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Advies: 

Tarieven Vrije Reiziger Regiotaxi 2021 
voorgenomen tariefsverhogingen voor de vrije reizigers in de regiotaxi per 1 januari 2021  

 

Adviesdatum:  9 november 2020 

Referentie:  20.20 

Aanvraagdatum: 20 oktober 2010 

Aanvrager:   Provincie Noord-Brabant 

 

 

 

Geachte heer Van Wijck, 

 

Reizigersoverleg Brabant adviseert Provincie Noord-Brabant positief over de voorgenomen 

tariefsverhogingen voor de vrije reiziger in de verschillende regiotaxi-systemen in de provincie.  

Dit naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 20 oktober jl. met betrekking tot de voorgenomen 

tarieven voor de vrije reizigers in de regiotaxi per 1 januari 2021.  

 

Tarieven 

Reizigersoverleg Brabant kan instemmen met de voorgestelde tariefsverhogingen. 

Wel merken we op dat in de meeste gevallen voor afrondingen niet de gebruikelijke rekenregels 

toegepast worden. De afronding vindt nu telkens naar boven plaats. Dit levert echter zeer minimale 

verschillen op. Dat betekent dat wij akkoord gaan met de consumententarieven per 1 januari 2021: 

 

1. Taxbus OV-Helmond: € 4,55 per rit  

2. Regio ‘s-Hertogenbosch (zone gebaseerd): €2,30 per strip  

(feitelijk € 2,27, zie ook advies onder ad. 2)  

3. West-, Midden- en Noordoost Brabant (gebaseerd op kilometers):  

Basistarief € 3,52  (feitelijk € 3,51)  

Kilometertarief €0,53  

4. West-Brabant:   

Doorrijtarief €1,45  (feitelijk € 1,44) 

5. Noordoost Brabant OV-knooppunttaxi:  

Basistarief € 2,16 (feitelijk € 2,15) 

Kilometertarief €0,44  

Tweede t/m achtste meereizende reizigers 50 % korting. 
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Ad. 1) Onze instemming met de tariefsverhoging in Helmond betreft 1% verhoging. Als een eventuele 

correctie-inhaalslag van 6,7% plaatsvindt, adviseren wij hierover afzonderlijk.  

 

Ad. 2) Een afgerond tarief oogt duidelijker voor de reiziger, maar op deze wijze stijgt het tarief ruim 

2%. Feitelijk zou het tarief € 2,27 moeten bedragen (1,01 x 2,25= 2,2725). Afgrond op een rond bedrag 

zou dat weer € 2,25 zijn. Bij meerdere zones is het bedrag € 2,25 bovendien makkelijker hanteerbaar.  

 

Tariefstelsel 

Alle tarieven beschouwend blijft Reizigersoverleg Brabant benadrukken dat gestreefd moet worden 

naar eenzelfde tariefstelsel voor alle vrije reizigers in het Brabantse regiovervoer.  

Wij vragen Provincie Noord-Brabant dan ook hier geleidelijk naar toe te werken door bij toekomstige 

contracten hierop te sturen.  

 
Tijdelijk tariefarrangement vangnet Buurtbussen 

Op 31 maart 2020 is besloten tot een tijdelijk tariefarrangement vanwege de omstandigheid dat er op 

dat moment door de coronacrisis geen buurtbussen rijden in de Brabantse OV-concessies.   

Momenteel worden de buurtbussen, afhankelijk van onder meer de technische aanpassingen en 

bereidheid van de vrijwilligers, geleidelijk weer in gebruik genomen.  

Mocht het niet lukken om vóór 1 januari 2021 alle buurtbussen in de verschillende regio’s weer 

gewoon te laten rijden, adviseren wij het tariefarrangement tijdelijk te continueren voor de 

desbetreffende regio’s en periode.  

 

 

 

Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 21 december 2020 uw inhoudelijke reactie op dit 

advies.  

Dit advies wordt na 3 werkdagen gepubliceerd op onze website www.reizigersoverlegbrabant.nl. 

Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact opnemen met de betreffende procesmanager en 

kan in overleg het advies later gepubliceerd worden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jan Hendrikx, voorzitter 

Reizigersoverleg Brabant 

http://www.reizigersoverlegbrabant.nl/

