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Geachte heer De Gooijer,
Wij hebben uw adviesaanvraag tarieven Valleilijn 2014 in de ROCOV-vergadering van 19 september
besproken. Het ROCOV Gelderland-Stadsregio geeft u in deze brief advies over ons standpunt.
1.

2.

3.

Indexatie NS	
  
Voor de indexatie van uw tarieven volgt u de indexatie die NS gebruikt.	
  
In uw adviesaanvraag geeft u aan dat NS de tarieven met 2,71% gaat verhogen. Dat is een
vergissing, NS verhoogt de tarieven met de verwachte inflatie voor 2014 wat volgens onze
gegevens neer komt op 2% . Maatgevend hiervoor is de Macro Economische Verkenning
(MEV) van september 2013 die door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd wordt. 	
  
	
  
Advies: Verhoog uw tarieven met het CPI voor 2014 wat door het CPB middels het MEV in
september 2013 gepubliceerd wordt.	
  
	
  
Kilometertarief OV-chipkaart	
  
Het toepassen van de DOT compensatie vindt het ROCOV volstrekt onaanvaardbaar, zie
onze brief met kenmerk: “RGS340-Provincie-dubbel-opstaptarief” d.d. 29 augustus 2013. Bij
introductie van de OV chipkaart is door provincie en vervoerder het advies gegeven om
voorlopig nog papieren kaartjes te blijven gebruiken voor gecombineerde reizen op landelijk
(NS) spoor en lokaal spoor. Dit ter voorkoming van DOT en het verkrijgen van tarief
degressie voor langere afstanden. DOT compensatie betekent dus een extra prijsverhoging
welke door de reiziger als zeer onredelijk wordt beschouwd. 	
  
Advies: Pas DOT compensatie NIET toe en regel tarief degressie voor gecombineerde
reizen.
NS Voordeelproposities	
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4.

5.

De NS indexaties worden gevolgd.	
  
	
  
Advies: Akkoord	
  
	
  
Valleilijn scholierenabonnement	
  
Met opheffing van het scholierenabonnement ontstaat een nieuwe groep gedupeerden. Hoe
wilt u die gedupeerden financieel compenseren?	
  
Verchippen van het Valleilijn scholieren abonnement moet geen probleem voor u zijn , daar u
een verchipt abonnement reeds in grote delen van Nederland hebt ingevoerd .	
  
	
  
Advies: Handhaaf het Valleilijn scholieren abonnement.	
  
	
  
Valleidalkaartje	
  
Het Valleidalkaartje is een probaat middel om lege treinen in de daluren beter te vullen. Dit is
ook aantrekkelijk voor (potentiële) reizigers die weinig reizen. Er ontstaan toch papieren
kaartjes waarmee de poortjes geopend moeten kunnen worden ( zie o.a het Kruidvat kaartje
die eind 2013 te koop wordt aangeboden). 	
  
	
  
Advies: Handhaaf het Valleidalkaartje om uw treinen buiten de spits beter te vullen en om
nieuwe reizigers aan te trekken. 	
  

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit advies nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan dit advies.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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