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Arriva
t.a.v. de heer A. Hettinga
Postbus 626
8440 AP HEERENVEEN

Rotterdam, 19 september 2018

betreft: advies betreffende tarieven 2019

CC. de heer f1. Kleingeld, Arriva.
de heer T. Verhaar, provincie Zuid-Holland.

Geachte heer Hettinga,

Hiermee ons advies op uw adviesaanvraag tarieven 2019 van 1 augustus 2018.

In uw adviesaanvraag vraagt u concreet ons advies over het volgende:
1. Indexatie van de tarieven van uw regionaal assortiment aan reisproducten en

kaartsoorten;
2. Tariefindexatie van de interoperabele reisproducten in de Zuidvieugel;
3. Uitfasering van het Arriva assortiment voor bestaande klanten (verlengregeling).

1. Indexatie tarieven met LTI
De in augustus verlaagde kilometertarieven zullen per 1 januari 2019 niet worden
geïndexeerd, met uitzondering van een eventuele Btw-verhoging.
De tarieven voor de overige elementen uit het (regionale) Arriva assortiment zullen
wel verhoogd worden met de Landelijke Tarieven Index (LTI) na keuze voor één van
de opties door de Decentrale Overheden Vervoersautoriteit (DOVA).
Wij volgen hierin het advies dat door de landelijke werkgroep van regionale
reizigersoverleggen is gegeven op de adviesaanvraag tarieven Landelijk Tarievenkader
2019. Dat wil zeggen met de keuze voor optie 1 en 2 geven wij een positief advies.
Indien de keuze valt op optie 3 LTI inclusief Btw-verhoging en vraaguitval
compensatie, adviseren wij sterk negatief om de verwachte vraaguitval ten laste te
laten komen van de reizigers. Dit zal leiden tot nog meer vraaguitval.
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2. Tariefindexatie interoperabele reisproducten Zuidvieugel
Regioabonnement
Voor het Regioabonnement wilt u de LTI volgen. Hiervoor geldt het eerdergenoemde
standpunt ten aanzien van de keuze van hoogte van de LTI onder ‘indexatie tarieven
met LTI’.

Tourist day ticket:
Uw voorstel is de verkoopprijs van de Tourist Day Ticket te verhogen van €13,50 naar
€14,50 voor de jaren 2019 en 2020, omdat door gebruik van forensen de huidige prijs
leidt tot derving van inkomsten. Het nieuwe tarief van blijft binnen de bandbreedte
van de toepassing van de landelijke tariefindex over 2018 en 2019.
De RHM geeft een positief advies ten aanzien van de verhoging.

3. Uitfasering verlengregeling assortiment regionale Arriva maand- en
jaarproducten

Voor degenen die producten hebben voor het oude tarievenhuis is er een
overgangsregeling die in 2018 afloopt indien de PZH dat niet wil voortzetten.
Wij hebben in 2016 advies gegeven over deze verlengregeling, waarin wij adviseren
de verlengregeling te handhaven tot einde concessieduur. Wij handhaven dit advies
ook nu de concessieduur is verlengd met twee jaar.

Daarnaast willen wij advies geven voor andere onderdelen in de adviesaanvraag

Assortiment papieren kaarten
Het wagenassortiment is onder water geïndexeerd als gevolg van een afspraak met de
provincie Zuid-Holland, maar dat heeft niet geleid tot hogere consumentenprijzen. Deze
afspraak loopt nu af. De prijs voor 2019 is de prijs 2018 (geïndexeerd vanaf 2016)
geïndexeerd met de LTI van 2018 volgens het scenario dat gekozen wordt door DOVA.
Hiervoor geldt het eerdergenoemde advies ten aanzien van de keuze van hoogte van de
LTI onder ‘Indexatie tarieven met LTI’.

Voor de Buurtbus stelt Arriva voor de prijs te indexeren vanaf start concessie. Deze
tarieven zijn nog nooit verhoogd en lopen daarmee steeds verder uit de pas met de
andere tarieven. De verhoging tot prijs 2019 is afhankelijk van de gekozen scenario voor
de LTI door DOVA.
Hiervoor geldt het eerdergenoemde advies ten aanzien van de keuze van hoogte van de
LTI onder ‘Indexatie tarieven met LTI’.

Overgang naar contantloos betalen in februari 2018
Arriva ziet een opbrengstdaling van de wagenverkoop die niet geheel gecompenseerd
wordt door evenredige opbrengststijging van het gebruik van andere kaartsoorten. Arriva
doet geen voorstel ter compensatie van deze dalende opbrengsten. U gaat een
onderzoek doen naar mogelijke oorzaken hiervan. De RHM wil graag op de hoogte
gebracht worden van de uitkomsten van dit onderzoek.

Ontwikkelingen in het programma 0V-betalen: Account Based Ticketing en EMV
betalen.
Arriva wil een pilot starten om reizigers Account Based Ticketing te bieden. Reden is dat
Arriva niet op 1 systeem voor de toekomst wil inzetten. Daarom die pilot om ervaring op
te doen. Daarvoor komt Arriva met een tussentijdse adviesaanvraag naar de RHM. Wij
zien de adviesaanvraag met belangstelling tegemoet. Wij zijn voorstander van het
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uitvoeren van pilots. Een keuze in de toekomst wordt dan onderbouwd met gegevens uit
de pilot. Dit ondersteunen wij.

Opkomst van Mobility as a Service (MaaS)
Arriva wil een pilot starten met een andere partij om door middel van een app en
blockchaintechnologie een prototype te ontwikkelen om meerdere modaliteiten op een
gemakkelijke manier met elkaar te verbinden. Het onderzoek heeft als doel of een
dergelijk toepassing toegevoegde waarde heeft. De toepassing werkt met QR-code en
een mobiele telefoon. De pilot gaat lopen op lijn 497 in de concessie Zuid-Holland Noord.
Prijstechnisch gebeurt er niets.
Wij zijn voorstander van het uitvoeren van pilots. Een keuze in de toekomst wordt dan
onderbouwd met gegevens uit de pilot. Dit ondersteunen wij. Vergelijkbaar met het
implementatieproces op Cashless zien wij ons graag genodigd de ontwikkelingen op de
voorgestelde proef te kunnen volgen en beïnvloeden.

Tariefacties
De tariefacties zoals die in het verleden zijn geweest, hadden onze steun. Ook wij zien
graag dat nieuwe potentiële reizigers en bestaande reizigers vaker gebruik maken van
het openbaar vervoer. Het is wat ons betreft voldoende dat u ons in 2019 informeert
over nieuwe tariefacties.

l’1et vriendelijke groet ç
nam s de RH M,J-‘\

Linda Maasdijk
voorzitter

Pagina 3 van 3


