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Geachte mevrouw Wennekendonk,
Wij hebben uw adviesaanvraag aangaande het tussentijds verhogen van het BRENG Vrij abonnement
in de concessie Stadsregio Arnhem Nijmegen besproken in de ROCOV-vergadering van 10 juli j.l. Het
ROCOV Gelderland-Stadsregio geeft u in deze brief onze reactie hierop.

Advies
Het ROCOV Gelderland – Stadsregio adviseert negatief op uw adviesaanvraag. 	
  
	
  
Motivatie
De stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft, tegen ons advies in, als compensatie voor een “algemene
opbrengst daling” een verhoging van de kilometerprijs met Euro 0,0098 toegestaan. Het Rocov is
daarom uiterst verbaasd dat u met nog een aanvraag voor een aanvullende verhoging van ca. 8%
voor het product Breng Vrij komt. Uw argument dat Breng Vrij na introductie op 1 januari 2013 niet
meer gestegen is klopt. De door u voorgestelde verhoging van 8% is echter veel meer dan de
verhoging van de LTI (1,28% per 1 januari 2014). We zien dan ook geen reden om nu een
tussentijdse prijsverhoging door te voeren. Prijsverhogingen worden in principe per 1 januari
doorgevoerd.
Advies: Daar u reeds gecompenseerd bent voor de “algemene opbrengstdaling” wijzen we de
verhoging van Breng Vrij met ca. 8% af. Wij kunnen ons voorstellen dat het product Breng Vrij per 1
januari 2015 meegenomen wordt met de reguliere prijsverhoging..
Opmerking
Tijdens de bespreking van uw eerdere adviesaanvraag in de meivergadering heeft u op onze vraag
aangegeven dat het tarief van het BRENG Vrij abonnement in lijn lag met het gebruik door de
abonnementhouders. Vanwaar dan nu deze aanvraag om verhoging met zelfs 8 %?
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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.

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

G.J. Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland - Stadsregio
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