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Samenvatting 
 
Na de invoering van de OV-chipkaart verklaart de Minister van Verkeer en Waterstaat de 
nationale strippenkaart ongeldig. Vanaf dat moment krijgt de provincie Utrecht meer vrijheid in 
het bepalen van tarieven. Deze nota behandelt het tariefbeleid voor het openbaar vervoer in het 
licht van de komst van de OV-chipkaart. Per hoofdstuk zijn voorstellen voor te nemen besluiten 
opgenomen. Deze besluiten worden tevens hieronder weergegeven. 
 

Doelstelling tariefbeleid 
Allereerst is het zaak om de uitgangspunten voor het tariefbeleid vast te stellen. Deze zijn 
afgeleid van de doelstellingen van het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht. Voor meer 
informatie zie paragraaf 1.3. 
 

BESLUIT 1 De doelstellingen van het tariefbeleid voor de OV-chipkaart zijn: 
a. het marktaandeel van openbaar vervoer laten groeien of ten minste behouden bij 

groeiende mobiliteit 
b. de sociale functie waarborgen 
c. bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer leveren 

Landelijke afspraken en gezamenlijk optrekken met BRU 
De vervoerautoriteiten voor het stads- en streekvervoer maken landelijke afspraken over de 
hoofdlijnen van het nieuwe tariefsysteem. Voor meer informatie zie paragraaf 2.2. 
 

BESLUIT 2 De provincie onderschrijft de noodzaak van landelijke afspraken over een aantal 
elementen van het tariefsysteem. Deze afspraken zorgen ervoor dat: 
- het tariefsysteem voor de reizigers begrijpelijk wordt gehouden 
- reizigers onbelemmerd kunnen reizen over concessiegrenzen heen 
Binnen het landelijke afsprakenkader behoudt de provincie haar vrijheid de prijs per 
kilometer te bepalen en deze te variëren naar plaats, tijd, doelgroep of product. 
De provincie onderschrijft het belang van het zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken 
met het BRU in het tariefbeleid.  

Tariefvrijheid 
De provincie bepaalt hoeveel tariefvrijheid zij de vervoerders wil geven. Voor meer informatie 
zie paragraaf 2.3. 
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BESLUIT 3 De provincie is de bevoegde instantie die de tarieven vaststelt. De vervoerder krijgt de 
vrijheid om voorstellen te ontwikkelen zodat zij invulling kunnen geven aan de hun 
toebedeelde opbrengstverantwoordelijkheid. De vervoerder kan deze voorstellen ter 
besluitvorming aan de provincie voorleggen. Bij een besluit tot goedkeuring zal de 
provincie toetsen of de voorstellen bijdragen aan de geformuleerde 
beleidsdoelstellingen (zie besluit 1) en of er een consistent beeld voor de hele provincie 
ontstaat. Uitgangspunt daarbij is één kilometerprijs voor de hele provincie tenzij er een 
goede reden is om daar op geografische of doelgroepgeoriënteerde gronden van af te 
wijken. De provincie behoudt ten alle tijden het recht de voorstellen van de vervoerder 
af te wijzen.  

Tariefniveau 
Hoeveel mogen de nieuwe tarieven afwijken van de bestaande? En hoe wordt de beperkte 
kostenstijging (die de invoering van de OV-chipkaart met zich meebrengt)  gedekt? 
Onderstaande besluiten geven de prioriteiten en randvoorden aan. Voor meer informatie zie 
hoofdstuk 3. 
 

BESLUIT 4 Bij het bepalen van de nieuwe tarieven stelt de provincie de volgende prioriteiten:
a. Handhaving van het voorzieningenniveau heeft een hogere prioriteit dan 

handhaving van het tariefniveau. 
b. Wanneer bijdragen van rijk niet dekkend zijn, zal om het voorzieningenniveau te 

handhaven bekeken worden of het gemiddelde tariefniveau dient te worden 
verhoogd waarbij kwetsbare groepen ontzien worden, of dat de provincie de 
hoogte van haar OV-exploitatiebudget heroverweegt. 

BESLUIT 5 Bij het bepalen en invoeren van de OV-chipkaart als betaalmiddel stelt de provincie de 
volgende randvoorwaarden:
a. Het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van de chipkaart wordt niet 

ondergraven: introductie van de OV-chipkaart mag niet leiden tot reizigersuitval. 
b. De vervoerders dragen gezamenlijk zorg voor een goede en tijdige voorlichting 

aan de reizigers. 

Spits- en daltarief 
Mobiliteitssturing en kostendekking zijn gediend met de invoering van een spits- en een 
daltarief. Voor meer informatie zie paragraaf 4.2. 
 

BESLUIT 6 a. De provincie streeft in ieder geval gedurende de invoering als het gaat om 
tariefdifferentiatie naar zoveel mogelijk rust aan het tarievenfront 

b. De provincie houdt de mogelijkheid open om tariefdifferentiatie naar spits en dal 
in te voeren als deze vorm van differentiatie bijdraagt een het verwezenlijken van 
de geformuleerde doelstellingen (zie besluit 1) 

c. De afbakening van eventuele spitstijden en daltijden worden landelijk bepaald. De 
provincie maakt een keuze of ze ook daadwerkelijk wil differentieren naar spits- 
en daltijd 
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Doelgroepkortingen 
Welke doelgroepen wil de provincie korting verlenen? Voor meer informatie zie paragraaf 4.3. 
 

BESLUIT 7 Met betrekking tot kortingen voor doelgroepen kiest de provincie voor het volgende: 
a. Kinderen, jongeren en ouderen behouden hun bevoorrechte positie. Voor deze 

doelgroepen zijn landelijke kortingsproposities ontwikkeld waarbij de huidige 
kortingen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. 

b. Het staat vervoerders vrij om grootgebruikcontracten met bedrijven af te sluiten. 

Andere vormen van tariefdifferentiatie 
Voor meer informatie zie paragraaf 4.4. 
 

BESLUIT 8 Met betrekking tot overige vormen van tariefdifferentiatie kiest de provincie voor 
het volgende: 
a. Voor verschillende modaliteiten (trein, bus en collectief vraagafhankelijk vervoer) 

zullen zoals ook nu het geval is verschillende tarieven gelden.  
b. Vervoerders worden aangemoedigd om middels tariefdifferentiatie (bijv. 

kwantumkorting) meer klanten te trekken of klanten te verleiden tot frequenter 
gebruik.  

c. De mogelijkheid van een eenheidstarief of voordelige tarieven in bepaalde 
gebieden of op bepaalde trajecten wordt opengehouden. 

d. Wervingsacties met tijdelijke kortingen om (nieuwe) reizigers trekken zijn 
toegestaan. Daarbij worden door de provincie Utrecht vervoerswerving en 
opbrengstderving tegen elkaar afgewogen.  

Hoe verder 
Het proces dat gevolgd wordt bij de uitwerking van de tarieven is geschetst in hoofdstuk 5. 
 

BESLUIT 9 Het in deze nota vastgelegde tariefbeleid vormt de basis voor de uitwerking van de 
tarieven. Daarbij zal in het bijzonder worden overlegd met Amersfoort, de 
vervoerders, de consumentenorganisaties, het BRU en andere aangrenzende 
vervoerautoriteiten. 

Voor de tarieven op buslijnen van andere concessieverleners die op grondgebied van de 
provincie Utrecht rijden geldt als uitgangspunt de benadering dat het tarief van 
desbetreffende concessieverlener van toepassing is, tenzij dat tot substantiële 
verschuivingen of concurrentie tussen lijnen gaat leiden op relaties waar deze lijnen 
een parallelle verbinding aan provinciale lijnen geven. 
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1. Inleiding 
 

Deze nota behandelt het tariefbeleid voor het openbaar vervoer in het licht van de komst van de 
OV-chipkaart. De nota is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Dit eerste hoofdstuk beschrijft de 
achtergrond en werkwijze van het OV-chipkaartsysteem. Daarna wordt de doelstelling van het 
tariefbeleid beschreven. Het tweede hoofdstuk is toegespitst op de mate van tariefvrijheid die 
aan de vervoerders kan worden gegeven. Het derde hoofdstuk gaat in op het tariefniveau. 
Tariefdifferentiatie komt in het vierde hoofdstuk aan bod. Het vijfde hoofdstuk sluit de nota af 
door het vervolgtraject te beschrijven. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een besluit over 
desbetreffend onderwerp. De besluiten vormen gezamenlijk de basis voor de vast te stellen 
tarieven. De besluiten zijn opgenomen in de samenvatting. 

1.1. De komst van de OV-chipkaart 
De OV-chipkaart leidt tot een ander tariefsysteem voor het openbaar vervoer. De belangrijkste 
verschillen voor de opdrachtgever kunnen als volgt worden samengevat: 
 

� De strippenkaart is gebaseerd op zones. De OV-chipkaart biedt de mogelijkheid om het 
tarief te baseren op gereisde kilometers en op landelijk niveau bestaat overeenstemming 
om dit ook te doen, omdat een tariefsysteem op basis van kilometers voor reizigers tot 
eerlijkere tarieven leidt dan dat met het huidige zonesysteem gebeurt. 

� Met de OV-chipkaart krijgen de vervoerautoriteiten tariefvrijheid. De chipkaart biedt 
toegang tot al het openbaar vervoer in Nederland maar het tarief kan per concessie of 
buslijn verschillen. 

� De chipkaart biedt veel meer mogelijkheden voor tariefdifferentiatie. 
 
De provincie is opdrachtgever voor vijf openbaar vervoerconcessies en verantwoordelijk voor 
de tariefstelling1. Daarbij gaat het enerzijds om de prijs die de reiziger moet betalen en 
anderzijds om de opbrengsten die nodig zijn om een zeker voorzieningenniveau te kunnen 
bieden. De provincie is met de vervoerders in gesprek over de invoering van de OV-chipkaart in 
elk van de concessiegebieden. Daarbij spelen financiële aspecten een belangrijke rol. Mede 
daarom is het noodzakelijk om de kaders voor het nieuwe tariefsysteem vast te stellen. 
 
Het tariefbeleid wordt behandeld aan de hand van de volgende vragen: 
 

� Wat is en wordt landelijk vastgelegd en wat niet? 
� Hoeveel tariefvrijheid geeft de provincie aan de vervoerders? 
� In welke mate mogen de nieuwe tarieven afwijken van de bestaande? 
� In hoeverre mogen spits- en daltarieven van elkaar verschillen? 
� Welke doelgroepen wil de provincie korting verlenen? 
� Welke andere opties voor tariefdifferentiatie wil de provincie benutten? 

 
Daarnaast komen bij de invoering van de chipkaart de volgende zaken aan de orde: 
 

� Kaartdistributie en service aan reizigers (nota Distributiebeleid OV-chipkaart). 
� De communicatie naar reizigers en burgers over de OV-chipkaart  
 

Omwille van de helderheid over deze zaken wordt te zijner tijd separaat gerapporteerd. 

 
1 Voor het stadsvervoer van Amersfoort is het concessiebeheer gedelegeerd aan de gemeente; de provincie is 
eindverantwoordelijk. 
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1.2. Beschrijving chipkaartsysteem 
Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van het chipkaartsysteem.  
 

Van strip naar chip 
In heel Nederland worden de treinkaartjes, strippenkaarten en OV-abonnementen vervangen 
door de OV-chipkaart. De voordelen kunnen als volgt worden samengevat2.

Voordelen voor de reiziger 

Makkelijk � Met één kaart overal reizen 
� Makkelijk overstappen 
� Geen zones meer 
� Reizen zonder geld op zak 

 
Eerlijk � Betalen per kilometer 

� Minder zwartrijden 
 

Slim � Beter en flexibeler aanbod 
(zowel prijs als vervoersaanbod) 

Een nadeel voor de reiziger kan zijn dat hij te maken krijgt met een nieuwe manier van reizen en 
betalen. Bij de overgang naar eerlijkere tarieven (betalen per gereisde kilometer) is het 
onvermijdbaar dat bepaalde ritten duurder (maar ook andere weer voordeliger) worden. 
 

Voordelen voor de provincie 

Beleidsondersteuning � Meer gerichte stimulering van het OV 
� Doelgroepgerichte marketing 

 
Informatie � Meer inzicht in gebruik en behoefte 

� Meer inzicht in tarieven en opbrengsten 
 

Kwaliteit � Moderne uitstraling van het openbaar vervoer 
 

Een nadeel voor de provincie is dat het systeem van de OV-chipkaart de nodige investeringen in 
techniek en communicatie met zich meebrengt.  

Check-in check-out 
Voor het stads- en streekvervoer wordt uitgegaan van het 'check-in check-out' principe. Dit 
houdt in dat men bij het instappen én bij het uitstappen de kaart langs een kaartlezer haalt. Reist 
men volgens het standaardtarief, dan wordt bij het instappen een maximale ritprijs afgeboekt en 
bij het uitstappen de werkelijke ritprijs bepaald en het teveel betaalde teruggeboekt. Dit systeem 
waarbij de reiziger niet vooraf zijn reis kenbaar hoeft te maken wordt reizend specificeren 
genoemd.  

 
2 Deels ontleend aan een presentatie van Connexxion aan Commissie IME van de provincie Utrecht d.d. 24 maart 
2005. 
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Soorten kaarten 
Het OV-chipkaartsysteem kent drie typen kaarten: 
 

� Een anonieme kaart met een elektronische beurs. Deze kan bij een automaat worden 
opgeladen en is overdraagbaar. 

� Een persoonsgebonden kaart die doelgroepkortingen mogelijk maakt en die de 
mogelijkheid biedt om de elektronische beurs automatisch op te laden ('auto-reload') 
waarbij de kosten van giro- of bankrekening worden afgeschreven. 

� Een niet-oplaadbare wegwerpkaart.

Groepskaarten waarbij meer reizigers tegelijk met één kaart dezelfde reis tegen een gereduceerd 
tarief reizen past niet in het systeem: iedere reiziger heeft een eigen kaart nodig. Groepstarieven 
zijn echter niet bij voorbaat uitgesloten. 
 

Tarieven in relatie tot het soort kaart 
Om te reizen volgens het standaardtarief (zie paragraaf 2.2) gebruikt men de elektronische 
beurs. Deze kan worden opgeladen in automaten. De huidige losse kaartjes (bijvoorbeeld een 
enkele rit of een dagkaart) zijn straks verkrijgbaar op een voorgeprogrammeerde wegwerpkaart. 
 
Wil men een abonnement of een vorm van korting, dan wordt dit als 'propositie' (reisproduct) op 
de kaart geschreven. Voor persoonsgebonden abonnementen (bijv. 65+ korting) heeft men een 
persoonsgebonden OV-chipkaart nodig.  

Spelers en hun rollen 
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat is opdrachtgever van de NS. De Minister kan het 
besluit nemen de Nationale strippenkaart af te schaffen, zodat er niet tot in de lengte van dagen 
een papieren variant naast de OV-chipkaart blijft bestaan. 
 
De provincies en kaderwetgebieden zijn als concessieverleners verantwoordelijk voor de 
tariefstelling. Zij kunnen de concessiehouders (de vervoerbedrijven) opdracht geven tot 
invoering van de OV-chipkaart in hun concessiegebied.  
 
TransLink Systems (TLS) is een bedrijf dat is opgericht door de grootste OV-bedrijven3 om het 
OV-chipkaartsysteem op nationaal niveau te ontwikkelen. TLS vervult drie rollen: 
 

� Scheme provider: ontwikkelt het systeem, stelt de specificaties vast en certificeert de 
apparatuur van de vervoerbedrijven. 

� Kaartuitgever: geeft de kaarten uit, bepaalt de prijs van de kaart en beheert de float. De 
rol wordt vervuld door dochter TLS-CI. 

� Clearing operator: verwerkt de transactiegegevens, verdeelt de opbrengsten en rekent af. 
 
De vervoerbedrijven vervullen in het chipkaartsysteem twee rollen: 
 

� Dienstverlener: vervoert reizigers en geeft informatie en service. 
� Producteigenaar: bepaalt reisproducten en tarieven (cf. de afspraken met de 

concessieverlener) 
 
De consumentenorganisaties behartigen de belangen van de reiziger. Zij zien er op toe dat de 
vervoerbedrijven en overheden de reiziger niet uit het oog verliest. 
 

3 NS, GVB (stadsvervoer Amstrerdam), RET (stadsvervoer Rotterdam), HTM (stadsvervoer Den Haag) en Connexxion 
(streekvervoer) zijn aandeelhouder 
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Invoeringstraject 
Het invoeringstraject kent 5 stappen, zie de hiernavolgende tabel. Op dit moment bevindt het 
invoeringstraject zich in stap 3. Het ontwikkelen en testen heeft vertraging opgelopen waardoor 
de eerste toepassing in Rotterdam is uitgesteld. 
 

Invoeringstraject OV-chipkaart 

1. Ontwikkelen � TLS, NS, RET, Connexxion en leverancier East-West 
ontwikkelen en testen het systeem  

� Ook andere vervoerders starten met het invoeringstraject 
� Provincies en kaderwetgebieden maken landelijke 

afspraken over het tariefsysteem 
� Provincies en kaderwetgebieden maken met hun 

vervoerbedrijven afspraken over tarieven en invoering 
� Provincies en kaderwetgebieden sluiten een 

overeenkomst met de Minister van V&W 

2. Launch 
Rotterdam 

� Eerste toepassing in Rotterdam: op de Hoekse lijn, de 
metro en de zuidelijke streeklijnen 

� De launch moet bewijzen dat het systeem werkt 

3. Besluiten � Minister V&W besluit op basis van de opgedane 
ervaring wel of niet tot landelijke invoering.  

� De Nederlandse Bank verleent TLS de EGI-status4

(noodzakelijke vergunning om betaalkaarten te mogen 
uitgeven).  

4. Uitrollen � Reizigers worden geïnformeerd middels grote 
campagnes 

� Een paar miljoen kaarten worden gedistribueerd 
� Alle vervoerbedrijven implementeren het systeem 
� Na invoering worden chipkaart en strippenkaart tijdelijk 

naast elkaar gebruikt  

5. Strippenkaart 
afschaffen 

� De minister van V&W besluit de strippenkaart en het 
nationale tariefsysteem af te schaffen. Vanaf dat moment 
reist men met de OV-chipkaart. Voor sommige 
abonnementen is wellicht een langere overgangsperiode 
nodig.  

4 Wordt deze status niet verleend dan bestaat de mogelijkheid dat OV-chipkaart geen betaalkaart wordt (bijvoorbeeld bloemetje in 
kiosk of parkeermeter), maar dat de kaart alleen in het openbaar vervoer kan worden gebruikt. 
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1.3. Doelstelling tariefbeleid 

Doelstellingen SMPU 
Het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) bevat drie hoofddoelstellingen die 
betrekking hebben op bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving.  
 
"Het eerste hoofddoel is het realiseren van een doelmatig verkeers- en vervoersysteem om de 
bereikbaarheid in en van de provincie Utrecht en de Randstad te waarborgen."

Een doelmatig verkeers- en vervoersysteem vraagt om: 
 

� een vastgesteld kwaliteitsniveau 
� optimale benutting van de capaciteit 
� een goede overstapgelegenheid 

 
Met betrekking tot het openbaar vervoer beschrijft het SMPU de volgende doelen: 
 

� "Het openbaar vervoer levert een bijdrage aan de bereikbaarheid van de provincie 
Utrecht. Het openbaar vervoer (bus en trein) in Midden-Nederland behoudt bij 
stijgende personenmobiliteit het marktaandeel (stijging aantal reizigers). 

� De sociale functie van het openbaar vervoer wordt gewaarborgd. 
� De kwaliteit (onder meer toegankelijkheid en sociale veiligheid) van het openbaar 

vervoer wordt verbeterd."

Tariefbeleid 
Realisatie van de doelstellingen vraagt om goed openbaar vervoer én om een betaalbaar tarief 
voor de reiziger. Dit zijn twee deels tegenstrijdige belangen waarin een balans gevonden moet 
worden. Het tarief dat reizigers betalen maken deel uit van de financiering van het openbaar 
vervoer. Bij een hoog tarief en een zeker budget voor OV-exploitatie is een hoger 
voorzieningenniveau mogelijk dan bij een laag tarief. Daartegenover staat dat een laag tarief 
aantrekkelijker voor reizigers is dan een hoog tarief.  
 
De tariefstelling is tevens van belang voor het functioneren van de openbaar vervoerbranche. 
Reizigeropbrengsten vormen voor vervoerbedrijven een prikkel tot klantgerichtheid. Om de 
kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren dienen voorwaarden te worden gecreëerd voor 
een economisch voldoende gezonde vervoerssector5.

In het hiernavolgende voorstel zijn de SMPU-doelstellingen vertaald in doelen met betrekking 
tot het tariefbeleid voor de invoering van de OV-chipkaart.  

Voorstel 

BESLUIT 1 De doelstellingen van het tariefbeleid voor de OV-chipkaart zijn: 
a. het marktaandeel van openbaar vervoer laten groeien of ten minste behouden bij 

groeiende mobiliteit 
b. de sociale functie waarborgen 
c. bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer leveren 

5 Met economisch voldoende gezond wordt een sector bedoeld waarbij minimale rendementseisen kunnen worden behaald. 
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2. Tariefvrijheid 
2.1. De rol van de provincie 
De vervoerautoriteiten voor het stads- en streekvervoer zijn de 12 provincies en de 7 WGR-
plusregio's (de voormalige kaderwetgebieden). De vervoerautoriteiten beschikken over 
bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000: 
 

� Tarieven vaststellen 
� Concessies verlenen, wijzigen en beëindigen 

 
De tariefvrijheid is tot nu toe beperkt gebleven door het landelijke tariefsysteem op basis van de 
strippenkaart. Met de invoering van de OV-chipkaart krijgen de vervoerautoriteiten 
daadwerkelijk meer vrijheid. Dit enerzijds door de technische mogelijkheden en anderzijds 
doordat de Nationale Strippenkaart en systeem van sterabonnementen zullen verdwijnen.  
 
De tariefvrijheid wordt op vier niveaus ingevuld, waarbij geldt hoe meer er op een hoger niveau 
vastligt, hoe minder vrijheid er over blijft: 
 

� Landelijke afspraken tussen vervoerautoriteiten 
� Regionale afspraken tussen vervoerautoriteiten 
� Beleid provincie 
� Tariefvrijheid vervoerders 

 
Uiteindelijk ontstaat er keuzevrijheid voor reizigers uit diverse reisproducten met bijbehorende 
tarieven. 
 

2.2. Landelijke afspraken en gezamenlijk optrekken met BRU 

Vraagstelling 
Wat is en wordt landelijk vastgelegd voor het stads- en streekvervoer en wat niet? Mag 
tariefbeleid verschillen met BRU? 

Doel 
Op landelijk niveau maken vervoerautoriteiten afspraken over het tariefsysteem, voor zover dat 
nodig is om te zorgen dat reizigers onbelemmerd in heel Nederland kunnen reizen. Binnen dat 
kader staat het de vervoerautoriteiten vrij om de tarieven te bepalen. Tarieven kunnen 
desgewenst per concessiegebied of zelfs op trajectniveau verschillen. 

Tariefsysteem 
De vervoerautoriteiten (provincies en kaderwetgebieden) voeren landelijk overleg op ambtelijk 
niveau over de invoering van de OV-chipkaart. Besluitvorming vindt via de IPO en SKVV 
plaats. Intensief overleg tussen alle partijen heeft geleid tot een gezamenlijke set aan landelijke 
afspraken (zie bijlage 1). Deze set aan afspraken is onlangs ter advisering aan de 
consumtenorganisaties voorgelegd. Dit zou mogelijk nog kunnen leiden tot enkele 
aanpassingen.  
 
Door de vervlechting van het openbaar vervoernetwerk met het BRU wordt gestreefd naar het 
zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken in het tariefbeleid. Kilometertarieven die BRU en 
provincie hanteren zijn idealiter gelijk. 
 



Tariefbeleid Provincie Utrecht OV-chipkaart – Definitieve versie 
14 juni 2007 

Voorstel 

BESLUIT 2 De provincie onderschrijft de noodzaak van landelijke afspraken over een aantal 
elementen van het tariefsysteem. Deze afspraken zorgen ervoor dat: 
- het tariefsysteem voor de reizigers begrijpelijk wordt gehouden 
- reizigers onbelemmerd kunnen reizen over concessiegrenzen heen 
Binnen het landelijke afsprakenkader behoudt de provincie haar vrijheid de prijs per 
kilometer te bepalen en deze te variëren naar plaats, tijd, doelgroep of product. 
De provincie onderschrijft het belang van het zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken 
met het BRU in het tariefbeleid.  

2.3. Tariefvrijheid vervoerders 

Vraagstelling 
Hoeveel tariefvrijheid geeft de provincie aan de vervoerders? Om de argumentatie te 
verhelderen worden eerst de twee uitersten geschetst: 
 

� de provincie bepaalt alle tarieven 
� de vervoerder wordt volledig vrijgelaten 

 
Let wel: in beide gevallen is de provincie de bevoegde instantie die uiteindelijk de tarieven 
vaststelt. Het gaat hier om de vraag of de vervoerder wel of niet de ruimte krijgt om voorstellen 
te ontwikkelen en marketing te bedrijven. 
 

De provincie  
bepaalt alle tarieven 

 De vervoerder  
wordt volledig vrijgelaten 

Argumenten voor:  Argumenten voor: 
� De provincie kan waarborgen dat de 

tarieven haar beleidsdoelstellingen 
ondersteunen. 

� De provincie zorgt dat de tarieven 
betaalbaar blijven. 

� Het handhaven van relatief lage 
tarieven voorkomt dat reizigers 
afhaken (en voor de auto kiezen). 

� Alleen de provincie kan zorgen 
voor eenheid en samenhang in de 
tarieven voor verschillende 
concessiegebieden. 

 
� De vervoerder beschikt over de 

kennis van de markt en het is zijn 
vak om de markt te bewerken.  

� De vervoerder is opbrengst-
verantwoordelijk en draagt het 
opbrengstrisico.  

� Maximalisatie van opbrengsten, 
waarmee het voorzieningenniveau 
kan worden verbeterd. 

� Bij aanbestedingen krijgen de 
vervoerders meer mogelijkheden 
om gunstigere biedingen doen op de 
te vergeven concessies  

Overwegingen 
Voor de lopende concessies ligt de opbrengstverantwoordelijkheid inclusief een financieel risico 
bij de vervoerders. Wanneer de vervoerders enige tariefvrijheid worden gegund, kunnen zij 
invulling geven aan die verantwoordelijkheid. Verder zijn de vervoerders als beste in staat om 
middels tariefdifferentiatie en tariefacties nieuwe reizigers aan te trekken.  
 
Naast haar rol als opdrachtgever voor openbaar vervoer heeft de provincie een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Om die reden dient de provincie maatschappelijk onaanvaardbare 
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tariefstijgingen te voorkomen. Verder is het zaak dat het tariefbeleid een bijdrage levert aan het 
provinciale mobiliteitsbeleid. 

Voorstel 

BESLUIT 3 De provincie is de bevoegde instantie die de tarieven vaststelt. De vervoerder krijgt de 
vrijheid om voorstellen te ontwikkelen zodat zij invulling kunnen geven aan de hun 
toebedeelde opbrengstverantwoordelijkheid. De vervoerder kan deze voorstellen ter 
besluitvorming aan de provincie voorleggen. Bij een besluit tot goedkeuring zal de 
provincie toetsen of de voorstellen bijdragen aan de geformuleerde 
beleidsdoelstellingen (zie besluit 1) en of er een consistent beeld voor de hele provincie 
ontstaat. Uitgangspunt daarbij is één kilometerprijs voor de hele provincie tenzij er een 
goede reden is om daar op geografische of doelgroepgeoriënteerde gronden van af te 
wijken. De provincie behoudt ten alle tijde het recht de voorstellen van de vervoerder 
af te wijzen.  
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3. Tariefniveau 
Vraagstelling 
In welke mate mogen de nieuwe tarieven afwijken van de bestaande tarieven? Conform de 
beleidsdoelstellingen van de provincie moet het tariefniveau zodanig zijn: 
 

� dat openbaar vervoer betaalbaar is voor de reiziger (waarborging sociale functie) en 
� dat de reizigeropbrengsten voldoende zijn om het gewenste voorzieningenniveau 

duurzaam te realiseren. 
 
In dit hoofdstuk worden beide invalshoeken besproken, waarna de prioriteitsstelling aan de orde 
komt. 
 

3.1. Betaalbare prijs 
Een betaalbare prijs is van belang voor mensen die niet over een auto (kunnen) beschikken en 
om de bereikbaarheid van de provincie als alternatief naast de auto te bevorderen. Bij de 
overgang van strippenkaart naar OV-chipkaart dienen verschillen in tarief tot het minimum te 
beperkt te blijven. Grote verschillen ondergraven bovendien het draagvlak voor de invoering 
van de chipkaart.  
 
Echter, de overgang van strippenkaart naar OV-chipkaart leidt hoe dan ook tot prijsverschillen: 
het strippenkaarttarief is gebaseerd op zones en kent daardoor sprongen. De chipkaart maakt het 
mogelijk om een kilometertarief in te voeren waardoor tariefsprongen worden vermeden en het 
systeem daarmee rechtvaardiger is voor de reiziger. Ook hoeft de reiziger zich dan niet meer te 
verdiepen in het aantal te reizen zones. De overgang van een zone- op een kilometertarief heeft 
als consequentie dat de prijzen voor individuele reizen niet gelijk blijven; als het tariefniveau 
gemiddeld gelijk blijft, wordt een deel van de verplaatsingen (iets) duurder en een deel (iets) 
goedkoper. Ook het feit dat de huidige zones niet overal even groot zijn leidt bij overgang op 
een kilometertarief tot prijsverschillen. Prijsverschillen voor individuele reizen zijn 
onvermijdbaar. Er moet worden gezorgd dat het gemiddelde tariefniveau bij invoering van de 
chipkaart niet teveel afwijkt van het huidige. 
 
De OV-chipkaart biedt meer mogelijkheden om tarieven te differentiëren. Vooral frequente 
openbaar vervoerreizigers zullen hier gebruik van maken om het voor hen voordeligste tarief te 
kiezen. Met tariefdifferentiatie ontstaan mogelijkheden om reizigers te verleiden tot frequenter 
gebruik van het openbaar vervoer. 
 

3.2. Voorzieningenniveau 
Het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer wordt bepaald door de reizigeropbrengsten 
en het exploitatiebudget van de provincie. 
 
Met de invoering van de OV-chipkaart zullen de exploitatiekosten als gevolg van het nieuwe 
systeem structureel met enkele procenten toenemen. De financiering van de invoering van het 
chipkaartsysteem is opgebouwd uit: 
 

� de verkoop van de kaart  
� de migratiesubsidie van het rijk, bedoeld om de meerkosten van de overgangsfase te 

dekken 
� investeringen  van de vervoerders 
� bijdrage van de provincie 
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Meeropbrengsten van reizigers kunnen onderdeel zijn van de financiering. Meeropbrengsten 
zijn mogelijk door het vervoeren van meer reizigers. Ook kunnen door een stijging van het 
gemiddelde tariefniveau meer opbrengsten worden verkregen. De vraag is binnen welke grenzen 
tariefstijging wordt toegestaan. Landelijk wordt het idee van opbrengstneutraliteit omarmd: de 
totale reizigeropbrengsten zijn bij de overgang van het huidige tariefsysteem en de OV-
chipkaart even hoog. 

3.3. Prioriteiten 
De vraag is hoe de hogere exploitatiekosten van de OV-chipkaart worden gefinancierd.  
Wanneer bijdragen van Rijk en provincie niet dekkend zijn zal een keus moeten worden 
gemaakt: handhaving van het tariefniveau, handhaving van het voorzieningenniveau of een 
combinatie? 

Overwegingen 
De doelstellingen van het SMPU met betrekking tot bereikbaarheid en leefomgeving zijn het 
beste gediend met een handhaving van het voorzieningenniveau. Een beperkte tariefstijging van 
5% door bijvoorbeeld tariefdifferentiatie kan hieraan bijdragen (hoofdstuk 4).  

Voorstel 

BESLUIT 4 Bij het bepalen van de nieuwe tarieven stelt de provincie de volgende prioriteiten:
a. Handhaving van het voorzieningenniveau heeft een hogere prioriteit dan 

handhaving van het tariefniveau. 
b. Wanneer bijdragen van rijk niet dekkend zijn, zal om het voorzieningenniveau te 

handhaven bekeken worden of het gemiddelde tariefniveau dient te worden 
verhoogd waarbij kwetsbare groepen ontzien worden, of dat de provincie de 
hoogte van haar OV-exploitatiebudget heroverweegt. 

BESLUIT 5 Bij het bepalen en invoeren van de OV-chipkaart als betaalmiddel stelt de provincie de 
volgende randvoorwaarden:
a. Het maatschappelijk draagvlak voor de invoering van de chipkaart wordt niet 

ondergraven, introductie van de OV-chipkaart mag niet leiden tot reizigersuitval. 
b. De vervoerders dragen gezamenlijk zorg voor een goede en tijdige voorlichting 

aan de reizigers. 
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4. Tariefdifferentiatie 
4.1. Mogelijkheden 
De OV-chipkaart biedt vele mogelijkheden voor tariefdifferentiatie. Differentiatie is in de 
huidige situatie ook mogelijk. Omdat de chipkaart meer inzicht geeft in het reisgedrag kan dit 
marketinginstrument veel gerichter toegepast worden. 
 

Opties tariefdifferentiatie 

Differentiatie naar: 
� Tijd: tijdstip (spits/dal), dagsoort (werkdag/weekend) of seizoen 

(zomer/winter) 
� Doelgroep: ouderen, jongeren, werknemers van een bedrijf, … 
� Kwantiteit: aantal kilometers per reis, aantal reizen of aantal kilometers per 

periode 
� Modaliteit: trein, bus, CVV, … 
� Trajecten: bijv. als concurrentie van de auto 
� Gebied: bijv. een eenheidstarief voor een stad of gemeente 
� Acties: tijdelijke aanbiedingen om nieuwe reizigers te werven. 
� Mobiliteitsbeleid: OV-tarieven die qua plaats en tijd worden afgestemd met 

een toekomstige kilometerheffing in het autoverkeer. Goed voor milieu etc. 

In de hiernavolgende paragrafen worden de verschillende opties besproken. 
 

4.2. Spits- en daltarief 

Overwegingen 
Landelijk is het beleid om in de introductiefase zo veel mogelijk rust aan het tarievenfront in 
acht te nemen. De overgang van strip naar chip betekent al veel gewenning en bij grote tarief 
fluctuaties, in vergelijking met de huidige situatie, is het risico dat de OV-chipkaart moeilijker 
geaccepteerd wordt. Om die reden wordt invoering van spits-daltarief pas voorzien in de periode 
na de introductiefase, vanaf circa 2009.  
 
Tariefdifferentiatie kan bijdragen aan het verminderen van de spitsdrukte en het beter benutten 
van de capaciteit in de daluren. In de spitsen worden zowel wegen als openbaar vervoer zwaar 
belast. Daar komt bij dat de kosten van spitsvervoer relatief duur zijn, aangezien de spits de 
omvang van het wagenpark bepaalt en er extra materieel wordt ingehuurd. Verkeer en vervoer 
in de spits blijft daarom bij voorkeur beperkt tot reizigers die niet op een ander tijdstip kunnen 
reizen. Tariefdifferentiatie naar spits en dal, zoals nu al bestaat bij de trein, kan hieraan 
bijdragen. Het zorgt er voor dat de tarieven de werkelijke kosten beter weerspiegelen. 
 
In de daluren is er restcapaciteit. Het is daarom zinvol om reizigers te stimuleren buiten de 
spitsen te reizen wanneer dat mogelijk is. Het verlagen van het tarief in de daluren kan hieraan 
bijdragen. De dalurenkorting kan wellicht ook worden uitgebreid tot de zondag. 
 
Spitsvervoer is veelal noodzakelijk vervoer en daardoor minder prijsgevoelig dan het vervoer in 
daluren. De invoering van hogere spits- en lagere daltarieven hoeft daarom niet te leiden tot 
vraaguitval en kan zelfs leiden tot een stijging van het vervoergebruik, doordat extra reizigers 
worden aangetrokken door het daltarief.  
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Gevolgen voor reizigers 
Een hoger spitstarief: 
 

� De kosten van het woon-werkverkeer worden vaak door de werkgever vergoed. Een 
aanzienlijk deel van de forensen zal daarom geen nadeel ondervinden van een hoger 
spitstarief.  

� Scholieren worden daarentegen wel geraakt door een hoger spitstarief. Ook studenten en 
ouderen kunnen nadeel ondervinden van een hoger spitstarief. Voor deze groepen zijn 
daarom landelijke kortingsproposities ontwikkeld die zowel tijdens de spits- als daluren 
geldig zijn. 

 
Een lager daltarief: 
 

� Voor woon-winkelverkeer en het bezoeken van stedelijke voorzieningen wordt het OV 
goedkoper. 

� Voor kwetsbare groepen, zoals mensen zonder werk en arbeidsongeschikten, wordt het 
OV goedkoper (voor zover zij niet tijdens de spits hoeven te reizen). 

 
Om verschuivingen van spits richting dal te laten verschuiven kan het reguliere tarief in stand 
blijven. Een keuze over spitstoeslagen, reguliertarief en dalkortingen zal afstemming met andere 
overheden plaatsvinden. 

Afstemming met het BRU en andere vervoerautoriteiten 
Wanneer BRU of provincie willen kiezen voor de invoering van spits- en daltarieven, vraagt dit 
om afstemming, om ervoor te zorgen dat het tariefsysteem voor de reiziger begrijpelijk en 
helder blijft. Inmiddels zijn er landelijke afspraken gemaakt over de spits/dal tijden waardoor 
het maken van regionale afspraken hierover niet langer aan de orde is. 
 
Overwogen kan worden om de hoogte van spits- en daltarieven gelijk te trekken met het BRU, 
maar dat is minder noodzakelijk. De hoogte van de verschillende tarieven hangt immers nauw 
samen met de opbrengsten die nodig zijn om het voorzieningenniveau te handhaven en dit kan 
voor BRU en provincie verschillen. 

Voorstel 

BESLUIT 6 a. De provincie streeft in ieder geval gedurende de invoering als het gaat om 
tariefdifferentiatie naar zoveel mogelijk rust aan het tarievenfront. 

b. De provincie houdt de mogelijkheid open om tariefdifferentiatie naar spits en dal 
in te voeren als deze vorm van differentiatie bijdraagt een het verwezenlijken van 
de geformuleerde doelstellingen (zie besluit 1). 

c. De afbakening van eventuele spitstijden en daltijden worden landelijk bepaald. 
De provincie maakt een keuze of ze ook daadwerkelijk wil differentieren naar 
spits- en daltijd. 
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4.3. Kortingen voor doelgroepen 

Vraagstelling 
Aan welke doelgroepen wil de provincie kortingen verlenen?  
 
Hierbij kan gedacht worden aan: 

� jongeren 
� ouderen 
� studenten  
� werknemers 

Jongeren, ouderen en studenten 
Uit maatschappelijk oogpunt en om het draagvlak voor de invoering van de OV-chipkaart niet 
te ondergraven is het wenselijk om de bestaande kortingen voor de huidige doelgroepen 
(kinderen, scholieren, studenten en 65plussers) te handhaven. Hierover zijn inmiddels landelijke 
afspraken gemaakt (zie paragraaf 2.2 en bijlage I) waar de provincie mee zal instemmen.  

Werknemers 
Nu bestaat de mogelijkheid voor vervoerders om grootgebruikcontracten met bedrijven af te 
sluiten voor het vervoer van werknemers. Werknemers beschikken op die manier over 
bijvoorbeeld jaarkaarten voor de trein en/ of het stads- en streekvervoer. De chipkaart brengt 
hier geen wezenlijke verandering in. Er is geen aanleiding om een einde te maken aan het 
afsluiten van grootgebruikcontracten.  
 

Voorstel 

BESLUIT 7 Met betrekking tot kortingen voor doelgroepen kiest de provincie voor het volgende: 
a. Kinderen, jongeren en ouderen behouden hun bevoorrechte positie. Voor deze 

doelgroepen zijn landelijke kortingsproposities ontwikkeld waarbij de huidige 
kortingen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. 

b. Het staat vervoerders vrij om grootgebruikcontracten met bedrijven af te sluiten. 
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4.4. Overige vormen 

Vraagstelling 
Welke andere opties voor tariefdifferentiatie wil de provincie benutten of toestaan aan 
vervoerders? 

Differentiatie naar modaliteit 
Reizigers zijn bereid om meer te betalen voor een hogere kwaliteit, bijvoorbeeld voor de taxi of 
de 1e klas in de trein. Het is daarom aanvaardbaar dat de tarieven voor trein, bus en collectief 
vraagafhankelijk vervoer verschillen, zoals nu ook al het geval is. Meer in het algemeen is het 
acceptabel en wenselijk dat de prijs verband houdt met de geleverde kwaliteit en de kosten. Ook 
voor bijvoorbeeld snelle busdiensten met een gegarandeerde zitplaats kan een hoger tarief 
worden overwogen.  

Kwantumkortingen 
De OV-chipkaart biedt allerlei mogelijkheden om reizigers met kwantumkortingen te verleiden 
tot meer gebruik. Een ondernemende vervoerder kan hier zijn voordeel mee doen en dit past 
tevens binnen de doelstellingen van de provincie.  

Eenheidstarief  
De OV-chipkaart biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor een heel gebied een aantrekkelijk 
eenheidstarief te hanteren. Het wordt ook mogelijk op bepaalde trajecten, die bijvoorbeeld 
concurreren met de auto, een voordelig tarief in rekening te brengen. De provincie wil deze 
mogelijkheden openhouden. Voor bijvoorbeeld de stad Amersfoort is het eenheidstarief een te 
overwegen optie. 

Actiekortingen en gratis openbaar vervoer 
Om nieuwe reizigers te werven kunnen tijdelijk kortingen worden gegeven. Een voorbeeld is de 
actie met de Amersfoortse winkelexpress (met op zaterdag gratis vervoer naar het centrum).  
 
Bij dergelijke acties moeten de voordelen ten aanzien van vervoerswerving worden afgewogen 
tegen het nadeel van inkomstenderving. Dergelijke acties zijn per definitie tijdelijk en van korte 
duur, vergelijkbaar met reclameaanbiedingen in bijvoorbeeld een supermarkt.  
 
'Gratis' bestaat niet, het kost immers altijd geld. Gratis openbaar vervoer gaat ten koste van iets 
anders en ondergraaft het economisch draagvlak van het openbaar vervoer. De provincie is 
derhalve geen voorstander van gratis openbaar vervoer, anders dan in een tijdelijke 
wervingsactie. 
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Voorstel 

BESLUIT 8 Met betrekking tot overige vormen van tariefdifferentiatie kiest de provincie voor 
het volgende: 
a. Voor verschillende modaliteiten (trein, bus en collectief vraagafhankelijk vervoer) 

zullen zoals ook nu het geval is verschillende tarieven gelden.  
b. Vervoerders worden aangemoedigd om middels tariefdifferentiatie (bijv. 

kwantumkorting) meer klanten te trekken of klanten te verleiden tot frequenter 
gebruik.  

c. De mogelijkheid van een eenheidstarief of voordelige tarieven in bepaalde 
gebieden of op bepaalde trajecten wordt opengehouden. 

d. Wervingsacties met tijdelijke kortingen om (nieuwe) reizigers trekken zijn 
toegestaan. Daarbij worden door de provincie Utrecht vervoerswerving en 
opbrengstderving tegen elkaar afgewogen.  
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5. Hoe verder 
Deze nota 
Op basis van een eerdere versie van deze nota is overleg geweest met BRU, hetgeen heeft geleid 
tot contouren voor het tariefbeleid bij provincie en BRU. Deze nota is in landelijk verband met 
alle 19 vervoerautoriteiten en met de vervoerders besproken. Resultaat daarvan is een 
gemeenschappelijke set aan landelijke afspraken. Definitieve besluitvorming over deze set aan 
afspraken is gepland in september 2008. De volgende procedure kan nu worden gevolgd: 
 

1. Voorlopige standpuntbepaling door GS (september 2006) 
2. Gerichte vervolg overleggen met Amersfoort, BRU en andere aangrenzende 

vervoerautoriteiten, vervoerders, consumentenorganisaties (oktober 2006 t/m juni 2007) 
3. Bespreking(-en) in de statencommissie Infrastructuur, Mobiliteit en Economie (IME) 

(september 2006) 
4. Aanpassing(-en) van de nota (juni 2007) 
5. Definitieve vaststelling van de nota door GS (juli 2007) 
6. Vaststellen van de landelijke set aan gezamenlijke afspraken (september 2007). De 

portefeuillehouder, de heer mr. J. Ekkers, zal worden gemachtigd om namens de 
provincie Utrecht met de landelijke afspraken in te stemmen. Daarbij kunnen zich nog 
wijzigingen voordoen op het concept in bijlage I. 

Uitwerking tarieven 
De uitwerking van de tarieven bestaat uit de volgende stappen: 
 

1. De vervoerders worden uitgenodigd om tariefvoorstellen te doen voor 2008 die passen 
binnen het kader van de definitief vastgestelde nota.  

2. De tarieven voor de nieuw aan te besteden concessies zullen door de provincie Utrecht 
worden bepaald en worden opgenomen in het bestek voor aanbesteding. Deze nota 
vormt het fundament op basis waarvan de hoogte van de nieuwe tarieven wordt 
berekend.  

3. De provincie draagt zorg voor afstemming tussen de verschillende concessies teneinde 
tot een samenhangend tarievenstelsel te komen.  

4. Met het BRU en aangrenzende vervoerautoriteiten wordt overlegd en afgestemd. 
Genoemde overleggen hebben tot doel te zorgen dat reizigers probleemloos tussen 
verschillende concessiegebieden kunnen reizen 

5. GS is bevoegd de uiteindelijke hoogte van de tarieven vast te stellen en zal daartoe in 
september 2007 een definitief besluit nemen. 
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Voorstel 

BESLUIT 9 Het in deze nota vastgelegde tariefbeleid vormt de basis voor de uitwerking van de 
tarieven. Daarbij zal in het bijzonder worden overlegd met Amersfoort, de 
vervoerders, de consumentenorganisaties, het BRU en andere aangrenzende 
vervoerautoriteiten. 

Voor de tarieven op buslijnen van andere concessieverleners die op grondgebied van de 
provincie Utrecht rijden geldt als uitgangspunt de benadering dat het tarief van 
desbetreffende concessieverlener van toepassing is, tenzij dat tot substantiële 
verschuivingen of concurrentie tussen lijnen gaat leiden op relaties waar deze lijnen 
een parallelle verbinding aan provinciale lijnen geven. 

Evaluatie 
De landelijke afspraken zullen in het 3e kwartaal van 2008 worden geëvalueerd. Het ligt voor de 
hand om de verdere regionale invulling bij die evalutatie te betrekken. Afhankelijk van de 
reactie van reizigers kan bijsturing van de tarieven ook eerder aan de orde zijn. 
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Bijlage 1 
Afspraken Landelijk Tariefbeleid van de decentrale overheden (DO’s) \ 

voor 2007, 2008 en 2009 
 
1. DO’s hebben tariefvrijheid, maar maken voor de helderheid naar de klant een beperkt 

aantal gemeenschappelijke afspraken. Afgesproken wordt dat alleen die afspraken 
worden gemaakt die strikt noodzakelijk en handig zijn. Daarbij gelden de volgende 
uitgangspunten: 
De afspraken zijn eenvoudig, billijk, goed communiceerbaar en acceptabel.  
De afspraken mogen individuele DO’s geen geld kosten 
De afspraken geven DO’s de ruimte om al of niet met toevoeging van eigen middelen 
verdergaande afspraken te maken. 

 
Toelichting: Er is een spanningsveld tussen de tariefvrijheid en de gemeenschappelijke 
afspraken tussen de 19 DO’s. Vooral het belang van de reiziger, die een herkenbaar en simpel 
systeem wil voor de tarieven, waarbij hij/zij geen last heeft van concessiegrenzen dwingt de 19 
DO’s tot het maken van afspraken. Maar ook de belangen van DO’s en vervoerbedrijven zijn 
ermee gediend, want een te ingewikkeld systeem kost extra geld, zowel voor de apparatuur als 
de distributie. Anderzijds is de tariefvrijheid een groot goed en zijn de markten van de 19 DO’s 
zo verschillend dat er aanleiding is om tarifering ook verschillend in te vullen. Met 
bovenstaande afspraak wordt getracht een balans te vinden in het spanningsveld door alleen die 
afspraken met elkaar te maken die strikt noodzakelijk en handig zijn.  
 
2. DO’s gaan bij vaststelling (km) tarief uit van opbrengstneutraliteit in 2007 en 2008. 

Omdat die neutraliteit bedoeld is voor een soepele overgang van strip naar chip kunnen 
DO’s, die pas 1-1-2009 op de chip overgaan, dit principe ook voor 2009 hanteren. 

 
Toelichting: de afspraak om opbrengstenneutraliteit als uitgangspunt te nemen is bedoeld: 

- Als garantie dat er geen “euro-effect”komt voor de gemiddelde reiziger 
- Als garantie voor alle partijen dat er geen grote opbrengstendaling komt en dat er 

zodanig aan de “tariefknoppen”gedraaid mag worden dat de totale opbrengsten 
ongeveer gelijk zullen blijven. Daarmee wordt voorkomen dat er druk op het 
voorzieningenniveau komt te staan als gevolg van verminderde kostendekkingsgraad.  

 
3. Tariefdifferentiatie is nog steeds uitgangspunt van beleid en is één van de redenen om 

de chipkaart in te voeren. Tot 1-1-2009 wordt er terughoudend mee omgegaan. Het tempo 
van de invoering na die datum (naar plaats, tijd en kwaliteit) wordt per DO bepaald. 

 
4. De tariefgrondslag wordt de kilometer, niet meer de zone of de ster (voor 

abonnementen). De prijs van de kilometer wordt door de DO bepaald. Er komt geen 
landelijke afspraak over eventuele verschillen in kilometertarief tussen spits en dal. 

 
Toelichting: er zijn gedachten geweest over het ontwikkelen van één kortingkaart voor de 
daluren of één landelijk percentage voor het verschil in prijs tussen dal en spits. De verschillen 
in de marktstructuur tussen de 19 DO’s zijn echter zo groot, dat een dergelijke eenheid nergens 
goed past en teveel beperkingen oplegt. Doordat de DO’s de hoogte van het kilometer tarief zelf 
bepalen, kan er invulling worden gegeven aan hun eigen decentrale beleidsdoelstellingen. 
 
5. De vaste voet wordt wel landelijk afgesproken: € 0,70 in 2007 en 2008 en € 0,75 vanaf 

2009 met daarna een jaarlijkse indexering, afgerond op € 0,01. De vaste voet wordt niet 
opnieuw gerekend als de reiziger binnen 35 minuten overstapt binnen stad-streek. 

 
6. Men kan alleen reizen als er geen negatief saldo op de kaart staat. Bij de start van elke rit 

wordt in principe € 4,00 opstaptarief van de kaart afgehaald en aan het einde van de reis 
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wordt teruggestort wat er van die € 4,00 nog over is. Overheden kunnen van de landelijke 
hoofdregel afwijken en communiceren daar dan zelf over. 

 
7. Er komt in het hele land één definitie voor spits-dal, bij voorkeur in aansluiting met NS. 

Overheden kunnen van de landelijke hoofdregel afwijken, zij communiceren daar dan 
zelf over. 

 
8. T.b.v. een soepele overgang van strip naar chip, ook bij de DO’s die laat met de chipkaart 

beginnen, worden de huidige kortingen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar, voor 
kinderen van 4 tot en met 11 jaar, voor studenten (als hun studentenkaart niet 
geldig is) en voor 65-plussers van het NVB tot 1-1-2010 zoveel mogelijk gehandhaafd 
en omgezet in automatische kortingen, die worden ingevoerd als betrokkenen een 
persoonlijke chipkaart aanschaffen.  

 
9. Het gratis vervoer voor begeleiders (vanaf 12 jaar) en geleidehonden, op vertoon van 

legitimatie door de (visueel) gehandicapte wordt landelijk gehandhaafd. 
 
10. Per 1-1-2009 worden 2 landelijke proposities voor € 15 per maand of € 150 per jaar 

ingevoerd als alternatief voor de huidige sterabonnementen: 
- een propositie die 20% korting geeft aan volwassenen  
- een propositie die in principe 40% korting geeft aan 12 tot en met 18 jarigen 

daarnaast kunnen er per DO nog regionale proposities in de markt worden gezet 
De bedragen en kortingspercentages zijn nog voorlopig en worden uiterlijk 1-7-2008 
herzien als blijkt dat daar op basis van dan bekende informatie over reisfrequenties of 
andere zaken reden voor is. 

 
Toelichting: er is veel rekenwerk verricht om passende proposities te vinden. Uiteindelijk is 
bovenstaande variant de optimale prijs voor een landelijke propositie als vervanger voor de 
abonnementen. Op basis van het rekenwerk is geconcludeerd dat hoe hoger de korting is die 
wordt gegeven, hoe hoger het algemene kilometertarief moet worden met het oog op 
opbrengstenneutraliteit. Voor de groep die veel reizen maakt compenseren de beide effecten 
elkaar voor een groot deel. Hierdoor heeft de keuze voor een bepaald kortingspercentage 
minder effect dan aanvankelijk gedacht. De landelijke propositie geeft zowel korting op de vaste 
voet als op het kilometertarief. 
 
Ter verduidelijking: het betreft hier een optimale variant. Reizigers die op moment op een 
sterabonnement reizen, betalen - wanneer de prijs van een abonnement wordt omgerekend- zeer 
verschillende prijzen per kilometer. Dat komt omdat het stersysteem grote stappen kent: een 2 
ster abonnement is niet alleen geldig voor reizen binnen 2 zones maar ook voor reizen binnen 3 
aaneengesloten zones. Een 3 ster abonnement is geldig voor reizen binnen 4 en 5 
aaneengesloten zones, enz. Omdat de tariefstappen bij de abonnementen groter zijn dan bij de 
strippenkaart heeft de overstap naar het nieuwe tariefsysteem waarbij per kilometer wordt 
afgerekend een groter effect. 
 
11. Met het uitschakelen van het NVB op 1-1-2009 (en in sommige gebieden eerder) komt 

ook een einde aan de gemeenschappelijke tarieven met het NS, die onderdeel zijn van het 
NVB. Als alternatief voor de huidige stad-streeksupplementen geldt in ieder geval de 
landelijke propositie van € 15 per maand die 20% resp. 40% korting geeft. Deze 
propositie geeft, gezien de landelijke werking voor 1 x € 15 per maand korting aan beide 
zijden van de NS reis waarvoor het abonnement geldt. Er vindt op dit moment nog 
overleg met NS plaats over eventuele specifieke producten gerelateerd aan de NS 
abonnementen. 

 
12. Met de vervoerders zal worden gestudeerd op de wijze waarop in de toekomst 

grootgebruikcontracten kunnen worden aangeboden aan werkgevers. Op dit moment 
zijn hierover nog geen afspraken gemaakt.  
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