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Betreft: Advies Tarieven 2019 OV-vangnet

Arnhem, 19 oktober 2018

Geachte heer Blanken,
Het ROCOV Gelderland heeft uw adviesaanvraag betreffende de voorgenomen aanpassing ingaande
1 januari 2019 van de tarieven voor het door de regionale systemen van Doelgroepenvervoer
uitgevoerde OV-vangnet behandeld. Tijdens de vergadering van het ROCOV Gelderland welke
gehouden is op 18 oktober j.l. is het advies vastgesteld.
Indexatie opstaptarief en kilometertarief tussen 0 en 20 kilometer
Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met de verhoging van het opstaptarief en het kilometertarief op
basis van de Landelijke Tarieven Index (LTI) en de verhoging van de BTW van 6 naar 9 procent.
Vervallen onderscheid tussen rekentarief en consumententarief voor opstaptarief
Hoewel de aanpassing hiermee (eenmalig) hoger uitkomt dan de hierboven weergegeven indexatie,
kan het ROCOV Gelderland instemmen met het vervallen van het onderscheid tussen het rekentarief
en consumententarief en dat voortaan alleen nog het rekentarief geldt.
Opmerking
De tarieven voor het OV-vangnet liggen ca. 3 maal zo hoog dan voor het reguliere OV. Het ROCOV
Gelderland is hiermee in het verleden akkoord gegaan mede omdat er van deur tot deur vervoer wordt
aangeboden en omdat er aankomst-/aansluitgaranties geboden worden.
Bij marginaal gebruik is dit wellicht acceptabel, als standaard invulling voor plaatsen waar het OV in de
toekomst mogelijk niet rijdt is deze prijsstelling zeker onacceptabel. Met name omdat uit intern
onderzoek blijkt dat de aankomst-/aansluitgarantie soms wel erg ruim geïnterpreteerd wordt.
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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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