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Geachte heer Hartgers,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag, uw presentatie en de behandeling van uw adviesaanvraag
tijdens de vergadering van het ROCOV op 17 november j.l. over de voorgestelde tariefswijzigingen,
willen wij u graag van advies voorzien.
Hieronder gaan we op elk van de door u gevraagde punten nader in. Het advies wordt begonnen met
een algemeen stuk over tarieven, hierna volgt een advies per kaartsoort.

Jaar tariefrust
De minister heeft bij afschaffing van de strippenkaart gesteld dat er een jaar tariefrust moet zijn.
Citaat uit kamerbrief van 21 juni 2011, kenmerk IENM/BSK-2011/90128: “De tarieven zoals die zijn
vastgesteld op het moment van het afschaffen van de strippenkaart, mogen vervolgens een jaar lang
niet verhoogd worden, behoudens de indexering die door mijn ministerie wordt vastgesteld”.
Het is ons niet bekend of er reeds een indexering door het ministerie is vastgesteld. Indien een
indexering is vastgesteld, dan zou deze indexering als maximale verhoging tot juni 2012 moeten
gelden.

Landelijke tariefindex
Het principe van de landelijke tariefindex (LTI) kan een goede basis voor tariefsverhoging zijn.
Voorzover ons bekend is dit niet de door het ministerie vastgestelde indexering.

Indexatiemethode
Een indexering van 4,9% vindt het ROCOV te hoog, zeker gezien de verwachte inflatie van 2,0% voor
volgend jaar. De NS-tariefsverhoging is vastgesteld op 2,21%. Het ROCOV is bekend met het feit dat
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in het regionaal vervoer een sterkere kostencomponent zit die betrekking heeft op loon- en
brandstofkosten. We kunnen uw gedachte nog volgen dat kosten die niet door u beïnvloedbaar zijn
doorberekend worden. Het ROCOV heeft echter geen begrip voor het presenteren van de rekening
aan de reizigers voor weglopende klanten als gevolg van een prijsstijging die boven de CPI
(Consumenten PrijsIndex) uitgaat.
Het doorberekenen van de opbrengstderving als gevolg van een sterke prijsstijging is ons inziens:
a) onjuist vanuit het oogpunt van de consumenten (bij groei wordt ook geen tariefsverlaging
toegepast);
b) ongewenst vanuit het algemeen-maatschappelijke belang, dat het gebruik van het openbaar
vervoer niet ontmoedigd dient te worden;
Het totale OV-beleid (prijsbeleid en ander beleid) dient als effect te hebben dat er reizigersgroei
plaatsvindt en niet dat reizigers weglopen. Bij te sterk reizigersverlies komt u in een negatieve spiraal
terecht: minder reizigers → minder buslijnen → minder reizigers → prijsverhogingen → minder
reizigers enz.
Uw prijsbeleid heeft zeer grote risico's. In het verleden heeft minister Smit-Kroes in stappen grote
tariefsverhogingen willen doorvoeren. Dit leidde tot een dusdanig groot verlies aan reizigers dat zij
halverwege haar programma moest stoppen.
Compensatie voor weggevallen opbrengsten dient gezocht te worden in passagiersgroei. Met name in
de daluren zijn de bussen vaak leeg. Het toont creativiteit om die uren te vullen en hiermee de
opbrengsten te verhogen. Hiervoor waren tot voor kort dalurenkaartjes beschikbaar: wellicht is dat nu
weer een idee.
Advies Het ROCOV wijst met klem de component derving in de indexering af en de LTI niet hoger
vast te stellen dan 1,5 maal de stijging van kosten voor levensonderhoud, dus maximaal 3%.

Vaste voet OV-chipkaart bus en trein
Advies Het ROCOV adviseert een verhoging van 79 cent naar 81 cent.
De voorwaarde die het ROCOV hierbij stelt is dat het instaptarief op landelijke basis vastgesteld dient
te worden.

Kilometertarief OV-chipkaart bus
Advies Het ROCOV adviseert een verhoging van het kilometertarief van de bus met een lager LTI (zie
boven) naar 13 cent per kilometer.

Kilometertarief OV-chipkaart trein
Advies Het ROCOV is akkoord met dit voorstel.

NS abonnementen
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Het doet ons deugd dat u het NS assortiment gaat volgen.
De bestaande voordeelurenkaart die alleen door bestaande klanten van NS verlengd kan worden
dient uiteraard ook korting (40%) te geven bij reizen op saldo. Indien een reiziger Dalkorting Oost op
een voordeelurenkaart geladen heeft, dan heeft de 40% voordeelurenkaart prioriteit boven de
dalkorting Oost.
Advies Omdat Syntus volledig overschakelt naar NS tarieven heeft het ROCOV geen bezwaar tegen
het opheffen van leeftijdskorting en het altijd korting product op de trein. Het moment dat het altijd
korting product niet meer geldig is op de trein dient ruim een jaar na publicatie te liggen. Het is immers
onmogelijk dat alle reizigers het bericht horen en begrijpen op het moment van publicatie.

Bustickets
Het is een goede zaak om tarieven en voorwaarden van de Bustickets in Gelderland, Overijssel en
Twente gelijk te trekken. Zeer content zijn wij met uw voornemen om in uw concessiegebied het
overstaprecht weer van toepassing te verklaren.
Advies Het ROCOV adviseert positief over de tarieven en voorwaarden voor de Bustickets. Het
ROCOV is ook positief over uw voorstel de overstaptijd voor 1 en 2 zonekaartjes op 45 minuten te
zetten.

Citytickets
U stelt voor het Citykaartje af te schaffen. Het vreemde is dat in een andere adviesaanvraag
(aanpassing dienstregeling) staat dat het Cityticket verhoogd wordt naar € 1,20. Het ROCOV vraagt
zich af wat nu wordt voorgesteld?.
Het Cityticket was niet zozeer een gemakskaartje, maar een promotiekaartje met als doel om meer
reizigers in de bus te krijgen en minder met de auto naar het centrum. In eerste instantie was dat een
groot succes; volle bussen waren het gevolg. Geleidelijk is deze actie verlopen door onder andere
weinig promotie activiteiten en de voorwaarden minder aantrekkelijk werden. De bussen zijn nu akelig
leeg buiten de spits.
De steden op de Veluwe waar het Cityticket nu nog geldig is hebben als eigenschap dat er niet zulke
lange afstanden afgelegd hoeven te worden en er geen barrières zijn (door bijvoorbeeld een rivier of
een heuvel). De noodzaak om met de bus te gaan is niet zo groot en vanwege de korte afstand is de
prijs hoog (ca. 35 cent/km).
Wanneer men dalkorting Oost heeft dan is de prijs van een gemiddelde rit van 3,5 km ca. € 1,- wat
gelijk is aan de prijs van de losse verkoop van het Citykaartje. De prijs op zich is dus geen probleem,
eventuele overheadkosten van de OV-chipkaart hoeven niet betaald te worden en de reiziger houdt de
keuze. Gezien het grote aantal losse kaartje die overal in Nederland verkocht worden is dat iets wat
een grote groep reizigers wil. Voordeel voor de vervoerder: beter vullen van de dal → extra inkomsten
waarvoor niets extra's gedaan hoeft te worden (behalve propaganda).
Advies Het ROCOV adviseert handhaving van het Cityticket en het tarief op € 1,- te houden.
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Sterabonnementen
Advies Het ROCOV adviseert een tariefverhoging conform een redelijke OV-index (zie begin van dit
advies).

Trajectkaarten
Advies ROCOV is akkoord met dit voorstel, door de vaste relatie met de prijs van het
sterabonnement.

Syntus Super Ticket
Advies Het ROCOV is akkoord met dit voorstel.

Landelijke acties
Advies Het staat u natuurlijk vrij om acties te houden die tot doel hebben om het OV te promoten.
Wij vragen u wel om rekening te houden met (vol)betalende reizigers die geen gebruik maken van een
dergelijke actie. Dus geen (over)volle bussen en wel bussen die op tijd rijden.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit advies nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan dit advies.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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