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Betreft: Advies over Tariefaanvraag 2020

Arnhem, 25 september 2019

Geachte heer Oude Elberink, beste Robert,
Het ROCOV Gelderland heeft uw adviesaanvraag inzake de voorgenomen tarieven 2020 voor de
concessie Veluwe in goede orde ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op:
1. Indexeren regionale tarieven met de Landelijke Tarief Index (LTI) van 2,23% per 1 januari 2020
2. Verder afbouwen leeftijdskorting Altijd Vrij Veluwe per 1 juli 2020
3. Aanpassen per 1 juli 2020 van het km-tarief op de Veluwe i.v.m. de hiervoor genoemde afbouw
leeftijdskorting
4. Mogelijke aanpassing van het km-tarief op basis van de evaluatie van het THO per 1 januari 2020
5. Introductie uniform Groepsticket OV-Oost
6. Toepassing uniforme afrondingsregels voor aanpassingen tarieven
7. Indexeringswijze en afronding tarief Dagkaart (Dit punt is per e-mail aan de adviesaanvraag
toegevoegd).
In de hieronder volgende paragrafen zal op deze punten worden ingegaan. Het advies is tijdens de
ROCOV vergadering van 19 september j.l. vastgesteld.

1. Landelijke tarief index van 2,23% doorvoeren
Op 13 augustus j.l. hebben de Landelijke ROCOV’s een gezamenlijk advies over de LTI 2020 aan het
DOVA aangeboden. Hierin geven de ROCOV’s aan in te stemmen met de LTI van 2,23%. Tevens
hebben de ROCOV’s in hun advies naar voren gebracht de huidige berekeningsmethode voor de LTI
niet toekomstbestendig te achten. Het ROCOV Gelderland ondersteunt het advies en deze gedachte.
Verder is het ROCOV Gelderland van mening dat zowel de vervoerbedrijven als de regionale
overheden voor een lagere indexatie mogen kiezen.
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Mocht Keolis besluiten een aantal tarieven niet te verhogen, dan wil het ROCOV daarover graag tijdig
geïnformeerd worden.

2. Afbouw leeftijdskorting
Het ROCOV Gelderland heeft zich al eerder neergelegd bij de afbouw van de leeftijdskorting van de
Altijd Vrij abonnementen welke gepaard gaat met een stapsgewijze verlaging van het km-tarief voor
reizen op saldo.

3. Het km-tarief op de Veluwe per 1 juli 2020 afbouwen i.v.m. de afbouw van de
leeftijdskorting
Zie onder punt 2.

4. Kilometertarief en THO
Het ROCOV Gelderland betreurt, evenals de andere betrokken ROCOV’s, dat de evaluatie van het
THO nog altijd niet beschikbaar is. Wel druppelen langzaamaan resultaten binnen die uitwijzen dat
beoogde effecten van het THO – een verschuiving van spits naar dal en toename van het aantal
reizigers – niet zijn gerealiseerd. Het ROCOV wil op korte termijn duidelijkheid hierover van de
vervoerders en provincies verkrijgen om verdere ontwikkelingen m.b.t. het THO mede te kunnen
sturen.

5. Introductie uniform Groepsticket OV-Oost
Het ROCOV Gelderland stemt, evenals de andere ROCOV’s in Oost, in met het nieuwe uniforme
Groepsticket OV-Oost en de bijbehorende nieuwe reisrechten. Met name de nieuwe variant Bus en
Trein is een welkome aanvulling. Ook stemt het ROCOV in met de prijsstelling van beide varianten
van het Groepsticket.

6. Uniforme afrondingsregels
Hierover is al in en eerder stadium een standpunt van het ROCOV Gelderland ingenomen. In het
advies over de Tariefaanvraag per 1 juli 2018 concessie Veluwe (kenmerk RGS679 d.d. 25 mei 2018)
wordt hierover aangegeven:
De ROCOV’s hechten minder aan het afronden van het tarief op 10 cent. Bij contante betaling
in Nederland is afronding op 5 cent gebruikelijk; bij betaling d.m.v. bankpas, creditkaart e.d.
worden de exacte bedragen verrekend. Dit principe kan ook voor de ritkaarten gelden. De
ritkaarten zijn binnenkort uitsluitend cashloos verkrijgbaar in de bussen. Maar er is ook
contante betaling mogelijk in de voorverkoop via waldistributie. Daarom achten wij het logisch
een exact rekentarief te hanteren in de bussen en een op 5 cent afgerond verkooptarief bij
verkoop op de wal.
In het advies over tariefaanpassingen 2019 concessie Veluwe (kenmerk RGS729 d.d. 19 oktober
2019) is het ROCOV ingegaan op het toepassen van uniforme afrondingsregels:
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 ziet momenteel geen aanleiding van dit standpunt af te wijken.

7. Indexering en afronding tarief Dagkaart
In hetzelfde advies over de tariefaanpassing 2019 geeft het ROCOV aan voorstander te zijn van een
koppeling van het tarief van de Ritkaart met het tarief voor de Dagkaart Oost, waarbij het tarief van de
Dagkaart Oost gelijk wordt aan vijf maal het tarief van de Ritkaart (huidige tarief €2,30). In deze
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mening is geen wijziging gekomen. Indexering kan volgens de vastgestelde procedures worden
doorgevoerd. Voor afrondingen: zie onder punt 6 hierboven.
Algemene opmerking
Onlangs heeft het CBS cijfers gepresenteerd waaruit helaas overduidelijk blijkt dat de afgelopen 10
jaar nergens in de EU de OV-kosten harder stijgen als in Nederland (CBS; 2 september 2019). Het OV
dreigt zichzelf daarmee uit de markt te prijzen. De hoge OV-kosten werpen een drempel op voor de
automobilist over te stappen op het openbaar vervoer. Dat is een kwalijke zaak. Het ROCOV
Gelderland is van mening dat de stijging van de OV-kosten een halt moet worden toegeroepen. Naast
de vervoerbedrijven hebben overigens ook de (regionale) overheden een rol in deze ontwikkelingen.

Tot slot doen wij 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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