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Geachte heer Smit,
Het ROCOV heeft in haar vergadering van 19 september 2013 uw adviesaanvraag tarieven 2014
behandeld. In deze brief leeft u ons advies.
1. Algemeen
De tarieven van het OV stijgen reeds jaren veel sterker dan concurrerende vervoersvormen.
Ondanks veel promotie is het gebruik van bus, tram en metro stabiel wat gezien de groei van
andere vervoersvormen een achteruitgang betekent. Dit wordt onderkend en heeft geleid tot het
structureel compenseren van “weggelopen” reizigers.
Het ROCOV begroet met veel instemming het besluit om de compensatie voor “weggelopen”
reizigers ( = percentage vraaguitval) af te schaffen maar vindt wel dat dit per direct moet gebeuren
(en niet over een periode van vier jaar).
In uw adviesaanvraag geeft u aan dat u met extra kosten geconfronteerd wordt, t.w. vermindering
bijdrage studentenkaart. Wij begrijpen dat deze extra kosten vragen om een oplossing en we
werken graag mee aan een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Wellicht is een
verrekening in het kilometertarief legitiem, maar niet erg verstandig.
Recent gaf u middels brief “aanvulling Adviesaanvraag Tarieven 2014” van 13 september 2013
aan dat u een eventuele verhoging van de kilometerprijs ten gevolge van verminderde bijdrage
studentenkaart voorlopig buiten de adviesaanvraag wilt houden.
Het ROCOV gaat hiermee akkoord.
2. Landelijke producten en tarieven
De landelijke tarieven worden centraal vastgesteld.
De gezamenlijke ROCOV’s leveren hiervoor een gezamenlijk advies aan IPO/SKVV.
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3. Lokale producten en tarieven
3.1.

Kilometertarief bus

Advies: Akkoord met een kilometerprijs voor de bus van ten hoogste € 0,137 + LTI.
3.2.
RITkaarten
Het verheugt ons dat er binnen Oost overeenstemming is bereikt over de uniformering van de
wagenverkoop, wat betreft de tarieven en het aantal zones. Wij betreuren het dat niet nog een
stap verder is gezet in de richting van een integrale eenduidige aanpak binnen Oost:
interoperabiliteit en overstaprecht in alle gevallen. Iedere vervoerder binnen Oost stelt voor
zijn eigen gebied vervoertabellen op.
Wij hebben vervoertabellen van u ontvangen waarbij echter nog niet alle belangrijke relaties
zijn ingevuld, zoals Apeldoorn en Dieren, Arnhem, Hoenderloo. Ook lijken ons de bijgeleverde
tabellen niet correct, zoals verschil “dal “voor een rit binnen Apeldoorn (Verschil dal Euro 1,Oud was Euro 2,- Nieuw spits is Euro 3,- Nieuw dal is Euro 1,50, hoe komt u aan een verschil
dal van één Euro?). Om een goed advies te kunnen geven ontvangen wij graag volledig
ingevulde correcte tabellen.
U ziet de RITkaart als vangnet voor mensen die zonder OV-chipkaart willen reizen. Om de
reizigers te “dwingen” met de OV-chipkaart te reizen zijn de tarieven hoog gehouden. Vanuit
de reiziger gedacht is dat helemaal niet zo logisch. Voor veel reizigers is de OV-chipkaart nog
altijd een belemmering om van het OV gebruik te maken.” Lok “de reiziger eerst maar eens de
bus in via een relatief goedkoop kaartje en verleid hem of haar vervolgens tot aanschaf van
een OV-chipkaart. Daarmee trek je extra reizigers aan en genereer je extra opbrengsten.
Advies: Wij adviseren positief over de structuur van het Ritkaartje.
Advies: Introduceer overstaprecht en interoperabiliteit met andere vervoerders, maak de
RITkaart aantrekkelijk voor potentiële OV reizigers.
3.3.
Syntus Veluwe Vrij
Op zich is het abonnement een handig en effectief abonnement voor een reiziger die veel
binnen de Veluwe reist. Er zijn twee nadelen:
1. Minder op “maat”, m.n voor reizigers die veel reizen binnen een deelgebied op de
Veluwe, bv groot Apeldoorn.
2. Niet geldig in omringende steden welke vaak een eindbestemming zijn voor werk en
school bezoek (bij voorbeeld: Amersfoort, Zwolle, Deventer, Arnhem).
Advies: Introduceer altijd vrij abonnementen die meer toegesneden zijn op de wensen van de
reiziger. Voor de reiziger bestaan er immers geen concessiegrenzen.
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3.4.
Kidsticket
Het verheugt ons dat er binnen Oost overeenstemming is bereikt over de uniformering van
het Kidsticket waarmee ook bij een andere vervoerder kan worden gereisd .
Advies: Akkoord
3.5.
Meermanskaart
Wij verwelkomen de interoperabele Meermanskaart voor alle busvervoer binnen Oost. Wij
stellen voor een variant van de Meermanskaart te ontwikkelen, die tegen een lagere prijs
alleen geldig is in een stedelijk gebied (SAN, Stedenband Twente, Zwolle – Kampen
Netwerkstad, etc.). Verder valt te denken aan een variant die geldig is op bus, lokale trein en
(een deel van de) landelijke trein indien relevant voor het desbetreffende gebied (bv SAN,
stedenband Twente). Voorwaarde voor deze varianten is wel dat er eenzelfde aanpak komt
binnen Oost.
Advies: Ontwikkel volgens één concept verschillende “meermanskaarten” geschikt voor
specifieke gebieden (inclusief alle treinen).
3.6.
Dalkorting Oost
Er wordt in onze waarneming geen of nauwelijks gebruik gemaakt van dit product.
Wij menen daarom dat er nu wat moet gebeuren. Zo zou de prijs van € 7,50 voor 2014
kunnen worden verlaagd naar bijvoorbeeld € 5,00 waarbij er veel meer ruchtbaarheid
gegeven moet worden aan deze korting. Om meer reizigers in de daluren te laten reizen en
de spits te ontlasten, kan deze dalkorting ook standaard (zonder kosten) aan iedereen
worden gegeven.
Dit vergt wel een intensieve voorlichtingscampagne. Een andere mogelijkheid is deze
dalkorting af te schaffen en de gewone kilometerprijs een tikkeltje te verlagen, maar dit ligt
minder voor de hand.
Een goed geprijsde dalkorting met een adequaat kortingspercentage kan heel goed werken
en veel extra passagiers opleveren. Dat tonen de diverse dalkorting producten in de railketen
wel aan. Uit een oogpunt van overzichtelijkheid en harmonisatie valt het aan te bevelen op dit
punt binnen Oost in 2015 een eerste slag te maken door à la de railsector voor de bussen in
Oost een kortingsproduct van 40% te introduceren. Het zou overigens nog veel beter zijn ook
voor bus, tram en metro tot een landelijke dalkorting regeling te komen, maar dat zal
vermoedelijk een taai en langdurig proces worden. Als aanloop naar dat einddoel zou Oost
het voortouw kunnen nemen.
Advies: Gebruik de dalkorting om de bus/trein buiten de spitsen te vullen en daarmee een
hogere opbrengst te realiseren. Introductie op een anonieme kaart is daarbij een eerste stap.
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3.7.
Altijd korting scholieren
In de perceptie van het ROCOV is de 55% korting in het leven geroepen om de reiskosten
voor de scholieren bij overgang van het Sterabonnement naar een product op de OV
chipkaart niet extra te laten stijgen. Gezien de commotie bij het afschaffen van het
sterabonnement bleek dit nodig te zijn. Ook de overheid beseft dit gezien de extra korting die
in het schooljaar 2013-2014 gegeven wordt. Er is geen afspraak gemaakt met het ROCOV
noch heeft het ROCOV vooraf informatie ontvangen over de afbouw van de korting van 55%
tot 40% in drie jaar.
Zoals het ROCOV verwachtte wordt er minder dan 19 reisdagen met deze kaart gereisd.
Betalen per rit zal ongetwijfeld meegeholpen hebben om het aantal reizen te beperken.
Meerijden met iemand die dezelfde richting op moet geeft kosten besparing (en GEEN
inkomsten voor de vervoerder). Bij goed weer met de (elektrische) fiets is ook een optie. Het
is voor de reiziger ten minste vreemd dat hij/zij meer moet gaan betalen omdat er minder
gereisd wordt (analogie met “weglopen” van reizigers).
Blijft dat de reiziger beperkt is in de mogelijkheden en dat dit abonnement nog steeds NIET
werkt bij overstap op een bus in de stadsregio (m.u.v van enkele bussen die vanuit uw
concessiegebied naar de stadsregio rijden).
Verlaging van de korting wordt door de reiziger gezien als bestraffing van goed gedrag.
Overigens is het zeer teleurstellend dat er binnen “Oost” nog niet tot een eenduidige
abonnementsvorm gekomen is.
Advies: Houdt de korting op 55%.
3.8.
Syntus Winkelkaart
Een prima actie om meer reizigers in de daluren in de bus te krijgen.
Advies: Akkoord
3.9.

Buurtbustickets

Advies: Akkoord
3.10. Rit Uitrijkaart
Dit is een efficiënte methode om zwartrijders een boete laten betalen. Het is wel de vraag , nu
veel transacties via de bankpas plaats- vinden , of er veel reizigers zijn die zoveel geld bij zich
hebben.
Overigens zijn reizigers die door een probleem in uw bus niet kunnen betalen GEEN
zwartrijders en kan/mag hun geen “boete” worden opgelegd!
Suggestie: Geef de controleur een mobiel pin apparaat mee.
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Advies: Akkoord
4. Overige ontwikkelingen
4.1.

Introductieacties
a) Korting jaarabonnement

Zie het commentaar bij Altijd korting scholier
b) Kruidvat actie
De landelijke Kruidvat actie 2013 is een schoolvoorbeeld voor samenwerking
van alle OV vervoerders in Nederland!
Het ROCOV ondersteunt deze actie van harte en wenst u veel succes met
het realiseren van uw doelstelling: Het binnenhalen van nieuwe reizigers.
Schoonheid foutje: De dagkaart is deels een zichtkaart en deels een kaart
waarmee in- en uitgecheckt moet worden. Met name voor de onervaren
reiziger (uw doelgroep) is het lastig om in iedere situatie juist te handelen.
Advies: Wij adviseren u daarom het gebruik van de kaart slechts op één manier
mogelijk te maken dan wel beide mogelijkheden door alle vervoerders te laten
accepteren.
4.2.

Reizen op rekening

Een verstandig besluit
Advies: Akkoord

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
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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