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Betreft: Advies tarieven abonnementen 2016

Arnhem, 19 oktober 2015

Geachte heer Vink,
Inleiding
Wij zien een relatie van deze advies aanvraag met de advies aanvragen basis- en kilometertarief voor
de trein en voor de bus. Mondeling hebben wij begrepen dat u de frequente reizigers wilde sparen en
daarom reizigers die slechts één of meerdere dag(en) per maand reizen een extra verhoging te geven
ter compensatie van onvoldoende stijging van de omzet.
Assortiment en tarieven 2016
LTK en NS producten
Het ROCOV Gelderland adviseert niet over LTK en NS producten. Producten en tarieven die onder de
LTK vallen worden door de gezamenlijke ROCOV's aan het NOVB geadviseerd, voor de NS
producten en tarieven geeft het LOCOV advies. De meeste tarieven van deze producten worden met
de standaard verhoging voor LTK (LTI) of NS (2,36%) verhoogd. Er zijn ook producten die niet worden
verhoogd of zelfs in prijs worden verlaagd.
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Regionale producten en tarieven 2016
In uw voorstel worden enkele producten niet in prijs verhoogd en in één geval zelfs verlaagd. Voor de
meeste producten echter, geldt een verhoging van 2,6% tot zelfs 107,8%. Dat is in alle gevallen hoger
dan de LTI en de NS verhoging.
Analyse regionale producten.
Met uitzondering van “Altijd Vrij Reizen 65+” in de dal voor bus en voor Trein & Bus worden de
tarieven van de abonnementen voor 65+'ers gelijk getrokken met volwassenen (19-64).
Het onderscheid tussen kinderen (4-11) en jong volwassenen (12-18) verdwijnt. Kinderen gaan even
veel betalen als jong volwassenen. Goedkoop reizen kan alleen nog maar met het kidskaartje.
Afhankelijk van de contract periode (maand, kwartaal of jaar) gaan volwassenen (19-64) voor de bus
variant tussen de 2,6% en 6% meer betalen.
Voor de trein & bus variant liggen de verhogingen voor volwassenen tussen de 11,7% en 18,8%. De
vaste reiziger wordt met dergelijke verhogingen niet echt “uit de wind” gehouden.
Conclusie: Voor de landelijke producten volgen de abonnementen de landelijke verhogingen, voor de
regionale producten wordt een veel sterkere tariefstijging voorgesteld. De abonnementhouder wordt
niet of nauwelijks gespaard. Verhoging in deze vorm wijzen wij af.
Product assortiment
Wij vragen ons af of uw productassortiment wel goed gedimensioneerd is en of de voorlichting
hierover goed overkomt bij de reiziger. Er zou immers naar gestreefd moeten worden dat het aantal
veranderingen na de eerste keuze van een product zeer minimaal is. In dat geval gaat de reiziger niet
op zoek naar een voordeliger product waardoor dat geen verlaging van uw inkomsten meer geeft.
Kennelijk is uw product assortiment te complex voor de reiziger.
Advies: Doe hier wat aan. Zorg dat de productkeuze, ook in samenhang met concessiegrensoverschrijding, zodanig duidelijk is dat “op zoek gaan” niet nodig is.
Een juist assortiment bestaat uit een basisproduct (reizen op saldo) aangevuld met producten voor
veelgebruikers en stimulering van het reizen in de dal. Ieder product zou afstand gerelateerd moeten
zijn (ook afkoopbare producten). Uw huidige afkoopbare product is geldig voor uw gehele concessie.
Hierdoor is het tarief te duur voor reizigers die frequent een korte afstand reizen en te goedkoop voor
reizigers die een zeer lange afstand reizen.

Deze opvatting heeft het ROCOV Gelderland u reeds eerder laten weten.
Advies: Zorg eerst voor een evenwichtig tariefassortiment voordat u extra verhogingen vraagt voor de
regionale producten.
Dal Vrij Gelderland
Het aantal verkochte producten geeft op zich duidelijk aanleiding hiermee te stoppen. Wij vragen ons
wel af of over dit product voldoende gecommuniceerd is. Om dit product te laten slagen zou
uitbreiding van de geldigheid met het Syntusgebied zeker voor de hand liggen.
Advies: Probeer het nog een jaar, geef voldoende ruchtbaarheid en voeg Syntus toe om tot een echt
Dal Vrij Gelderland product te komen.
Voor de overige aanvragen, Ritkaarten bus, KIDSkaartje bus, Familiedagkaart, Meermanskaart, Etickets 2016, Arriva Dal Vrij Deal, Arriva Vrij Reizen gaat het ROCOV Gelderland akkoord.
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Tot slot doen wij een dringend beroep op u om de voorgenomen aanpassingen / wijzigingen bijtijds te
communiceren en de reizigers adequaat hierover te informeren.

Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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