r<e Lts
NEDERLAND

Rocov Gelderland

T.a.v. Secretariaat ROCOV Gelderland
Marga Klompélaan 18
6532SC Nijmegen

datum:
onderwerp:
uw kenmerk:
ons kenmerk:
e-mail:
telefoon:
behandeld door:

2 september 2019

ïarieÍaanvraag 2O2O

Robert.OudeElberink@keolis. nl
+31 (0)88 033 1400
Michiel van der Meulen

Geachte leden van het Rocov Gelderland,

Hierbij ontvangt u, volgens afspraak, onze tariefaanvraag voor aanpassingen per l- januari 2020 van
de tarieven die wij voeren in de concessie Veluwe.
Uw advies zal gebruikt worden bij de besluitvorming over de tarieven door Gedeputeerde Staten.
Onderstaand ziet u ons concept voorstel zoals deze wij deze aan Gedeputeerde Staten voorleggen
voor akkoord. De tarieven en reisrechten staan vermeld in bijlage 1 en 2. Bijlage 3 gaat over de keuze
in afrondingsregels.
Deze tariefaanvraag bevat de volgende onderdelen:
1,. De regionale tarieven te indexeren (2,23%l met de Landelijke Tarief lndex (LTl) per L januari

3.

2020;
De leeftijdskortingen op de aanschafprijzen voor Altijd Vrij Veluwe abonnementen per 1, juli 2O2O
aan te passen, rekening houdend met de afbouw én de index.;
Het kilometertarief op de Veluwe per L juli 2020 afbouwen in verband met de afbouw van de

4.

leeftijdskorting
Het kilometertarief per 1- januari

2.

2O2O

mogelijk aan te passen op basis van de evaluatie van het

TarievenHuisOost (THO);

5.
6.

lntroductie uniform Groepsticket OV-Oost
Toepassing uniforme afrondingsregels voor aanpassingen tarieven.

1: Landelijke tarief index van 2,23yo doorvoeren
Sinds L januari 2012 worden met de LTI de tarieven in het OV aangepast. ln beginsel is de LTI alleen
van toepassing op reisproducten en tarieven die zijn opgenomen in het Landelijk Tarievenkader OVchipkaart (LTK). Decentrale OV-autoriteiten baseren voor zich bij de beoordeling van tariefaanvragen
over het algemeen ook op deze LTl. Voor de meeste regionale tarieven stellen wij voor om de LTI
van 2020 (vastgesteld op 2,23%l door te voeren. De tarieven zoals wij die voorstellen als gevolg van
de LTI zijn terug te vinden in bijlage L van deze aanvraag.
Voorbehoud op doorvoeren LTI
Keolis maakt een voorbehoud om alsnog voor een aantal tarieven de index per 1 januari 2O2O of t
juli 2020 niet door te voeren. Van de eventuele tarieven die niet verhoogd worden met LTI worden
de aangepaste rekentarieven voor 2020 wel meegenomen voor de berekening van 202L. Mochten
wij hiertoe besluiten dan informeer wij u hier separaat over.
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2: Af bouwleeftijdskorti ng
De Altijd Vrij abonnementen van het THO zijn gestart op L-7-2OL7 met een afspraak om het tarief elk
jaar op 1- juli aan te passen met een afbouw op de jeugdkorting. Daarbij is vooraf een stappenplan
vastgesteld. Per L juli 2020 worden de prijzen hierop aangepast.

3: Het kilometertarief op de Veluwe per

l juli 2020 afbouwen in verband

met de afbouw van de
leeftijdskorting
De kosten voor de afbouw van de jeugdkorting zijn 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 daalt. Het hogere kilometertarief compenseert
immers de derving als gevolg van de korting op de abonnementen. ln 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 L juli verrekend met het
kilometertarief.
Uitgangssituatie gelijke situatie
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4: Kilometertarief en THO
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 voor de uitvoerder
grosso modo opbrengstneutraal 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 plus of min 5%ovalt, zou het
teveel / te weinig gecorrigeerd moeten worden. ln het volgende jaar is een marge afgesproken van
plus of min 3%. Door verschillende oorzaken is het resultaat van de evaluatie op het moment van
schrijven nog nietvastgesteld en kan een eventuele overschrijdingvan de bandbreedte nu nog niet
worden verrekend.
5: lntroductie uniform Groepsticket OV-Oost
ln OV Oost zijn twee soorten Groepstickets verkrijgbaar. Eén groepsticket voor de concessie Arnhem
Nijmegen (L5 kinderen Vm t2jaar en 3 volwassenen; € 23,55; werkdagen vanaf 09.00 uur, weekend
onbeperkt) en een groepsticket voor de concessies lJsselmond, Midden Overijssel, Veluwe, Twents
en Blauwnet (15 kinderen t/m 12 jaar en 3 volwassenen; €26,5O; werkdagen 09.00-16.00 uur,
weekend onbeperkt). Wij stellen de introductie voor van een Groepsticket OV-Oost voor bus en een
Groepticket voor bus + trein. Voordeel is dat alle scholen en BSO instellingen in OV-Oost dan deze
optie ter beschikking hebben. Aangezien de reizen plaatsvinden binnen de lestijden van de scholen
c.q. binnen de voor buitenschoolse opvang relevante tijden verwachten wij geen toename van het
aantal kilometers per Groepsticket. Het Groepsticket OV-Oost is geldig voor maximaal 15 kinderen
ï/m L2 jaar en 3 volwassen begeleiders; op werkdagen vanaf 09.00 uur, in het weekend onbeperkt.
Als tarief stellen wij een bedrag van € 25,- voor het Groepsticket bus en € 35,- voor het Groepsticket
bus + trein. Het Groepsticket OV-Oost is geldig op de regionale bussen en spoorlijnen die onderdeel
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uitmaken van Tarievenhuis Oost. Met de introductie van de vernieuwde Groepstickets vervallen de
reeds bestaande groepstickets.

niforme afrondingsregels
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 L euro volgens de
standaardafrondingsregels. Voor het bepalen van deze waarden is gekeken naar argumenten vanuit
de marketingbranche en de werkgroep THO (zie bijlaee 3).
6:

U

Tot slot
Wij verzoeken u hierbij ons een advies te geven met betrekking tot bovenstaande concept
tariefaanvraag. Uiteraard zijn we indien gewenst beschikbaar voor een nadere toelichting

Met vriendelijke groet.
Namens Keolis Nederla
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