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Geachte heer Vink,
In antwoord op uw schrijven van 26 maart 2015 en refererend aan het overleg op donderdag 21 mei
j.l. in de plenaire vergadering van het ROCOV over aanpassing kortingspercentage Altijd Korting
Scholier per 1 augustus 2015, delen wij u het volgende mee.
Het verlagen van de korting voor “Altijd Korting Scholier” (AKS) is het eindresultaat van het proces dat
de korting terug brengt van 55% naar 40%, gelijk aan de korting op vergelijkbare landelijke
abonnementen.
Er blijven echter wel verschillen bestaan t.o.v het landelijke product “Altijd Korting” , t.w.:
• Bijdrage van de provincie Gelderland bij aanschaf van een jaarabonnement.
• Er wordt ook korting gegeven op de treinen van Arriva en Connexxion (m.u.v. de Valleilijn
trein).
Voor reizigers binnen de concessiegebieden van Arriva en/of Syntus en Hermes zal dit product
doorgaans het meest voordelig zijn. Bij concessiegrensoverschrijding kan dit product onvoordelig zijn.
Eventuele afweging maakt dit product ongewenst complex.
Advies 1: Minder producten, de voordelen van een product op meer soorten vervoermiddelen
toepasbaar, geen vervoerders-, concessie- en gebiedsgrenzen hanteren, bijdragen verwerken in de
aanschafprijs en voor iedereen beschikbaar.
Door de ingangsdatum voor maandabonnees te vervroegen naar 1 augustus vervalt voor deze
abonnees de 5%-korting vijf maanden eerder. Echter eén ingangsdatum voor zowel het
jaarabonnement als het maandabonnement geeft duidelijkheid voor de reiziger/gebruiker. Naar
verwachting zullen maandabonnees het abonnement pas laat in het jaar kopen.
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Een belangrijk gegeven is echter wel de tegemoetkoming van de provincie in de kosten van aanschaf
van dit jaarabonnement. Het ROCOV wenst handhaving van deze bijdrage in een vorm van een
bedrag ad € 75,--.
Advies 2: Akkoord met de voorgestelde ingangsdatum van het maandabonnement onder voorwaarde
dat de provincie een bijdrage van euro 75,-- per verkocht jaarabonnement verstrekt.

Een afschrift van deze brief wordt ook gestuurd naar Hermes (dhr. H. de Gooijer) en Syntus (dhr V.
Weijermars)
Uw reactie op deze adviesbrief over de AKS zien wij graag binnen vier weken tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. Mouw (Ben), voorzitter ROCOV Gelderland
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