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Geachte mevrouw Van der Veen,
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio heeft in haar vergadering van 22 augustus jongstleden een besluit
genomen over uw voorstel compensatie DOT. Hieronder brengen wij ons advies uit.
Advies
Het ROCOV is verheugd dat het dubbele opstaptarief in de treinketen is verdwenen. Ter compensatie
van het verlies aan inkomsten stelt u voor het tarief per gereisde kilometer te verhogen.
Het LOCOV heeft over dit onderwerp op landelijk niveau al eerder advies uitgebracht. Het LOCOV
heeft over dit onderwerp negatief geadviseerd. Het ROCOV Gelderland Stadsregio sluit zich bij dit
advies aan en wel vanwege de volgende redenen:
Bij de invoering van de OV-chipkaart is een tariefknip geïntroduceerd tussen verschillende
vervoerbedrijven. Deze tariefbreuk werkt kostenverhogend voor treinreizigers die overstappen tussen
verschillende vervoerders. Voor de vervoerders leidt zij tot meeropbrengsten ten opzichte van het
gebruik van papieren kaartjes. Een deel van deze kostenverhoging of meeropbrengst bestaat uit het
‘dubbele opstaptarief’. Wij vinden het onterecht dat een reiziger een hogere prijs moet betalen,
wanneer deze bij een overstap toevallig een andere vervoerder treft. Een compenseringsmaatregel
moet de reizigers dan ook daadwerkelijk compenseren voor de verhoging van de kosten. Deze
maatregel dient in onze ogen dus niet gepaard te gaan met een andere maatregel, welke vervoerders
in staat stelt de door hen geclaimde meeropbrengsten op andere wijze bij de reiziger te incasseren.
Wij adviseren over dit onderdeel dan ook negatief. Wij plaatsen verder bij de maatregel en de
motivering ervan nog de volgende kanttekeningen.
1. Wij waarderen de inspanningen om het ‘dubbel opstaptarief’ in de treinketen te elimineren. Het
‘dubbel opstaptarief’ is echter – zoals wij al vaker hebben betoogd – niet bepaald het
belangrijkste
kosteneffect van de tariefknip voor de reiziger. Het verlies aan
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afstandsdegressie door een tariefknip veroorzaakt op langere reizen aanzienlijk grotere
kostenstijgingen. Deze kunnen gemakkelijk oplopen tot boven 10 euro bij een retourreis
tweede klasse vol tarief (bijvoorbeeld op afstanden zoals Winterswijk - Schiphol of Arnhem Maastricht). Naast het dubbel opstaptarief raakt ook degressieverlies de reizigers. Ook op
kleinere afstanden is dit relatief een groot bedrag. Alle reizigers die met meerdere vervoerders
reizen betalen ondanks het wegnemen van het dubbel opstaptarief meer dan in de situatie
van het papierenkaartje. Wij zijn dan ook verheugd dat de betrokken partijen inmiddels actief
zoeken naar een oplossing daarvoor. Maar wij constateren tevens dat de nu
geïmplementeerde oplossing de belangrijkste effecten voor de reiziger onaangeroerd laat.
2. Bij de toelichting op de tariefbreuk wordt gesteld dat er oorspronkelijk een knip lag tussen de
trein en het regionale (bus) OV. Met de komst van de OV-chipkaart zou deze knip zijn
verschoven naar de treinketen. Wij veronderstellen dat dit een vereenvoudigde weergave van
regionaal verschillende situaties is, maar wij vinden de volgende nuances in dit beeld toch
relevant:
• In sommige regio’s was allang sprake van tariefintegratie (zonder knip) tussen regionale
trein- en busdiensten. In delen van Gelderland was dat bijvoorbeeld al sinds de jaren ’90
het geval.
• In grote delen van Nederland is de traditionele tariefknip tussen trein en bus bij de komst
van de OV-chipkaart gewoon blijven bestaan. Dit betreft in Gelderland de treindiensten
van de Valleilijn.
Het ROCOV brengt voor de concessie Valleilijn een unaniem advies uit tegen de verhoging van de
tarieven als gevolg van het wegvallen van het dubbele opstaptarief. Voor de concessie Achterhoek en
Rivierenland betreft dit een meerderheidsadvies.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag uiterlijk vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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