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Geachte leden van het ROCOV Gelderland,
Hierbij ontvangt u ons verzoek advies uit te brengen op de voorgenomen tarieven van
reisproducten per 1 januari 2020 en 1 juli 2020 voor het reizen met het regionaal
openbaar vervoer per bus en trein in de concessie Achterhoek Rivierenland.
Kilometertarief (buurt)bus per 01 januari 2020
Om de invoering van het Tarievenhuis Oost mogelijk te maken zijn voor de concessie
Achterhoek Rivierenland aanpassingen van het kilometertarief voor (buurt)bus overeen
gekomen welke stapsgewijs zijn doorgevoerd; per 1 juli 2017, en per 1 januari 2018 is het
kilometertarief met 5,25% verhoogd.
Omdat bij de invoering van het THO is besloten om de korting voor scholieren op de
aanschaf van een Altijd Vrij abonnement niet bij de invoering van het THO af te schaffen
maar in plaats daarvan in 4 jaar af te bouwen, is aan de tariefverhoging van 1 januari
2018 nog een verhoging van 1,6% toegevoegd. Deze tijdelijke verhoging wordt in de
periode juli 2018 – juli 2020 weer afgebouwd. De fasering van de tariefaanpassingen in
het kader van het THO is in onderstaande Tabel 1 weergegeven. Volgens dit schema zal
het kilometertarief voor (buurt)bus per 1 juli 2020 met 0,9% dalen.
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Tabel 1: Aanpassingen km-tarief tijdens 4-jarige afbouw jeugdkorting Altijd Vrij abonnementen.

Het resultaat van de kwantitatieve evaluatie van het THO, welke door Hypercube wordt
uitgevoerd, is op het moment van schrijven van deze adviesaanvraag nog niet bekend.
Mogelijk volgt uit die evaluatie nog de noodzaak van een aanpassing op het
kilometertarief per 1 januari 2020. In dat geval zullen we die tariefwijziging nog ter advies
aan het ROCOV voorleggen.
Naast de afgesproken tariefsaanpassingen gekoppeld aan de invoering van het THO is de
door het Landelijk Tariefbureau vastgestelde LTI van invloed op de tarieven. Ten tijde van
het schrijven van deze brief is de LTI om tot de nieuwe prijzen voor 2020 te komen
voorlopig vastgesteld op 2,23%.
Wij willen de LTI per 1 januari 2020 toepassen. Daarmee komt het kilometertarief voor
regionale (buurt)bus in de concessie Achterhoek Rivierenland per 1 januari 2020 uit op
€ 0,175 per kilometer. Per 1 juli 2020 wordt het tarief dan weer naar beneden bijgesteld
tot € 0,174 per kilometer.
Kilometertarief trein per 01 januari 2020
Om de invoering van het Tarievenhuis Oost mogelijk te maken zijn voor de concessie
Achterhoek Rivierenland aanpassingen van het kilometertarief voor trein overeen
gekomen welke stapsgewijs worden doorgevoerd.
Omdat bij de invoering van het THO is besloten om de korting voor scholieren op de
aanschaf van een Altijd Vrij abonnementen niet bij de invoering van het THO af te
schaffen maar in plaats daarvan in 4 jaar af te bouwen, is aan de geplande tariefverlaging
per 1 januari 2018 een verhoging van 0,3% toegevoegd. De fasering van de
tariefaanpassingen in het kader van het THO is in bovenstaande Tabel 1 weergegeven.
Volgens dit schema zal het kilometertarief voor trein per 1 juli 2020 met 0,8% dalen.
Het resultaat van de kwantitatieve evaluatie van het THO is op het moment van schrijven
van deze adviesaanvraag nog niet bekend maar mogelijk volgt daaruit nog de noodzaak
van een aanpassing op het kilometertarief per 1 januari 2020. In dat geval zullen we die
tariefwijziging nog ter advies aan het ROCOV voorleggen.

Naast het THO is de door het Landelijk Tariefbureau vastgestelde LTI van invloed op de
tarieven. Ten tijde van het schrijven van deze brief is de LTI om tot de nieuwe prijzen voor
2020 te komen voorlopig vastgesteld op 2,23%. Wij willen de LTI per 1 januari 2020
toepassen. Daarmee komt het kilometertarief voor regionale trein in de concessie
Achterhoek Rivierenland per 1 januari 2020 uit op € 0,209 per kilometer. Per 1 juli 2020
wordt het tarief dan weer naar beneden bijgesteld tot € 0,207 per kilometer.
Tarievenhuis Oost - abonnementen
Per 01 juli 2017 is het Tarievenhuis Oost ingevoerd. Daarmee zijn een aantal nieuw
reisproducten ingevoerd welke eenvoudig te begrijpen zijn, geen problemen met de
acceptatie bij concessiegrenzen binnen de regio Oost, korting geven bij vaker of verder
reizen en reizigers de keuze bieden tussen zekerheid of voordeel. In BIJLAGE A vindt u
een compacte omschrijving van de reisrechten voor de THO-abonnementen en
wagenkaartjes.
Op de ontwikkeling van het Tarievenhuis Oost zijn zowel de wensen van diverse ROCOV’s
als de beleidsmatige uitgangspunten van vervoerders en opdrachtgevers in de Regio
Oost van invloed geweest. Bovendien is rekening gehouden met de contouren van een
mogelijke nationale harmonisatie van reisproducten zodat het Tarievenhuis Oost in
overeenstemming is met de uitgangspunten van het (toekomstige) landelijke aanbod.
In Tabel 2 hieronder staan de voorgestelde THO-tarieven per 1 januari 2020. Indexatie
met de LTI gevolgd door afronding volgens de afgesproken afrondingsregels levert
onderstaande prijzen op voor 2020. Volgens de afrondingsafspraken ronden we de THOabonnementen af op 1 euro.
THO abonnementen
Dal Voordeel Oost Bus
Dal Voordeel Oost Bus & Trein
Altijd Voordeel Oost Bus
Altijd Voordeel Oost Bus
Altijd Voordeel Oost Bus & Trein
Altijd Voordeel Oost Bus & Trein
Dal Vrij Oost Bus
Dal Vrij Oost Bus
Dal Vrij Oost Bus & Trein
Dal Vrij Oost Bus & Trein
Weekend Vrij Oost Bus
Weekend Vrij Oost Bus & Trein

jaar
jaar
maand
jaar
maand
jaar
maand
jaar
maand
jaar
jaar
jaar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
16,00
€
21,00
€
16,00
€
160,00 €
26,00
€
260,00
€
53,00
€
530,00
€
79,00
€
790,00
€
159,00
€
212,00
€

2020
16,00
22,00
16,00
160,00
27,00
270,00
54,00
540,00
81,00
810,00
162,00
216,00

Tabel 2: voorgestelde tarieven THO abonnementen per 1 januari 2020

Tarievenhuis Oost - wagenverkoop
Voor de wagenverkoop kaartjes voor de bus staan de voorgestelde tarieven in Tabel 3
hieronder. In het overleg tussen vervoerders en opdrachtgevers over de tarieven van de
THO producten zijn ook afspraken gemaakt met betrekking tot de afronding van deze
producten. Volgens deze afspraken ronden we de ritkaarten af op 5 cent en de overige
wagenkaarten op 50 cent. Ook de tarieven van de wagenverkopen zijn geïndexeerd met
de LTI en daarna volgens de afspraken afgerond.

Wagenverkoop
Kidskaart Oost
Ritkaart Oost €/afstand
Dagkaart Oost
Meermanskaart
Groepsticket Oost Bus
Groepsticket Oost Bus & Trein

€
€
€
€
€
€

2019
1,10
2,30
11,50
17,50
-

€
€
€
€
€
€

2020
1,15
2,35
12,00
18,00
25,00
35,00

Tabel 3: voorgestelde tarieven THO kaarten wagenverkoop per 1 januari 2020

Kidsticket
De gebruiksvoorwaarden van het Kidsticket blijven ongewijzigd en de prijs wordt
verhoogd met de LTI (2,23%) en afgerond op 5 cent. Daarmee komt de prijs van het
kidskaartje op € 1,15.
Ritkaart
Voor de ritkaarten geldt dat we de LTI willen toepassen. De uitkomst wordt, zoals eerder
met het ROCOV afgesproken, op € 0,05 afgerond. Daarmee komt het tarief voor de
ritkaart op € 2,35 of een veelvoud daarvan.
Dagkaart Oost
De gebruiksvoorwaarden van de Dagkaart Oost blijven ongewijzigd. Het tarief wordt met
de LTI verhoogd en afgerond op € 0,50. Het tarief voor 2020 komt daarmee op € 12,00.
Meermanskaart
De gebruiksvoorwaarden van de Meermanskaart blijven ongewijzigd. Het tarief wordt
met de LTI verhoogd en afgerond op € 0,50. Het tarief voor 2020 komt zo uit op € 18,00.
Groepsticket OV-Oost
De vervoerders in Oost willen graag ook de verschillende groepstickets die
momenteel verkrijgbaar zijn samenvoegen tot één Groepsticket OV-Oost. Voordeel
is dat alle scholen en BSO instellingen in OV Oost één en dezelfde optie ter
beschikking hebben welke in de hele regio Oost geldig is.
Het Groepsticket OV-Oost is geldig voor maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 4
t/m 12 jaar en 3 volwassen begeleiders. Het ticket is op werkdagen geldig vanaf
09.00 uur, in het weekend onbeperkt.
Als tarief stellen wij een bedrag van € 25,00 voor het Groepsticket Oost Bus en van
€ 35,00 voor het Groepsticket Oost Bus + Trein. Het Groepsticket Oost is geldig op
de regionale bussen en/of spoorlijnen die onderdeel uitmaken van Tarievenhuis
Oost.
Buurtbuskaartjes
Op de buurtbus kan gereisd worden met de OV-chipkaart tegen het voor de
streekbussen vastgestelde kilometertarief. Daarnaast kan er bij de chauffeur ook nog
gewoon een buurtbuskaartje worden gekocht. De prijzen van de verschillende

buurtbuskaartjes worden per 1 januari geïndexeerd met de LTI voor 2020. Zie tabel 4
hieronder.
Buurtbuskaartjes
enkele rit voltarief
10-rittenkaart voltarief
enkele rit reductietarief
10-rittenkaart reductietarief

€
€
€
€

2019
2,30
21,15
1,70
13,75

€
€
€
€

2020
2,35
21,60
1,75
14,00

Tabel 4: tarieven buurtbuskaartjes per 1 januari 2020

Arriva Altijd Vrij Gelderland abonnementen
Voor de Altijd Vrij abonnementen waarmee onbeperkt kan worden gereisd binnen een
specifieke concessies zijn we overeen gekomen dat de leeftijdskorting in 4 jaar uit wordt
gefaseerd. Bij Arriva doen we dit door tarieven voor senioren en volwassenen te laten
dalen en gelijktijdig de prijzen voor jeugd en kinderen te laten stijgen.
Per 1 juli 2020 volgt de laatste stap in de afbouw van het kortingspercentage. Na deze
laatste stap is het punt bereikt waarop de tarieven voor alle leeftijdsgroepen gelijk zijn
geworden. In tabel 5hieronder staan de huidige prijzen en die per juli 2020 weergegeven.

Tabel 5: prijzen Arriva Altijd Vrij Gelderland abonnementen per 1 januari 2020

Overige tarieven 2020
Samen voor Groen
Arriva biedt busreizigers in de concessie Achterhoek Rivierenland de mogelijkheid om
(deels of volledig) C02 neutraal te reizen door geld te doneren voor het planten van
bomen in Nederland en op de Filipijnen. Reizigers kunnen dit doen door op
arriva.nl/samenvoorgroen een donatie te doen of het Samen voor Groen
busabonnement op hun (anonieme of persoonlijke) ov-chipkaart te laden. Met dit
speciale abonnement wordt boven op het reguliere kilometertarief per kilometer € 0,005
(halve cent) toeslag toegepast. De inkomsten uit de donaties en de toeslag van het
Samen voor Groen abonnement gaan voor 100% naar de stichting Trees for All. Zij
planten hier bomen van, die 30 jaar lang beheerd worden. Zie voor meer informatie over
het programma Samen voor Groen: arriva.nl/samenvoorgroen.
Arriva Vlinder
Voor reizen met de Arriva Vlinder hanteren we sinds de introductie in 2014 een flat-fare
van € 1,50. Deze prijs is destijds bewust gekozen omdat een ritkaart toen ook € 1,50
kostte. Ondertussen zijn we een aantal jaren verder en willen we (opnieuw) aansluiting

zoeken bij de prijs van een ritkaart. De voorgestelde prijs voor een rit met de Vlinder
komt daarmee op € 2,35 per rit.
NS producten
Voor de NS producten vraagt NS advies aan het LOCOV. Op het moment van schrijven
van deze adviesaanvraag waren deze nog niet beschikbaar.
LTK producten
In onderstaande Tabel 6 zijn de landelijke producten en de tarieven op een rij gezet.
Doordat deze producten en tarieven onder het LTK vallen zijn ze niet regionaal te
beïnvloeden. Ze zijn dan ook geen onderdeel van het voorstel waarover wij advies
vragen, zij dienen slechts ter informatie en om een compleet beeld van het
productassortiment te krijgen. Voor de vaststelling van deze tarieven wordt door het
SKVV en het IPO gezamenlijk aan het Samenwerkingsverband Gezamenlijke ROCOV’s
advies gevraagd.
LTK
basistarief

€

Altijd korting
Altijd korting OV

€
€

19,00
11,50

€
€

19,50
12,00

€
€
€
€
€

296,95
2.969,50
195,99
1.959,87
1.446,50

€
€
€
€
€

303,55
3.035,50
200,34
2.003,43
1.478,70

OV vrij hoofdabonnement
OV vrij bijabonnement
OV vrij dag
Holland travel ticket

€
€
€
€

704,40
423,60
9,50
8,00

€
€
€
€

Budget zeker small
Budget zeker medium
Budget zeker large
Grensbedragen
ondergrens
bovengrens

€
€
€

538,00
842,00
1.276,00

€
€
€

550,00
860,00
1.305,00

€
€

625,00
978,00

€
€

639,00
1.000,00

Netabonnement
Netabonnement
Netabonnement
Netabonnement
Netabonnement

maand
jaar
maand reductie
jaar reductie
zakelijk jaar

2019
0,96 €

2020
0,98

720,00
433,20
10,00 aparte afspraak
8,20 aparte afspraak

Tabel 6: LTK tarieven per 01 januari 2020

Wij vertrouwen erop u hiermee een goed voorstel te hebben gedaan. Uiteraard zijn we
beschikbaar voor een nadere toelichting indien gewenst. Uw advies zien wij met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.B. Hettinga RA
Voorzitter Raad van Bestuur

BIJLAGE A: reisrechten THO-abonnementen en wagenkaartjes
NAAM
REISRECHT
REGIONALE ABONNEMENTEN
DAL VOORDEEL OOST BUS
Geeft de abonnementhouder 40% korting op de busritten in Oost
Nederland met uitzondering1 van werkdagen tussen 6:30 en 9:00
uur.
ALTIJD VOORDEEL OOST
Geeft de abonnementhouder 40% korting op de busritten in Oost
BUS
Nederland met uitzondering1 van werkdagen tussen 6:30 en 9:00
uur. Dan geldt 20% korting.
DAL VRIJ OOST BUS
Geeft de abonnementhouder 100% korting op de busritten in Oost
Nederland met uitzondering1 van werkdagen tussen 6:30 en 9:00
uur.
WEEKEND VRIJ OOST BUS
Geeft de abonnementhouder 100% korting op de busritten in Oost
Nederland vanaf vrijdag 19:00 uur tot maandag 6:30 uur. Geeft 40%
korting op busritten in Oost Nederland op maandag tot en met
vrijdag met uitzondering van 6:30 tot 9:00 uur.
DAL VOORDEEL OOST BUS
Geeft de abonnementhouder 40% korting op de bus- en treinritten
& TREIN
in Oost Nederland met uitzondering1 van werkdagen tussen 6:30 en
9:00 uur.
ALTIJD VOORDEEL OOST
Geeft de abonnementhouder 40% korting op de bus- en treinritten
BUS & TREIN
in Oost Nederland met uitzondering1 van werkdagen tussen 6:30 en
9:00 uur. Dan geldt 20% korting.
DAL VRIJ OOST BUS & TREIN Geeft de abonnementhouder 100% korting op de bus- en treinritten
in oost Nederland met uitzondering1 van werkdagen tussen 6:30 en
9:00 uur.
WEEKEND VRIJ OOST BUS & Geeft de abonnementhouder 100% korting op de bus- en treinritten
TREIN
in Oost Nederland vanaf vrijdag 19:00 uur tot maandag 6:30 uur.
Geeft 40% korting op bus- en treinritten in Oost Nederland op
maandag tot en met vrijdag met uitzondering van 6:30 tot 9:00 uur.
WAGENVERKOOP BUS
Niet geldig op de buurtbus
RITKAART
Geeft de kaarthouder één rit zonder overstap.
DAGKAART
Geeft de kaarthouder op de dag van aanschaf onbeperkt reizen met
de bus in Oost Nederland met uitzondering2 van werkdagen tot
9:00 uur.
KIDSKAART
Geeft de kaarthouder op de bus in Oost Nederland gedurende
anderhalf uur na afstempeling met uitzondering2 van werkdagen tot
9:00 uur. Alleen beschikbaar voor reizigers van 4 tot en met 11 jaar
onder begeleiding van een betalende volwassene.
MEERMANSKAART
Geeft maximaal 2 volwassenen en 4 kinderen (4-11 jaar) op de dag
van aanschaf onbeperkt reizen met de bus in Oost Nederland met
uitzondering2 van werkdagen tot 9:00 uur.

1
2

Op nationale feestdagen vervalt de uitzondering.
Op nationale feestdagen en in de maanden juli en augustus vervalt de uitzondering.

