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Geachte Peter van Wijck,
Reizigersoverleg Brabant geeft een positief advies over de voorgenomen tariefindexatie voor de vrije
reiziger in de regiotaxi in Brabant. Dit naar aanleiding van uw adviesaanvraag over de tarieven voor de
vrije reiziger in de regiotaxi per 1 januari 2019.
De NEA-index van 2,2% inclusief de BTW verhoging van 9% bedraagt voor 2019; 5,09%. De bedragen
zijn afgerond. Men is uitgegaan van de cijfers achter de komma. Dat betekent dat de volgende tarieven
ingaan per 1 januari 2019:

1. Voor het regiotaxi-vervoer van Taxbus OV Helmond bedraagt het consumententarief voor de
vrije reiziger per 1 januari 2019 € 4,50 per rit.
2. Het algemeen regiotaxitarief bedraagt straks € 2,10 per strip in de regio ’s-Hertogenbosch. In
deze regio zijn de tarieven nog gebaseerd op zones.
3. In de regio’s West-Brabant, Noordoost-Brabant en Midden-Brabant is voor de vrije reiziger in
de regiotaxi het tarief niet meer gebaseerd op zones, maar op kilometers. Per 1 januari 2019
wordt het basistarief € 3,26 per rit en het kilometertarief € 0,49.
4. Per 1 januari 2017 is in de regio Noordoost-Brabant als onderdeel van de regiotaxi de OVknooppunttaxi ingevoerd, om zo te stimuleren dat de regiotaxi een aan- en afvoerfunctie gaat
vervullen op het OV-systeem, zodat het OV-gebruik aantrekkelijker wordt. De ritten naar- en
van een aantal concreet benoemde OV-knooppunten hebben een voordeliger tarief:
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Per 1 januari 2019 is het instaptarief € 2,00, het kilometertarief € 0,41 en de tweede t/m
achtste meereizende reizigers krijgen 50% korting.
De OV-knooppunten zijn op dit moment: Busstation Grave, Busstation Uden, Busstation
Veghel, Busstation Stationsplein Heesch, Centraal Station ’s-Hertogenbosch, Centraal Station
Eindhoven, Centraal Station Helmond, Centraal Station Oss, Station Best, Station Boxmeer,
Station Boxtel, Station Cuijk en Station Vught.

Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 12 december 2018 uw schriftelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrikx
Voorzitter Reizigersoverleg Brabant

Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Pagina 2 van 2

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
073 69 00 518
info@reizigersoverlegbrabant.nl
www.reizigersoverlegbrabant.nl

