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Geachte mevrouw Wennekendonk,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag en de behandeling van uw adviesaanvraag tijdens de
vergadering van het ROCOV Gelderland- Stadsregio op 17 november j.l. over de voorgestelde
tariefswijzigingen, willen wij u graag van advies voorzien.
Hieronder geven we op elk van de door u gevaagde punten advies. 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
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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
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%.

Advisering landelijke producten
In uw voorstel wilt u twee landelijke producten afschaffen (stad/streek supplement), dan wel sterk
verhogen in prijs (bijkaart OV-jaarkaart). Dit zou hogere inkomsten voor u betekenen. Het bevreemdt
ons dat deze verhoging niet is verdisconteerd in de LTI.
Op moment van inschrijven op de concessie wist u dat deze kaartsoorten bestonden. U hebt
ongetwijfeld ingecalculeerd wat de effecten van deze kaartsoorten zijn ten aanzien van uw
bedrijfsresultaat.
Het is dan ook zeer onterecht om deze kaartsoorten zonder meer af te schaffen dan wel sterk te
verhogen zonder dat er compensatie wordt aangeboden.

Vaste voet OV-chipkaart
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Advies Het ROCOV adviseert het instaptarief te verhogen met een lager LTI dan in uw
adviesaanvraag is vermeld (zie boven). Wij adviseren 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.

Leeftijdskortingen OV-chipkaart
Advies Het ROCOV adviseert dit voorstel positief, onder de voorwaarde dat de leeftijdskortingen
landelijk gelijk dienen te zijn, zowel qua percentage als qua voorwaarden.

Pilot Vizirisproduct
Het Vizirisproduct is een landelijk product waarvoor overal dezelfde voorwaarden en tarieven gelden.
Het was de bedoeling dit product tijdelijk in te voeren terwijl er aan een goede oplossing gewerkt
wordt.
Advies Het ROCOV adviseert dat zolang er geen definitieve oplossing aanwezig is, het Visiris product
gehandhaafd dient te blijven. Eventuele verhogingen dient plaats te vinden conform de (verlaagde)
LTI (zie boven).

Altijd Korting
Als nieuw product een goede uitbreiding voor een beperkte groep. Dalkorting Oost,
Sterabonnementen, Stad/streeksupplementen OV-Jaarkaart enz. blijven aantrekkelijke voor andere
doelgroepen.
Advies Het ROCOV adviseert over dit voorstel positief, mits overige abonnementsvormen blijven
bestaan.

Sterabonnementen
Sterabonnementen zijn en blijven voor de reiziger een prettige manier om vervoer af te kopen. Met het
betalen van een vast bedrag wordt de reiziger niet verrast met soms hoge kosten voor vervoer. De
reiziger weet waar hij/zij aan toe is. Veel reizigers schaffen een dergelijke kaart aan, ondanks het feit
dat in hun geval het reizen op saldo een goedkopere vorm is.
Advies Voor de prijsverhoging verwijzen we naar het stuk over indexering hierboven.
Met betrekking tot het wel of niet verchippen van de sterabonnementen vinden wij dat er naar een
uniforme regeling in heel Nederland gestreefd moet worden .

Stad/streeksupplementen zakelijke markt
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Tot nu toe kan bij een NS-trajectabonnement een stad-/streeksupplement voor 1, 2 of 3 zones worden
gekocht, dat geldig is op bus, tram en metro aan beide uiteinden van het treintraject. Dit supplement is
formeel een onderdeel van het NVB. De voornemens van de overheden bestaan uit twee onderdelen:
a) het verkrijgbaar stellen van het Altijd Korting-abonnement tegen een verlaagde prijs bij aankoop
van het Altijd Voordeel-abonnement van NS;
b) het afschaffen van het stad-/streeksupplement per 1-1-2012, mits de bovengenoemde
abonnementcombinatie dan beschikbaar is.
Advies Over voornemen (a) adviseert het ROCOV positief. Beide abonnementen bieden een
vastrechtkorting die geldig is in heel Nederland. Ze sluiten daarmee logisch op elkaar aan.
Voornemen (b) is echter – vanuit de reiziger gezien – geen logisch gevolg van voornemen (a).
De introductie van het NS-abonnement Altijd Voordeel betekent namelijk niet dat het NSTrajectabonnement wordt afgeschaft. Voor een flinke groep forenzen is het Altijd Voordeelabonnement geen aantrekkelijk alternatief. NS beziet daarom momenteel de mogelijkheden om de
Trajectabonnementen in een of andere vorm te verchippen. NS verwacht de
consumentenorganisaties in het LOCOV hierover begin 2012 een adviesaanvraag te sturen.
Het streven om de stad-/streeksupplementen per ultimo 2012 te beëindigen heeft dan ook niet onze
instemming om de volgende redenen:
1) Het ROCOV vindt dat abonnementen die doorlopen tot een datum na 1-1-2012 op zijn minst tot
het einde van de overeengekomen termijn geldig moeten blijven, net zoals de overheden dit voor
de sterabonnementen hebben afgesproken. Zoals bij alle abonnementen, is ook hier sprake van
contracten tussen reizigers enerzijds en NS respectievelijk stads- en streekvervoerbedrijven
anderzijds. Bij tussentijdse beëindiging door OV-bedrijven ontstaan vraagstukken omtrent
minimale opzegtermijn en restitutie, waarover het toegezonden voornemen van de overheden
niets vermeldt. Met een onuitgewerkt voornemen, dat nadelige gevolgen kan hebben voor de
huidige abonnementhouders, kunnen wij onmogelijk instemmen.
2) Het ROCOV vindt dat voor houders van een NS-Trajectabonnement een aantrekkelijke uitbreiding
voor het gebruik van het stads- en streekvervoer beschikbaar moet blijven, ook in de toekomst.
Een abonnement met afgekocht reisrecht (voor gebieden of trajecten aansluitend op het
treintraject) zou het beste aansluiten op het karakter van het Trajectabonnement. De
abonnementhouder hoeft dan immers geen aparte regeling te treffen om zijn kaart doorlopend van
saldo te voorzien voor het bus/tram/metro-deel van zijn woon-werktraject.
Wij zijn van mening dat over de voorgenomen wijziging (of afschaffing zonder vervanging) van het
stad-/streeksupplement bij de NS-Trajectabonnementen een gezamenlijke adviesaanvraag van de
overheden en NS aan de consumentenorganisaties zou moeten volgen.
Tariefsverhogingen dienen conform de (verlaagde) LTI te zijn (zie hierboven).

OV-jaarkaart
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Advies Over de verhoging van het tarief voor 1 persoon kunnen wij positief adviseren mits dit gebeurt
conform de (verlaagde) LTI (zie hierboven).
De lage prijs van de bij-abonnementen voor gezinsleden was bedoeld om het OV wat betreft prijs
meer concurrerend te maken ten opzichte van de auto. Wij betreuren het dat deze filosofie wordt
losgelaten. Deze beleidswijziging verloopt veel te bruusk, met prijsstijgingen voor bijkaarten (stad/streekarchief) die oplopen tot bijna een verdrievoudiging. Deze grote prijsaanpassing zou geleidelijk
moeten worden doorgevoerd.

Studentenreisrecht
Advies Het ROCOV gaat akkoord met dit voorstel.

Buzzers
Advies Het ROCOV gaat akkoord met dit voorstel.

Aids Groeptaal, Geschenkartikelen, A-naar-beter buskaartje, Vrij vervoerbewijs, Gratis
kinderkaartje, Vrijkaartje
Advies Het ROCOV gaat akkoord met dit voorstel.

Kilometertarief OV-chipkaart
De commissie Kist heeft bepaald dat uw kilometer tarief aan de hoge kant was, hierdoor moest u zelfs
de claimkorting Oost gratis aanbieden.
Voor introductie van de OV-chipkaart gaven in de regio Nijmegen door het KAN-kaartje en in de regio
Arnhem het dagkaartje voordelige vervoersmogelijkheden, waarvan uitgebreid gebruik gemaakt werd.
Dit waren redenen om door u gevraagde tariefverhoging niet te honoreren. Wij zien dan ook totaal niet
in dat er een inhaalslag gemaakt moet worden.
Advies Verhoog het bus kilometertarief met een lager LTI (zie boven) naar 11,3 cent per kilometer.
Met betrekking tot het nachtnet, zie verder op.

Ov-jaarkaart/Buurtbus
Het ROCOV is een voorstander van één tarief qua prijs, opbouw en rechten voor geheel Nederland.
Alle kaartjes hebben overstaprecht, zodat passagiers niet dubbel gestraft moeten worden als er geen
bus rijdt tussen vertrekplaats en aankomstplaats.
Advies Het ROCOV adviseert een standaard voor geheel Oost:
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1-2 zones

Euro 2,--

3-4 zones

Euro 4,--

4-6 zones

Euro 6,--

7 en meer zones

Euro 8,--

24/48/72-uurs kaart
Advies Het ROCOV vindt dit een goed initiatief, maar heeft een kanttekening. Het ROCOV is content
met de grensafbakening, maar deze afbakening zou in de nabije toekomst vanwege duidelijkheid naar
de reiziger aangepast moeten worden tot alle OV-bussen binnen de regio Arnhem-Nijmegen (en niet
de concessie). Het product kan bijvoorbeeld geldig zijn op Syntuslijn 91 tot aan de golflinks en
Syntuslijn 43 tot en met Dieren, maar is dan niet van toepassing op Syntus- en Brenglijn 43 tussen
Dieren en Apeldoorn.

Rijnstate jaarkaart, Evenementenkaart Gelredome
Advies Wanneer dit een kaart is voor een besloten doelgroep dan is geen adviesplicht door het
ROCOV nodig. Indien sprake is van een open doelgroep, dan ziet het ROCOV graag het
tariefsverhoging conform de (verlaagde) LTI (zie hierboven).

Vervoerbewijs Jeugdland, Vitessekaart, Vierdaagse vervoerbewijzen, P+R
Waalsprinter vervoerbewijzen
Advies Tariefsverhogingen dienen conform de (verlaagde) LTI te zijn (zie hierboven).

Nachtnet vervoerbewijzen
Zowel voor de tarieven OV-chipkaart als in de bus is nadere toelichting nodig voordat er een advies
gegeven kan worden. Dit betreft met name de afstanden en het aantal zones.

Kunstbuskaartje, Schuytgraafkaart
Advies Het ROCOV gaat akkoord met dit voorstel.

Dalkorting Oost
Het ROCOV heeft geen verzoeken van Syntus en Arriva voor verhoging van de prijs voor dalkorting
Oost ontvangen. Wij gaan ervan uit dat de dalkorting in geheel Oost tegen dezelfde prijs aangeschaft
kan worden.
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Advies Mocht u toch overeenstemming bereiken over een gezamenlijke verhoging dan stellen wij
maximaal € 7,75 voor.

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.
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
Voorzitter
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