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Adviesaanvraag Landelijk tarievenkader 2019

Geachte heer Sari,
Wij hebben uw adviesaanvraag inzake tarieven Landelijk Tarievenkader 2019 in goede orde ontvangen.
Dova vraagt advies over een drietal scenario’s:
1. Aanpassing LTK op basis van de LTI
2. Aanpassing LTK op basis van de LTI, met doorberekening van de eventuele btw-verhoging
3. Op verzoek van de vervoerders is een scenario toegevoegd waarin de compensatie voor
vraaguitval in het geval van de eventuele btw-verhoging in de LTI is verwerkt.
Scenario 1: namens de Landelijke Rocov’s kunnen wij u melden dat wij akkoord gaan het aanpassen
van het Landelijk Tariefkader op basis van de Landelijk Tariefindex.
Scenario 2: aanpassing LTK op basis van de LTI met doorberekening met een mogelijke btw-verhoging.
Het is nog onzeker of deze verhoging wordt doorgevoerd. Hier besluit het kabinet pas op 18 september
a.s. over. Mocht het kabinet hierover een positief besluit nemen, dan kan ik u mededelen dat de
Landelijke Rocov’s hiermee akkoord gaan mits er ergens een lastenverlaging voor de reiziger tegenover
staat.
Scenario 3: compensatie voor vraaguitval in het geval van de eventuele btw-verhoging verwerkt in de
LTI. Op verzoek van de vervoerders is dit scenario toegevoegd, waarbij een extra verhoging bovenop
scenario 2 wordt voorgesteld om vraaguitval t.g.v. de btw-verhoging te compenseren. Dit scenario wordt
hoe dan ook afgewezen door de Landelijke Rocov’s. De verwerking van de btw-verhoging in de LTI
veroorzaakt waarschijnlijk al een afname van het aantal reizigers. De vraaguitvalcompensatie daar
bovenop leidt tot een extra vermindering van het aantal reizigers en dat is in de ogen van de Rocov’s
onacceptabel.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de Rocov’s

Ellen Pot
Voorzitter Landelijk Rocov Overleg
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