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Arnhem, 23 november 2011

Geachte mevrouw Bieze,
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag en de behandeling van uw adviesaanvraag tijdens de
vergadering van het ROCOV Gelderland - Stadsregio van 17 november j.l. over de voorgestelde
tariefswijzigingen van de Regiotaxi, willen wij u graag van advies voorzien.
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 gemiddeld 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 gedachten 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;
Advies
Het ROCOV adviseert met klem om de component derving niet mee te nemen in de indexering en de
LTI niet hoger vast te stellen dan 1,5 maal de stijging van kosten voor levensonderhoud, dus
maximaal 3%
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Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie op de door ons ingebrachte punten. Wij verwachten uw
reactie uiterlijk vier weken na verzending van dit advies.
Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit advies nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
De gegevens staan bovenaan dit advies.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

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