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Beste mevrouw Van de Rijt,
Reizigersoverleg Brabant stemt in met de tarieven voor de vrije reiziger in de verschillende regiotaxisystemen in de provincie. Dit naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 4 november jl. over de
voorgenomen tarieven voor de vrije reizigers in de regiotaxi per 1 januari 2022:
1. Helmond: Taxbus OV € 5,05 per rit.
2. ’s-Hertogenbosch: Regiotaxitarief € 2,35 per strip
3. West-, Noordoost- en Midden-Brabant: basistarief € 3,64 per rit + kilometertarief € 0,55.
4. West-Brabant: doorreistarief €1,50
Ad 1) De tarieven van Taxbus voor de vrije reiziger worden nergens (vindbaar) gecommuniceerd. Het
gebruik van deze vorm van OV en de bijbehorende tarieven dienen vindbaar te zijn voor de reiziger.
Indexering en Tariefstelsel
De provincie Brabant verhoogt de tarieven voor de vrije reiziger in de regiotaxi per 1 januari 2022 met
de NEA-index1 voor 2022 (+ 3,5%). Vanuit het Wmo-vervoer geredeneerd is dit begrijpelijk, aangezien
deze index gebaseerd is op zorg- en taxivervoer. Echter, het vrije reizigersdeel in de regiotaxi wordt
beschouwd als onderdeel van het OV-systeem. Voor de tarieven van dit deel van het systeem zou het
logischer zijn de Landelijke tarievenindex (LTI) te volgen. Voor 2022 is deze index 2,12%.
In de toekomst (gedeelde mobiliteit) zullen de systemen OV en regiovervoer steeds dichter naar elkaar
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www.sfmobiliteit.nl/nea-index
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toe bewegen. Voor de tarieven is het wenselijk de prijsontwikkeling (indexering) in de toekomst zo veel
mogelijk gelijk te trekken.
In navolging op het voorgaande vragen wij Provincie Noord-Brabant nogmaals toe te werken naar
eenduidigheid in de voorwaarden en het tariefstelsel door bij toekomstige afspraken en contracten
hierop te sturen. Zeker nu onderdelen van gedeelde mobiliteit (mede als gevolg van de vangnetten
voor de afschalingen van het OV) al realiteit worden.
Adviesaanvraag
Voor een goede beoordeling is het goed om de voorgestelde tarieven af te kunnen zetten tegen de
huidige tarieven. Juist omdat er veel verschillen zitten tussen de regio’s. Graag zien wij in de volgende
adviesaanvraag de voorgaande, huidige én voorgestelde tarieven opgenomen, inclusief de berekening
(procentuele stijging) en het consumententarief. Dit geeft meer inzicht in de tariefsontwikkeling en de
gemaakte (afrondings-)keuzes.
Bijvoorbeeld: Tariefopbouw Regiotaxi ’s-Hertogenbosch
(ter illustratie, getallen deels aanname)

Tarief Rekentarief NEA-index Rekentarief
2020 €
2,100
6,70% €
2,241
2021 €
2,241
1,00% €
2,263
2022 €
2,263
3,50% €
2,342

Consumententarief
€
2,25
€
2,30
€
2,35

Tarieven knooppunttaxi’s en Bravoflex
Voor de tarieven met betrekking tot de (pilots met) knooppunttaxi’s en Bravoflex-oplossingen brengen
wij afzonderlijk advies uit (Advies 21.30 Tarieven knooppunttaxi’s en Bravoflex 2022)

Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant 27 december 2021 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 Bouma, vicevoorzitter
Reizigersoverleg Brabant
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