen
compenseren zodat we de reizigers niet duperen met nog een extra verhoging. Om die reden hebben
we besloten om de vraaguitval niet mee te nemen in de regionale tarieven per 1 januari. Wel hebben
we in bijlage 1 inzichtelijk gemaakt welk verhogende effect de vraaguitval op de tarieven zou hebben.
Onderdeel C:
De Altijd Vrij Veluwe abonnementen van het THO zijn gestart op 1-7-17 met een afspraak om het
tarief elk jaar op 1-7 aan te passen met een afbouw op de jeugdkorting.
Daarbij is vooraf een stappenplan vastgesteld. De prijzen zijn daarbij gebaseerd op prijspeil 2017. In
2018 is de index niet toegepast op het consumententarief.

De LTI 2018 en BTW-verhoging wordt per 1 januari 2019 ingevoerd en per 1 juli een verdere stijging
tot het LTI-percentage (2019) van 5,75%.
Onderdeel D
Het kilometertarief op de Veluwe per 1 juli 2019 afbouwen in verband met de afbouw van de
leeftijdskorting
De kosten voor de jeugdkorting is volgens afspraak verwerkt in het reguliere kilometertarief. Dit
betekent dat op het moment dat er jaarlijks per 1 juli een stap wordt gezet in de afbouw van de
leeftijdskorting, het kilometertarief iets daalt. Het hogere kilometertarief compenseert immers de
derving als gevolg van de korting op de abonnementen. In onderstaande tabel is de verlaging ten
gevolge van het terugbrengen van de leeftijdskorting weergegeven. Het percentage van de afbouw is
door Hypercube vastgesteld. Deze afbouw wordt jaarlijks per 1 juli verrekend met het
kilometertarief.
Uitgangssituatie gelijke situatie
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Onderdeel E:
De aanpassing op basis van de kwantitatieve evaluatie vloeit voort uit de afspraak die bij de invoering
is gemaakt om het THO opbrengstneutraal in te voeren
Vanaf de allereerste besprekingen is een uitgangspunt geweest dat de nieuwe tarieven niet tot
onacceptabele stijgingen of dalingen bij reizigersgroepen mogen leiden én dat de nieuwe tarieven
binnen elke concessie opbrengsten neutraal zijn. Het bureau Hypercube voert ter controle in 2018 en
2019 een evaluatie uit volgens voorwaarden die tussen de vervoerders en overheden zijn
afgesproken. Als in het eerste THO-jaar de opbrengst buiten de afgesproken marges van +of- 5% valt,
wordt het teveel gecorrigeerd. In het volgende jaar is de marge +of- 3%. Het resultaat van de
evaluatie is op het moment van schrijven nog niet bekend.
Onderdeel F:
De prijs van de Dagkaart wordt gekoppeld aan het tarief voor 5 Ritkaarten.
Bij de aanvullende indexatie van de ritkaart op 1 juli 2018 is de prijs voor een dagkaart in de andere
regio’s wel mee gestegen naar € 11,00 maar in de Overijsselse concessies niet. Daarop is in alle
gebieden besloten de prijsverhoging richting de consument niet door te voeren. Dit heeft wel tot
gevolg dat de prijsstelling van de dagkaart achter is gebleven en daarmee te concurrerend wordt.
Zowel uit het rekentarief als uit het principe om 5x het tarief voor een Ritkaart te hanteren volgt een
voorstel om de prijs van de dagkaart op € 11,50 te stellen.
Onderdeel G:
De verschillende reisrechten van kaarten in de wagenverkoop leiden tot onduidelijkheid bij de
chauffeurs en teleurgestelde klanten bij de buurtbus.
Op de reguliere bus worden Ritkaarten, Kidskaarten, Dagkaarten en Meermanskaarten verkocht. Van
deze kaarten zijn op dit moment alleen de Meermanskaarten geldig op de buurtbus. Dit leidt tot
verwarring bij de chauffeurs en mogelijk foutieve informatie aan reizigers bij de aanschaf van deze
producten. De problemen ontstaan vervolgens op het moment dat de reiziger zich bij de vrijwilliger

op de buurtbus meldt. Deze problemen willen we voorkomen en daarom stellen we eenduidigheid te
zijn en dus ook de Meermanskaart niet geldig te laten zijn op de buurtbus.
Onderdeel H:
Het 65pluskaartje voorlopig niet indexeren
Per 1 januari is 2018 is het 65pluskaartje van 1,50 naar 2 euro gegaan. Per 1 juli 2018 heeft Keolis
deze prijswijziging doorgevoerd naar haar reizigers. We stellen voor om dit kaartje nu nog niet te
indexeren met de LTI inclusief het percentage van vraaguitval. Wel houden ons het recht om dit in
een later stadium alsnog te doen. Dit zal dan in een nieuwe tariefaanvraag worden opgenomen.
Onderdeel I:
Buurtbustarief indexeren en aanpassing conform vaststelling 2016
Het buurtbustarief is in januari 2016 vastgesteld op:
 voltarief 2,20
 reductietarief 1,50
 10-rittenkaart op 16, 10-rittenkaart reducatie 9,50
Deze aanpassing heeft Keolis nog niet aan de reiziger doorgevoerd, vanaf 1 januari passen we de prijs
aan op basis van dit vastgestelde tarief en voeren wij daarbovenop de LTI.
Onderdeel J:
Vanuit de argumenten van helderheid, overzichtelijkheid en eenduidigheid van het tarievenhuis
dienen de tarieven goed communiceerbaar te zijn
Bij de indexering hanteren we een rekentarief en een consumententarief voor abonnementen en
wagenverkoop. Daarbij ronden we het rekentarief af tot een consumententarief, voor de Rit- en
Kidskaarten op 5 cent, de overige kaarten op 50 cent en de abonnementen op 1 euro volgens de
standaardafrondingsregels. Voor het bepalen van deze waarden is gekeken naar argumenten vanuit
de marketingbranche en de marketeers van de vervoerders (zie bijlage 3)
Tot slot
Wij verzoeken u hierbij een advies te geven op alle onderdelen uit deze tariefaanvraag. Uiteraard zijn
we beschikbaar voor een nadere toelichting indien gewenst.

