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Betreft: Advies over voorgestelde OV-tarieven en –producten Syntus 2016

Arnhem, 19 oktober 2015

Geachte heer Oude Elberink,
Aan uw verzoek advies uit te brengen over de voorgestelde OV-tarieven en -producten voor 2016
komt het ROCOV Gelderland gaarne tegemoet.
Ontwikkelingen
Het ROCOV Gelderland is het met u eens dat in het nieuwe “tarievenhuis” rekening gehouden wordt
met kostprijsontwikkelingen in het OV en dat gebruik gemaakt gaat worden van innovaties op het
gebied van tariefdragers en marketing. Evenals u is het ROCOV voorstander van een overzichtelijk en
eenvoudig aanbod van kaartsoorten en tarieven.
Het ROCOV Gelderland feliciteert u met het mooie rapportcijfer in de OV-klantbarometer. Ook de
ontwikkelingen m.b.t. het aantal reizen en het financiële resultaat in 2015 zijn bemoedigend. U geeft
aan dat er helaas externe factoren zijn die een bedreiging vormen voor de opbrengsten:
 Door de provincie opgelegde bezuinigingen; (Commentaar: voor zover ons bekend, is hiervan
op dit moment nog geen sprake.)
 Ontwikkelingen rondom de SOV-kaart (verminderde inkomsten; meer gebruik en uitbreiding
met MBO-studenten).
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U geeft aan dat, ondanks betere efficiency en effectievere bedrijfsvoering, de kosten hoger blijven dan
de opbrengsten.
In uw analyse speelt, naast de hierboven genoemde ontwikkelingen, het door Hypercube uitgevoerde
onderzoek een belangrijke rol. Uit het onderzoek komen twee aspecten naar voren:



Er is een extra prijsverhoging noodzakelijk om de inkomsten in 2016 op gelijk niveau te
houden als in 2015.
Er is sprake van een prijsongevoeligheid op korte termijn onder een zeer groot deel van de
reizigers die gebruik maken van “reizen op saldo”;

Beide aspecten spelen, naast de ontwikkelingen, een belangrijke rol in uw adviesaanvraag.
Tarieven 2016
Op bladzijde 4 van uw aanvraag heeft u een tabel opgenomen met de gehanteerde tarieven in 2015
en de voorgestelde tarieven 2016. Het ROCOV Gelderland gaat akkoord met alle genoemde
verhogingen conform het LTI.
Er zijn vier punten waarop het ROCOV Gelderland wil ingaan:
 Het nieuwe Km-tarief voor de bus (reizen op saldo);
 De ritkaarten;
 De tickets voor de buurtbussen;
 Wmo vervoerbewijs.
Km-tarief bus
U stelt voor het Km-tarief bus te verhogen met twaalf procent. De verhoging van het kilometertarief
wordt vooral veroorzaakt door de (in verhouding tot het totaal) grote extra verhoging, bovenop de
verhoging conform het LTI. Deze verhoging met ruim tien procent acht het ROCOV Gelderland te
groot en kan daarmee dan ook niet akkoord gaan. Wij adviseren negatief over uw voornemen tot
deze verhoging.
Tijdens de toelichting door Hypercube kwam naar voren dat elk jaar ongeveer 20% van de reizigers
nieuw zijn en dat een ongeveer even grote groep het openbaar vervoer “vaarwel” zegt. Uit de analyse
is niet naar voren gekomen wat de oorzaken van die uitval zijn. Het rapport van Hypercube geeft aan
dat de reizigers die gebruik maken van reizen op saldo minder gevoelig zijn voor prijsverhogingen. Dit
is alleen aangetoond voor de korte termijn, mede door ervaringen in regio’s elders. Het gehanteerde
model heeft zich echter nog niet bewezen; toepassing daarvan op toekomstige situaties dient dan ook
met grote terughoudendheid te geschieden. Wat het voor de lange termijn kan inhouden is niet
onderzocht. De jaarlijkse transitie van 20% van de reizigers zou volgens het ROCOV mogelijk hiermee
te maken kunnen hebben. Wij adviseren u een onderzoek hiernaar in te stellen.
Wij vragen ons af of uw product assortiment wel goed gedimensioneerd is en of de voorlichting
hierover goed over komt bij de reiziger. Er zou immers naar gestreefd moeten worden dat de reiziger
direct de goede keuze voor een product maakt. Suboptimale keuzes komen dan niet voor waardoor u
geen verlaging van uw inkomsten meer heeft. Kennelijk is uw product assortiment te complex voor de
reiziger.
Advies: Doe hier wat aan. Zorg dat de product keuze, ook in samenhang met concessiegrens
overschrijding, 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 een afstand relatie moeten
hebben (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.
Dit gegeven hebben wij u reeds eerder laten weten.
Advies: Zorg eerst voor een evenwichtig tarief assortiment voordat u extra verhogingen vraagt.
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De op saldo reizende klanten zullen zich op een gegeven moment gaan realiseren dat het OV voor
hen aanmerkelijk duurder is dan het gebruik van de auto. Deze groep zal zeer waarschijnlijk afhaken,
waardoor de inkomsten voor de vervoerder eerder gaan dalen dan toenemen.
Een te grote verhoging van de tarieven leidt ongetwijfeld tot negatieve geluiden in de pers. Dat is iets
wat we met ons allen niet moeten willen. De beeldvorming is toch al dat het openbaar vervoer “zo duur
is”.
Het ROCOV Gelderland adviseert om voorzichtig te zijn met extra prijsverhogingen en raadt aan ook
andere bronnen aan te boren om de inkomsten te verhogen. Daar zijn naar onze mening vele
mogelijkheden toe: reclame-inkomsten, bijdragen van derden, zoals onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven, etc.
Kortom: Consumentensurplus kan voor ons geen reden zijn om tarieven extra te verhogen.
De ritkaart is zodanig geprijsd dat overgang naar gebruik van de OV chipkaart gestimuleerd wordt.
Eventuele extra inkomsten die hieruit voortvloeien dienen dan ook niet als inkomen gezien te worden
maar bijgeschreven in de reserve pot. Indien u de ritkaart als inkomen wilt zien, dan raden wij u aan
het gebruik van de ritkaart te gaan promoten ipv stimulering van de OV chipkaart.
Naast het verhogen van de inkomsten kan de vervoerder ook op zoek gaan naar mogelijkheden om
de kosten te reduceren, zonder in het voorzieningenniveau te snijden.
Ritkaarten
Verhoging op basis van de LTI is akkoord, maar de pijn zit hier vooral in de onduidelijkheid hoe Syntus
de herrekening van de zones gaat uitvoeren. Voordat het ROCOV Gelderland hierover kan adviseren
is volledige duidelijkheid hierover noodzakelijk.
Buurtbustickets
In uw overzicht heeft u voor 2015 tarieven opgenomen die nog niet van kracht zijn. Met betrekking tot
deze tarieven is een aparte aanvraag door u ingediend. We zullen dan ook hier niet ingaan op deze
tarieven.
Wmo vervoerbewijs
Het ROCOV Gelderland gaat er vanuit dat zodra hierover meer duidelijkheid is er een adviesaanvraag
volgt. In ieder geval dient voorkomen te worden dat een eventueel negatief saldo van een dergelijk
product ten laste van de overige reizigers wordt gebracht.
Overige regionale producten en tarieven
Altijd Korting Scholier AKS)
Hierover is reeds eerder geadviseerd (RGS443).
Syntus Veluwe Vrij
Zie opmerking hierboven ”t.a.v.“ productkeuze en het stuk over pricing van abonnementen.
Ritkaarten
Zie opmerking hierboven.
Buurtbustarief
Zie opmerking hierboven.
Meermanskaart en Syntus super ticket
Het verdwijnen van het Superticket en de prijsaanpassing van de Meermanskaart past o.i. in het
streven om het aanbod in kaarten en tarieven overzichtelijker te maken.
Wel is het ROCOV voorstander van meer gedifferentieerde producten, bv meermanskaart Zwolle en
omgeving of een dagticket voor één persoon in Arnhem tegen een lagere prijs.
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Dalkorting Oost
Het ROCOV Gelderland wacht de ontwikkelingen af en ziet een adviesaanvraag graag tegemoet.
Kidsticket
Hierin voert Syntus geen wijzigingen door.
Syntus app
OK als tijdelijk extra verkoopkanaal, in de toekomst te vervangen door een landelijke App.
Alle producten die beschikbaar zijn via de Syntus App dienen ook via de huidige kanalen beschikbaar
te blijven.
Landelijk assortiment en tarieven 2016
Advisering hierover verloopt via de landelijk samenwerkende ROCOV’s. Hierop wordt hier niet
ingegaan.
Algemeen
Het ROCOV Gelderland adviseert het verkrijgen van vervoerbewijzen met alle betaalwijzen.
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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