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Advies: 

Advies Tarieven Regiovervoer 2023. 
adviesaanvraag tarieven vrije reiziger regio-/deeltaxi, Bravoflex en knooppunttaxi per 1 januari 2023 

 

Referentie:  22.17 Advies Tarieven Regiovervoer 2023 

Adviesdatum:  21 oktober 2022 

Behandeld door: Jan Geurts, Bureaumanager Reizigersoverleg Brabant  

Aanvrager:   Els van de Rijt, Provincie Noord-Brabant 

Aanvraagdatum: 28 september 2022 

 

 

 

Beste mevrouw Van de Rijt, Beste Els, 

 

Reizigersoverleg Brabant kan onder voorbehoud instemmen met de door u voorgestelde tarieven voor 

de vrije reiziger in regio-/deeltaxi, Bravoflex en de knooppunttaxi per 1 januari 2023. 

Dit naar aanleiding van uw adviesaanvraag over van 28 september jongstleden. 

Ons advies lichten wij hieronder graag nader toe.  

 

Voorbehoud: Maximering index 

Ons voorbehoud is het gevolg van een nog niet vastgestelde NEA-index. De provincie Brabant verhoogt 

de tarieven gewoonlijk met de NEA-index voor het volgende jaar. Deze is op dit moment voor 2023 nog 

niet vastgesteld. Wij geven in het vervolgd de voorkeur aan het adviseren op concrete tarieven.  

U vraagt ons op dit moment echter, vooruitlopend op de vaststelling van deze NEA-index, in te 

stemmen met de verhoging. Onze goedkeuring zou in dat geval (in theorie) een onbeperkte verhoging 

mogelijk maken. Deze onwenselijke situatie willen we graag voorkomen door de tariefstijging te 

maximeren. Wij stemmen dan ook in met een verhoging met de NEA-index, mits deze indexering niet 

meer dan 7,02% bedraagt.  

 

In ons advies 21.29 Tarieven Vrije Reiziger Regiotaxi 2022 d.d. 26 november 2021 schreven wij reeds 

dat het vrije reizigersdeel in het Brabantse regiovervoer beschouwd mag worden als onderdeel van het 
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OV-systeem. Voor het OV is een Landelijke tarievenindex (LTI) van 7,02% vastgesteld voor 20231. Een 

prijsstijging groter dan deze LTI is ons inziens dan ook niet acceptabel.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de tariefstijging van ruim 7% al aanzienlijk is. Indien mogelijk moet 

een dergelijke prijsstijging voorkomen worden. Het is dan ook zeer te hopen dat de NEA-index lager 

uitvalt. Zeker aangezien de regiotaxi voor veel vrije reizigers de enige vervoersmogelijkheid is.  

 

Uniformering 

In dit advies willen wij nogmaals de aandacht vragen voor het (geleidelijk) gelijk trekken van de 

verschillende tarieven en voorwaarden tussen de systemen.  

In uw toelichting op de adviesaanvraag geeft u aan hier – binnen de mogelijkheden – naar toe te 

werken. Dit is goed om te horen. Met name voor de ‘vangnet-oplossingen’ voor het OV zien wij graag 

dat dit waar mogelijk versneld wordt opgepakt. Dit geldt in het bijzonder voor de voorwaarden en 

betaalmogelijkheden. Wat betreft de tarieven is op termijn een de koppeling met LTI logischer. 

 

Advies per systeem: tarieven vrije reiziger regiotaxi per 1 januari 2023  

Zoals hierboven beschreven zijn er veel verschillen tussen de systemen. Op basis van uw 

adviesaanvraag lichten wij per systeem toe hoe wij de wijzigen hebben geinterpreteerd bij het 

opstellen van ons advies. Mochten hier verkeerde aannames in zitten dan vernemen wij dat graag.  

Conform bovenstaand advies beschouwen wij hierbij de NEA-index tot een maximum van 7,02% 

 

Deeltaxi West-Brabant 

• De huidige tarieven voor de vrije reiziger2 (2022: Instaptarief € 3,64 + prijs per km € 0,55) 

worden per 1-1-2023 verhoogd met de NEA-index 2023. 

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (Basistarief per rit en een tarief per kilometer, 

Maximaal 25 km, daarboven geldt doorrijtarief, Bindend OV advies van toepassing) 
  
Pilot Knooppunttaxi Bavel: 

• OV-tarief 2023 stads- en streekvervoer (zie ons Advies 22.09 Tarieven 2023 d.d. 19-9-2022) 

2023: Instaptarief € 1,08 + prijs per km € 0,196 

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (op zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur vanuit alle 

adressen in de kern Bavel, naar de OV-knooppunten in Breda en v.v., maximaal 3 kinderen 

onder de 4 jaar reizen gratis mee, studentreisrecht en (landelijke) tariefproducten voor OV zijn 

niet geldig) 

  
  

 
1 Exclusief 0.22% die aan het LTI is toegevoegd i.v.m. invoering nieuwe betaalmethoden in het OV.  
2 www.deeltaxi-westbrabant.nl 
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Regiovervoer Midden-Brabant 

• De huidige tarieven voor de vrije reiziger3 (2022: Instaptarief € 3,64 + prijs per km € 0,55) 

worden per 1-1-2023 verhoogd met de NEA-index 2023. 

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (Basistarief per rit en een tarief per kilometer, 

Maximaal 25 km, bindend OV advies van toepassing) 
 

Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch. 

• De huidige tarieven voor de vrije reiziger4 (2022: € 2,35 per zone) worden per 1-1-2023 

verhoogd met de NEA-index 2023. 

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (Regiotaxi-tarief volgens zone-indeling, maximaal 6 

zones, bindend OV advies van toepassing) 

  
Pilot Knooppunttaxi Den Bosch:  

• Tarieven volgens zonesysteem hierboven 

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (Geldig voor de kern Nuland (voor reizen naar ’s-

Hertogenbosch CS en Oss CS), voor die momenten dat de bus niet rijdt (weekdagen na 19:00u, 

weekenddagen vanaf 9:00u), Kinderen tot 4 jaar gratis, studentreisrecht en (landelijke) 

tariefproducten voor OV zijn niet geldig.) 

  

Regiotaxi Noordoost-Brabant 

• De huidige tarieven voor de vrije reiziger5 (2022: Instaptarief € 3,64 + prijs per km € 0,55) 

worden per 1-1-2023 verhoogd met de NEA-index. 

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (Basistarief per rit en een tarief per kilometer, 

Maximaal 25 km, Bindend OV advies van toepassing) 

  
Knooppunttaxi 

• De huidige tarieven voor de vrije reiziger5 (2022: Instaptarief € 3,64 + prijs per km € 0,55) 

worden per 1-1-2023 verhoogd met de NEA-index 2023.   

• Voorwaarden blijven verder ongewijzigd (2e-8e medereiziger 50% korting). Bestaande 

knooppunten blijven ongewijzigd: Van en naar Busstation Grave, Busstation Uden, Centraal 

Station Den Bosch, Centraal Station Eindhoven, Busstation Veghel, Centraal Station Oss, 

Centraal Station Helmond, Station Best, Station Boxmeer, Station Boxtel, Station Cuijk, Station 

Vught en Stationsplein Heesch. 

  
  

 
3 www.regiovervoermiddenbrabant.nl 
4 www.regiotaxi-shertogenbosch.nl 
5 www.regiotaxinoordoostbrabant.nl 
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Regio Eindhoven 
In Eindhoven en de omliggende regio wordt het Wmo-vervoer verzorgd door Taxbus. Alleen in de 
gemeente Helmond kan hier als vrije OV-reiziger gebruik van gemaakt worden. 
  
Helmond:   

• Voor ritten binnen de gemeente Helmond betaalt de vrije reiziger een vast tarief per rit (2022: 

€ 5,05). Dit wordt per 1-1-2023 verhoogd met NEA-index voor 2023. 

• Ritten buiten de gemeente Helmond zijn niet mogelijk voor de vrije reiziger.  

 

 

Bravoflex Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena per 1 januari 2023 

• Deze pilot gaat ook in 2023 door met een tarief van 2,5 maal OV-tarief 2023 stads- en 

streekvervoer (zie Advies 22.09 Tarieven 2023, NEA index is hier niet van toepassing) 

2023: Instaptarief € 2,70 + prijs per km € 0,49 

• Voorwaarden blijven ongewijzigd. 

  

Bravoflex Bergen op Zoom per 1 januari 2023 

• Tarieven blijven blijft gelijk aan 2022.  

2023: Ritkaartje halte – Station € 1,50, Ritkaartje Kris – Kras € 3,50 

• Voorwaarden blijven ongewijzigd. 
  
 
 
 
Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 21 november 2022 uw inhoudelijke reactie op dit 

advies. Wij publiceren dit advies twee weken na de adviesdatum op www.reizigersoverlegbrabant.nl. 

Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met de betreffende Procesmanager. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Herman H. Bouma, voorzitter 

Reizigersoverleg Brabant 

 

 

 


