
 
 

Adviesaanvraag aan consumentenorganisaties inzake tarieven in het Landelijk Tarievenkader 
2020, d.d. 1 juli 2019 

Inleiding 
Sinds 1 januari 2012 worden met de Landelijke Tarieven Index (LTI) de tarieven in het regionale openbaar vervoer (OV) 
aangepast. In beginsel is de LTI alleen van toepassing op reisproducten en tarieven die zijn opgenomen in het Landelijk 
Tarievenkader OV-chipkaart (LTK). Decentrale OV-autoriteiten kunnen hun regionale tarieven baseren op deze LTI.  
De berekeningsmethode van de LTI staat beschreven in bijlage 1c van de Uitvoeringsregels van het LTK. 

Adviesaanvraag 
Wij verzoeken u uiterlijk 13 augustus 2019 advies uit te brengen over de LTK-tarieven voor het jaar 2020 zoals 
vermeld in de bijlage bij deze adviesaanvraag. De LTK-tarieven worden in het najaar geformaliseerd in de 
Uitvoeringsregels van het LTK. Naast de tariefwijzigingen zijn ook andere wijzigingen opgenomen in deze 
uitvoeringsregels. U bent hiervan op de hoogte gestelde tijdens het overleg van de Landelijke Rocov’s van 17 juni jl. 
Enkele aangekondigde (mogelijke) wijzigingen zijn niet opgenomen in deze adviesaanvraag, maar kunnen mogelijk in 
een later stadium alsnog aan u voor advies worden voorgelegd.  
 
Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van de adviesaanvraag kunt u contact opnemen met dhr. M. Sari van 
DOVA (m.sari@dova.nu; 06-31688050).  

Wijzigingen in het LTK1 
Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen in het LTK. 
1. De relevante LTK-tarieven uit het jaar 2019 zijn geïndexeerd met de nieuwe LTI voor het jaar 2020 om te komen 

tot de LTK-tarieven voor het jaar 2020. Dit betreft een jaarlijkse indexatie waarbij de methode niet is gewijzigd 
ten opzichte van vorig jaar.  

2. De methode van de indexatie is niet gewijzigd, maar enkele parameters hierin wel. De LTI geeft feitelijk de 
gewogen ontwikkeling van lonen, energieprijzen en de inflatie weer. Volgens het LTK moet deze weging iedere 3 
jaar herijkt worden. Dit heeft recent plaatsgevonden door onderzoeksbureau Panteia. De nieuwe wegingsfactoren 
zijn gebruikt voor de berekening van de LTI 2020. Het onderzoeksrapport is bij deze adviesaanvraag toegevoegd. 

LTI 2020 
In onderstaande tabel treft u de LTI-berekening aan. De berekening voor de LTI 2020 komt uit op 2,23%. 
 

 
 
Toelichting: 
 De berekening volgt de methode beschreven in de Uitvoeringsregels van het LTK. 
 De wegingsfactoren zijn gebaseerd op het eerder genoemde onderzoek van Panteia. Iedere drie jaar wordt het 

onderzoek herhaald.  NB. De correcties zijn gewogen op basis van de wegingsfactoren die in de betreffende jaren 
van toepassing waren: loonkosten 62,35% en overige kosten (cpi) 29,85%. 

 Op de energiecomponenten (diesel, elektriciteit en gas) zijn geen correcties plaatsgevonden omdat de methode 
vorig jaar is aangepast waardoor reeds de gerealiseerde waarde werd genomen; er werd dus niet geschat.  

 De cijfers zijn berekend in een rekenprogramma. In de tabel zijn de afgeronde waarden weergegeven. 

                                           
1 Niet relevant voor de adviesaanvraag, maar voor de volledigheid opgenomen: ten behoeve van de verdeling van de verkoopopbrengsten zijn 
enkele aanpassingen doorgevoerd. Zie pagina 15 van de Concept Uitvoeringsregels 2020. 

Component Weging 2020 Correcties
Toelichting correcties (gerealiseerde waarde 

minus geschatte berekening)
loonkosten 65,34% 2,50% -1,10% LTI 2017: 1,20% - 1,50%. LTI 2018: 2,00% - 2,80%. 
diesel 5,71% 9,14% nvt nvt
elektriciteit 1,13% 18,96% nvt nvt
gas 0,68% 11,49% nvt nvt
overige kosten (cpi) 27,16% 1,50% 0,20% LTI 2018: 1,70% - 1, 50%
Gewogen 2,85%
Gewogen correctie -0,63%

Tariefindex (LTI) 2,23%



 
 
 

Bijlage: LTK Tarieven 2020 

LTK Tarieven 2020 
Toepassing van de LTI op de tarieven zoals opgenomen in het LTK resulteert in onderstaande tabel. 

 

 
 
Toelichting op LTK-tarieven 2020: 

1. Vrijwel alle LTK-tarieven voor het jaar 2020 volgen uit de indexatie met de LTI 2020. Dit jaar is ook het tarief voor 
de Holland Travel Ticket (btm deel) met de LTI geïndexeerd.  

2. Het enige tarief dat niet met de LTI 2020 is geïndexeerd betreft het tarief voor 1 Dag OV Vrij. Dit betreft een 
zakelijk product en is voor de volledigheid in de tabel opgenomen.  

 

Tarieven LTK 2019 2019 2020 2020 opmerking
rekentarief tarief rekentarief tarief

Saldoreizen
Basistarief 0,956€               0,96€               0,977€               0,98€                 afronden op 0,01
Basistarief met 20% korting (i.c.m. AK) 0,77€               0,78€                 afronden op 0,01
Basistarief met 34% korting 0,63€               0,65€                 afronden op 0,01
Basistarief met 40% korting (i.c.m. AK) 0,58€               0,59€                 afronden op 0,01
Basistarief met 34% + 20% korting (i.c.m. AK + lft) 0,51€               0,52€                 afronden op 0,01

Vastrecht Korting
Altijd Korting (AK) 19,065€             19,00€            19,490€             19,50€               afronden op 0,50
Altijd Korting OV / OV Voordeel 11,549€             11,50€            11,806€             12,00€               afronden op 0,50

OV-jaarkaart / OV Vrij (btm deel)
Hoofd abonnementhouder 704,31€             704,40€          720,091€           720,00€            maandbedrag afgerond op 0,05
Bij-abonnementen (i.c.m. DalVrij en SpoorVrij) 423,85€             423,60€          433,036€           433,20€            maandbedrag afgerond op 0,05
1 Dag OV Vrij 9,50€               10,00€               geldt tot 1 juli
Holland Travel Ticket 8,00€               8,20€                 

Budget Zeker
Small 537,833€          538,00€          549,813€           550,00€            afronden op hele euro's
Medium 841,638€          842,00€          860,387€           860,00€            afronden op hele euro's
Large 1.276,413€       1.276,00€      1.304,847€       1.305,00€         afronden op hele euro's
Grensbedragen       ondergrens 624,788€          625,00€          638,705€           639,00€            afronden op hele euro's

bovengrens 977,975€          978,00€          999,761€           1.000,00€         afronden op hele euro's

Netabonnement
Vol tarief 296,95€             296,95€          303,565€           303,55€            afronden op 0,05
Jaarkaart 2.969,50€      3.035,50€         maal 10
Reductie tarief 196,00€          200,35€            afronden op 0,05
Reductie Jaarkaart 1.960,00€      2.003,50€         maal 10
Netabonnement Zakelijk 1.446,47€         1.446,50€      1.478,722€       1.478,70€         afronden op 0,10


