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Geachte heer Nijenhuis,
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio heeft in haar vergadering van 22 augustus jongstleden een besluit
genomen over de adviesaanvraag landelijke tarieven 2014. Hieronder brengen wij ons advies uit.
Advies
In de aanpassing van de methode wordt aangegeven dat de compensatie voor vraaguitval in vier jaar
wordt afgebouwd. Wij zijn altijd een tegenstander geweest van het opnemen van vraaguitval in de
systematiek van de prijsstijging. Wij kunnen op dit punt dan ook niet anders dan negatief adviseren,
ook al is de compensatie voor vraaguitval maar voor 75% meegenomen in het tarief.
Met betrekking tot de totstandkoming van de Tariefindex willen wij opmerken dat wij altijd hebben
gepleit voor het niet meenemen van een correctie voor vraaguitval en eventueel vraagtoename. Daar
er nu sprake is van een “relatieve prijsdaling” had er eigenlijk een correctie moeten plaatsvinden voor
vraagtoename, zolang er nog een correctie factor wordt toegepast.
Opmerkingen Tarieven reisproducten.
•
•

De tariefsverhoging van “Altijd Korting” van € 16,50 naar € 17,50 (6,1%) is acceptabel mits de
komende jaren dit tarief ongewijzigd blijft.
Hetzelfde geldt voor de tariefsverhoging met € 1,00 van “OV-voordeel”. Hierbij past echter wel
de aantekening dat “OV-voordeel” door ons niet wordt gezien als een adequate opvolger van
het afgeschafte stadstreeksupplement. Wij betreuren het dat er nooit iets is gedaan met de
suggestie om “OV Voordeel” niet alleen te koppelen aan “Altijd Voordeel” van NS en de
regionale spoorvervoerders, maar ook aan de trajectabonnementen van NS en de regionale
spoorvervoerders. Laat staan dat er een echt goed geïntegreerd reisproduct voor forenzen op
stapel zou staan.
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•

Met betrekking tot de OV-jaarkaart (onderdeel 2f) willen wij u in overweging geven om de
voorgestelde verhoging hier niet op toe te passen, dit omdat deze gebruikersgroep o.a. door
de problematiek rondom de stadstreeksupplementen al behoorlijk getroffen is.

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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