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Geachte heer Vink,
Uw adviesaanvraag basis – en kilometertarief bus 2015 van 2 juni 2014 is behandeld in de
ROCOV-vergadering van 28 augustus 2014 besproken. Met deze brief brengt het ROCOV
Gelderland-Stadsregio advies uit over deze aanvraag..
Adviesaanvraag basis – en kilometertarief bus 2015
ROCOV Gelderland – Stadsregio wijst uw voorstel voor tariefsverhoging nadrukkelijk af.
U heeft te maken met dalende inkomsten vanwege een bezuiniging opgelegd door het ministerie van
OCW op basis van een contract inzake de studenten OV-kaart. Dit is een contract dat loopt buiten
reguliere subsidiestromen die u ontvangt. Het ministerie is in dit geval dus uw opdrachtgever. Dit
houdt in dat wij uw relatie met het Ministerie van OCW als een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie
beschouwen en vinden het onjuist dat u voorstelt de vermindering aan inkomsten op de reguliere
reiziger te verhalen.
Dit standpunt wordt inmiddels door alle ROCOV’s in den lande gehanteerd. Wij adviseren u ons
voortaan eerder te raadplegen in dergelijke situaties zodat wij samen hadden kunnen optrekken
richting de landelijke overheid..

Indexatie per 1 januari 2015
In het advies wordt uitgegaan van een LTI-index van 1,30%. Op het moment van schrijven van dit
advies lijkt de index uit te komen op 1,14%. Wij gaan ervanuit dat u deze lagere indexatie ook op uw
tarieven toe zal passen.
Overige ontwikkelingen
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Wij staan natuurlijk open voor nieuwe producten die het voor de reiziger aantrekkelijker maken om het
OV te gebruiken. Wij ontvangen graag hierover nadere informatie en wachten uw adviesaanvraag
af.
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. (Ben) Mouw
Voorzitter
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