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Samenvatting

Prij.maatvegeleu  in hct opertbaar vervoer

ln het verkeers- en vervoerbeleid wordt tot op heden  nog maar weinig ingezet op ta-
riefmaatregelen  om doelen  als een verschuiving van de modal split ten gunste van het
openbaar vervoer en een verbetering van de kostendekkingsgraad te bereiken. Met de
huidige ontwikkelingen in het openbaar vervoer  richting  meer marktwerking en meer
tariefvrijheid,  nemen de mogelijkheden tot toepassing van tariefmaatregelen we1 toe. Dit
artikel poogt een indruk te geven van het soot-t  tariefmaatregelen dat kan worden geno-
men, en tevens van de effecten  die dit type maatregelen kan hebben. Dit laatste gebeurt
aan de hand van een presentatie van ervaringen  die in binnen- en buitenland zijn opge-
daan met tariefexperimenten. Na een verhandeling over prijselasticiteiten, wordt afge-
sloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Summary

Fare experiments in public transport

Up till now, transport and traffic policy generally does not include fare experiments in
order to reach objectives such as a shift in the modal split in favour of public transport
or improvement of the cost/income ratio. Recent developments in public transport, such
as the introduction of more competition and more room to differentiate transit fares,
create more room to experiment with fares. This article gives insight in the type of fare
measures that could be taken and what effects could result from these measures. The
effects of fare experiments in a number of Dutch cases as well as foreign cases are being
described. One paragraph is dedicated to price elasticities in public transport. The article
ends with a number of conclusions and recommendations.
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1. Inleiding

In het verkeers- en vervoerbeleid  wordt het openbaar vcrvoer een belangrijke positie toege-

dacht. Doelstelling is de groei van de automobiliteit af te remmen  en op te vangen via een

verschuiving in de modal split. Fiets en openbaar vervoer zouden aan aantrekkingskracht die-

nen te winnen.

Het streven naar een verbetering van de concurrentickracht van het openbaar vervoer om de

gewenste verschuiving in de modal split ten gunste van het openbaar vervoer en ten koste van

de auto mogelijk te maken,  staat echter op gespannen voet met huidige ontwikkelingen waarin

het aanbod van het openbaar vervoer uit kostenoverwegingen onder druk staat. De rijksover-

heid heeft  namelijk eveneens als doe1  de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer te

verhogen tot 40 a 50%. Vanuit exploitatie-oogpunt staan dan ook verschillende openbaar ver-

voerdiensten ter discussie. De opbrengsten van die lijnen  staan in een ongunstige verhouding

tot de kosten ervan. Het huidige normeringstelsel voor de financiering  van het openbaar ver-

voer heeft het risico  in zich van negatieve spiraalwerking. De rijksbijdrage wordt (sinds ja-

nuari 1998) gebaseerd op de reizigersopbrengsten. Doe1  van dit systeem is om vervoersgroei

te belonen. Het gekozen systeem kan er echter toe leiden dat bijvoorbeeld Iijnen waarop rela-

tief weinig wordt gereisd, maar die wel een waardevolle functie kunnen hebben als toevoer-as

voor drukkere lijnen, in het vervolg  niet meer worden geexploiteerd.  Dit soort  besluiten waar-

door het zou kunnen  leiden tot een geleidelijke en systematische afbraak van openbaar ver-

voervoorzieningen.

De overheid staan verschillende maatregelen ter beschikking om te werken aan de doelen  be-

treffende modal split en kostendekkingsgraad. 20 kan onder meer worden gedacht aan door-

stromingsmaatregelen of aan maatregelen ter bevordering van de snelheid, het comfort, de

frequentie en de betrouwbaarheid (met name aansluitingen) van het openbaar vervoer. Ook

prijsmaatregelen vormen een mogelijkheid. In de huidige situatie maken  prijsmaatregelen

geen deel uit van de maatregelen die worden genomen om de doelen te bereiken. Dit hangt

wellicht samen met het feit dat over effecten  van tariefmaatregelen tot op heden  weinig be-

kend is.’

I Een aantal tariefexperimenten waamn  de effecten  wel  bekend men,  worden  gepresenteerd in 54.
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Maar prijsmaatregelen kunnen we1 effect hebben. In de productie  van private goederen, on-

derhevig aan  vrije marktwerking. vormt  prijs immers een zeer belangrijke factor.*

2. Marktwerking en decentralisatie: basis voor prijsmaatregelen

Prijsmaatregelen vormen momenteel  nog niet  echt  een onderdeel van het openbaar vervoerbe-

leid (in het huidige regiobekostigingssysteem worden  tarieven centraal  vastgesteld), maar de

verwachting is  dat  dat  in de komende jaren we1 het  geval  zal kunnen zijn. Er  ontstaat  nameli jk

meer tariefvrijheid.3  Per 1 januari 2001 wordt de nieuwe Wet Personenvervoer 2000 (WPV

2000) van kracht, welke de decentrale overheden de mogelijkheid gee&  om regionaal gediffe-

rentieerde kaartsoorten en tarieven vast te stellen.4  Een grotere mate van tariefvrijheid  past  in

de algemene tendens  om te komen tot  meer marktwerking in het  openbaar vervoer.

De commissies Brokx en de Boer kwamen met aanzetten tot meer marktwerking.’ Een be-

langrijk instrument om meer marktwerking te introduceren, is dat van openbare aanbeste-

ding van openbaar vervoer. De WPV 2000 kent de decentrale overheden dit instrument toe.

Aanbesteding zou kunnen leiden tot  een hogere kostendekkingsgraad.  De commissie de Boer

heeft  gesteld dat de kostendekkingsgraad in 2004 tot gemiddeld 50% zou moetenzijn geste-

gen. Regionale differentiatie behoort daarbij tot de mogelijkheden. Een lagere kostendek-

kingsgraad in bepaalde delen van een regio zou dan gepaard moeten  gaan met een hogere kos-

tendekkingsgraad in andere delen van de regio.

Naast  het introduceren van tariefvrijheid  en aanbesteding, is  de WPV de weg ingeslagen van

decentralisatie van bevoegdheden. De decentrale overheden zijn sinds 1 januari 1998 ver-

antwoordelijk voor het openbaar vervoer.6  Om verschillende redenen vond de rijksoverheid

decentralisatie ten aanzien van het openbaar vervoer wenselijk. Er werd onder meer gerede-

neerd dat decentralisatie leidt tot een betere inbedding van het beleid  ten aanzien  van open-

’ Openbaar vervoer  is weliswaar geen privaat goed, maar haar quasi-collectieve karakter (1. Gebruik van OV is
rivaliserend. 2. OV is aan te bieden in eenheden waarvoor een bepaalde prijs kan worden  gevraagd) maakt het
toepassen van een prijsmaatregel mogelijk.
’ Voor de NS geldt nu  al tariehijheid.  Geconstateerd kan worden  dat zij de tariefstijgingen beperkt houdt.
4  Nieuwe regels omtrent  her openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet Personenvervoer 2000),  Memorie
van toelichting, Tweede Kamer, vergaderjaar 199%1999,26  456, nr.3,  p.43.
’ Commissie Broh heeft advies  uitgebracht over marktwerking in het openbaar vervoer.  Commissie de Boer
heefi  advies  uitgebracht over verbetering van de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer.

6  Zie wet van 13 november 1997 tot wijziging van de Wet personenvervoer (Stb. 1997,559).
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baar vervoer in het brede verkeers- en vervoerbeleid dat de decentrale overheden (willen

gaan) voeren.

Openbaar vervoer beleid is hiermee meer een ondenverp van regionale aansturing geworden.

Op termijn zal ook de prijs van het openbaar vervoer onderdeel vormen van de regionale af-

weging. Vraag hierbij is bij wie deze afweging  hoofdzakelijk zal liggen: bij de regionale

overheid (provincie,  gemeente of regio) of bij de betrokken vervoerder? Het antwoord op de-

ze vraag hangt sterk samen met de afspraken die beide partijen maken  ten aanzien van de ex-

ploitatie van het openbaar vervoer. Met de aanbesteding verzakelijkt de verhouding tussen

overheid en vervoerbedrijf: in contracten worden prestatie-afspraken gemaakt. Afbankelijk

van het type contract, komt het opbrengstenrisico bij overheid dan we1 vervoerder te liggen.

De risicodragende partij zal  de partij zijn die de atieging ten aanzien van de prijs maakt.

l Bij een kostencontract is dat de regionale overheid (die draagt het inkomstenrisico);

l Bij een opbrengstcontract is dat de vervoerder;

9 Bij een contract met risico-deling zijn dat beide partijen.

Decentralisatie, aanbesteding en tariefvrijheid  bieden regionale overheden dus mogelijkheden

om de prijs als maatregel in te zetten in het streven naar de doelen.  Echter,  twee dingen  be-

perken de geboden ruimte.

Ten eerste is dat het nationaal tarief systeem. Doordat nieuwe ptijsmaatregelen naast de nati-

onaal vastgestelde tarieven zullen  bestaan, en deze niet ver-vangen, fungeren de nationale ta-

rieven  in de praktijk als een grens waarboven de prijs niet kan komen. Het nationale tarief

frustreert  in deze zin het ontstaan van natuurlijke verschillen in openbaar vervoer prijzen. En

dat terwijl van het nationale karakter van het Nederlandse tariefsysteem maar een beperkt deel

van de openbaar vervoer gebruikers profiteert  (515%).  In een situatie met meer marktwer-

king (en meer prijsgevoeligheid) is het bijvoorbeeld denkbaar dat de prijzen in de stad, waar

het aanbod goed  en uitgebreid is, hoger zijn dan buiten de stad.

Ten tieede speelt het regiobekostigingssysteem een rol. Het rijk verdeelt een voovafbepnald

bedrag  over de bijdragegerechtigden. Dit budgetplafond houdt in dat het rijk eventuele door

prijsmaatregelen gerealiseerde reizigers- en inkomstengroei maar tot op zekere hoogte kan

financieren.  Dat maakt het voor regionale overheden en vervoerbedrijven onaantrekkelijk om

risico’s te lopen met tariefexperimenten.
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Desondanks kan worden geconcludeerd dat de mogelijkheden voor het nemen van tariefmaat-

regelen de komende jaren  grater  zullen zijn dan tot nu toe het geval is geweest. De vraag rijst

dan welke invloed prijsmaatregelen kunnen hebben op het gebruik van het openbaar vervoer

en de kostendekkingsgraad. Indien geen of wemr,.u  kennis  beschikbaar is over de invloed, dan

is de kans reeel  dat overheden en/of vervoerders niet snel zullen overgaan tot een fikse prijs-

verhoging of -verlaging  indien ze zelf eventuele risico’s zullen moeten  dragen.

3. Vormgeving en invulling  van prijsmaatregelen

In het algemeen zullen tariefmaatregelen ten doe1 hebben de inkomsten te verhogen (de kos-

tendekkingsgraad positief te belnvloeden) en/of het gebruik van het openbaar vervoer te sti-

muleren. Zowel tariefsverhogingen als tariefsverlagingen zijn mogelijk.In  het volgende wordt

uitgegaan van openbaar stadsvervoer. Dit kan bestaan uit bus, metro, tram of trolley.

In de eerste plaats de tariefsverhoging. Deze kan vorm worden  gegeven door het tarief  per

zone te verhogen of door de zones te verkleinen.  Het te verwachten effect van een tariefsver-

hoging is een daling van het gebruik van het openbaar vervoer. Indien het gebruik fors daalt,

kan het directe effect (vergroting van de inkomsten) teniet worden  gedaan, of erger nog, zelfs

omslaan in een negatief effect op de inkomsten (een verlaging van de inkomsten).

Variaties die denkbaar zijn en betrekking hebben op verhoging van het tarief, zijn onder meer:

l Herzonering in de steden;

l Een tijdsafhankelijke tariefsverhoging (bijvoorbeeld in de spits (spitstoelage) of juist op

ntstige  tijden c.q. in de daluren);

l Een hoger tarief  in het stadsvervoer dan in het streekvervoer (bijvoorbeeld door een extra

basisstrip);

l Doelgroepafhankelijke tariefsverhoging.

Naast tariefsverhoging is ook tariefsverlaging mogelijk. Tariefsverlaging kan eveneens op

verschillende manieren worden vormgegeven, in het algemeen het omgekeerde van de maat-

regelen genoemd bij tariefsverhoging. Hoewel maatregelen tot prijsverlaging leiden tot een

vermindering van reizigersopbrengsten is het mogelijk dat een substitutie-effect (van auto

naar openbaar vervoer) wordt bereikt, waardoor het gebruik van bet openbaar vervoer wordt
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gestimuleerd. Indien  dit effect groter is dan het opbrengstverlies per kaartje, leidt dit tot een

vergroting van de reizigersopbrengsten. Varianten op deze maatregel zijn:

l Het handhaven c.q. uitbreiden van een tijdsafiankelijke  tariefsverlaging (in de spits of

juist op rustige tijden);

l Doelgroepafhankelijke tariefsverlaging (bijvoorbeeld minima, gehandicapten, ouderen

etcetera);

l Gebruiksafhankelijke  tariefsverlaging (hoe meer gebruik wordt gemaakt door een persoon

of groep van personen, hoe lager het tarief).

4. Effect van de maatregelen

In het Nederlandse stads- en streekvervoer is sinds invoering van het nationale tarief in 1980

relatief weinig ervaring opgedaan met tariefinaatregelen.  Het Nederlandse bekostigingssys-

teem belemmerde lagere overheden te experimenteren met tarieven. Tarieven konden niet vrij

worden aangepast en voor zover het rijk  meewerkt aan tariefmaatregelen (prijsverlagingen)

wordt het financi&le risico neergelegd bij die lagere overheden.

Tech zijn er wel, in binnen-  en buitenland, ervaringen opgedaan met bepaalde tariefgebonden

maatregelen. In tabel 1 (zie volgende pagina)  is een hwalitatieve weergave gegeven van de

effecten van maatregelen genomen in een elftal verschillende steden/regio’s.
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Tabel I: Bekostigingsmaatregelerl  c.q. systemen  vergelekerl
EffeCten’

Maatregelen
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.o 7

g 8
.9 5 5 9 5

b L
5. aI zi aJa .sl 9s

Model c? 2 .$
.; &
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Apeldoorn . Tariefsverlaging  (pvektanef  op + + - +

bepaalde  momenten)

. Verhqng frequentle

Dordrecht . Producldlfferentiatle 0 + + + 0

. Tanefsverlaging  I” centrum

. Verhoging frequentle

land, Groningen

,ff

.fff

“+‘I  betekent een toename of verbetering;, “-‘I  betekent een afname of verslechtering. Onder service
niveau worden  maatregelen verstaan betreffende frequenitie. comfort, aansluitingen e.d.
aan  de ene kant zorgde de toegenomen frequentie voor een toenemend serviceniveau, aan de andere
kant leidden een grotere onzekerheid, minder tnformatie  en lijn-  en netwerkinstabiliteit tot een afne-
mend serviceniveau.
de hogere frequentie kan als  positref  worden beschouwd, het overvol  zijn van bussen wordt door reizi-
gers als negatief beoordeeld.
Alleen onder incidentele reizigers is de automobiliteit afgenomen.

De in tabel 1 weergegeven maatregelen/modellen  zijn in de meeste gevallen tariefsverlagin-

gen. Alleen in de Noordnederlandse en Engelse case was sprake van een tariefsverhoging.

Van het verkleinen van de zones in Noord-Nederland in 1998 is bericht dat het aantal reizi-

gers licht  is gegroeid (+7% reizigerskilometers), ondanks de prijsstijging voor een deel van de

busreizigers.”  De tariefsverhoging in Engeland werd veroorzaakt door de invoering van meer

’ OV Magazine, 1 September 1999, p. 15.
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vrije  markhverking. Het tarief was hier echter  voorheen kunstmatig zeer laag gehouden en is

na de deregulering  nog steeds niet buitensporig  hoog (zie ook Velde, van de e.a., 1996).

De tariefsverlaging ging niet altijd gepaard met een verbetering van de kostendekkingsgraad.

Veelal leidde de tariefsverlaging we1 tot een stijgend gebruik, maar tevens tot een verhoging

van de kosten voor de lagere overheid. Niet alleen omdat de groei van het aantal reizigers

soms (bijvoorbeeld in Apeldoom) onvoldoende  was om de dalende inkomsten  per reiziger te

compenseren, maar ook omdat het stijgende gebruik veelal  gepaard ging met een hoger servi-

ceniveau (Apeldoom, Dordrecht, Hasselt, Denver, Atlanta, L.A.).

In een aantal gevallen (Apeldoom, Hasselt, BaseliFreiburg  en ) kon een daling van de auto-

mobiliteit worden  aangetroffen. De maatregelen bleken in dat opzicht dus bij te dragen  aan de

doelen.

Idealiter zouden verbetering van de kostendekkingsgraad en afremming van (de groei van) het

autoverkeer moeten  worden gecombineerd tot een dubbeldoelstelling.  Van de in de tabel

weergegeven maatregelen blijkt slechts het abonnementensysteem zoals dat in Base1  en Frei-

burg (Regio-Karte  en Regio24) wordt toegepast, volledig aan die dubbeldoelstelling te vol-

doen. Mogelijk is dit mede te verklaren door het tech unieke karakter van het abonnement.

Meerdere personen  kunnen gebruik maken  van hetzelfde abonnement, buiten de spits kunnen

meerdere personen tegelijkertijd met de kaart  reizen. ECn abonnement vervangt op die manier

min of meer de (1 e of 2e) auto in een huishouden. Ook ligt de drempel tot aanschaf bijzonder

laag doordat de kaart  bij elke burger thuis wordt aangeboden. Bovendien gaat het bij dat sys-

teem om een abonnement, hetgeen reden  voor reizigers kan zijn meer met het openbaar ver-

voer te reizen. De variabele kosten zijn dan immers nihil. En juist die lage variabele kosten

(en dan nog alleen de brandstofkosten) vormen ook voor automobilisten juist een reden ge-

bruik te maken  van de auto. De vaste kosten worden dan niet in ogenschouw genomen. Het

aan de ene kant lokken van reizigers via lagere tarieven  en anderzijds het binden  van reizigers

door te kiezen voor abonnementen kan derhalve heel goed  bijdragen aan de gestelde doelstel-

ling.

Ten aanzien  van het Twente Tarief  is vastgesteld, dat de effecten  van deze maatregel op de

automobiliteit beperkt zijn. Onder incidentele reizigers is een kleine daling in de automobili-

*  Dat is opmerkehjk.  Wellicht spelen andere effecten  een rol,  zoals de weersomtandigheden.
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teit geconstateerd. De reizigersgroei heeft hier alles te maken  met het gemak dat de reiziger

wordt geboden: men kan een enkel of retour gewoon bij de buschauffeur kopen.

Hoewel moet worden bedacht, dat het succes  van een maatregel kan worden  bei’nvloed door

verschillende andere factoren, die hier niet aan de orde zijn gesteld (demografische, culturele

en sociale  verschillen,  flankerend beleid, geografische omgeving), geven de bevindingen be-

treffende de bestudeerde steden aanleiding te concluderen, dat een prijsmaatregel de vraag

lijkt te belnvloeden. Prijsverlagingen gaan in het algemeen gepaard met een stijging van het

gebruik, de prijsverhoging (Engeland) leidde tot een daling  van het gebruik. Daamaast kan

geconcludeerd worden, dat ook de vormgeving van de prijsverlaging invloed lijkt te hebben.

Een prijsverlaging waarbij vooral abonnementen aantrekkelijker worden  gemaakt lijkt een

bijdrage te kunnen leveren  aan het realiseren van een hogere kostendekkingsgraad en het te-

rugdringen van de automobiliteit(sgroei).

5 .  Prijselasticiteit’

Prijswijzigingen blijken effect te hebben op de vraag. Dit is niet verrassend. Ook theoretisch

kan worden  verwacht, dat prijs een bepaalde invloed heeft op vraag. De prijselasticiteit van de

vraag naar openbaar vervoer is niet een constante, maar afhankelijk van verschillende varia-

belen.  Onder meer:

l De vervoersmarkt. Indien in een situatie wordt  verkeerd waarin de vraag naar openbaar

vervoer reeds maximaal  is (het aandeel van het openbaar vervoer in de modal split is dan

lOO%),  dan is de elasticiteit 0. De venvachting is dat hoe geringer het aandeel in de modal

split en hoe grater  de niet benutte vraag is, des te grater  de elasticiteit zal zijn.

l De uitgangsprijs. Indien de uitgangsprijs reeds laag is, dan is de elasticiteit van een prijs-

daling beperkter dan indien dat niet het geval is.

l De grootte van de prijswijziging. Het is waarschijnlijk dat een grate  prijswijziging ge-

paard gaat met een grotere elasticiteit dan een kleine prijswijziging.

9  Zie onder meer: Instituut YOOT  Onderzoek van Overheidsuitgaven, I/ervoerselasfiuzleifen,  Em  basis voor dzfi-
uenliatie,  Den Haag, 199 1.
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l De groep  reizigers. Het spreekt vanzelf, dat reizigers die geen keuze hebben (en volledig

afhankelijk zijn van het openbaar vervoer)  minder gevoelig zullen  zijn voor prijswijzigin-

gen dan reizigers die we1 verschillende keuzes  ter beschikking staan.

l De lengte van de reis. Voor langere afstanden zal over bet algemeen een minder sterke

elasticiteit gelden  dan voor kortere afstanden. Voor kortere afstanden is vaak gemakkelij-

ker een altematief te vinden (in de vorm van de fiets).

l Tijd van de dag. In daluren is de elasticiteit grater  dan in spitsuren.

l Prijs van concurrerende vervoersystemen. In Nederland vormen met name auto en frets

een altematief voor busverplaatsingen in de stad. Wanneer bijvoorbeeld de auto relatief

veel duurder is dan de bus, zal een prijsverhoging in het busvervoer  een kleinere reizi-

gersdaling (kleinere elasticiteit) met zich meebrengen, dan wanneer de auto niet veel

duurder is dan de bus. De auto komt in het laatste geval sneller  als altematief voor de bus

in beeld.

l De termijn. De prijselasticiteit voor de korte termijn zal anders zijn dan die voor de lange

termijn. Op lange  termijn kan bijvoorbeeld autobezit, rijbewijsbezit, reisfrequentie  e.d.

gemakkelijker veranderen dan op korte termijn en kan aan de aanbodkant bijvoorbeeld de

hoeveelheid infrastructuur  worden  aangepast.

Keypoint  Consuhancy heeft, uitgaande van de bevindingen van een aantal cases en op basis

van relevante  literatuur, een model ontwikkeld met behulp waarvan een voorspelling kan

worden  gedaan over de gevolgen van invoering van tarietinaatregelen.  Het gaat dan om de

gevolgen in termen van te venvachten toe- of afname van het aantal reizigers en van de (di-

recte en indirecte)  inkomsten. Met het model TAMAFU kunnen vooraf de exploitatierisico’s

worden ingeschat, die een overheid loopt  indien ze besluit tot het doorvoeren van bijvoor-

beeld tariefsverlaging om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Het spreekt

vanzelf dat nieuwe ervaringen worden  gebruikt om het model verder te verfijnen.

6. Conclusie en aanbevelingen

Met name het centraal  vastgestelde nationaal geldende tarief bemoeilijkt eventuele prijsexpe-

rimenten. Daamaast moedigt de opbrengstgerelateerde suppletie door het rijk prijsexperimen-

ten ook niet altijd aan. Het risico van experimenteren moet geheel  worden gedragen door de

lagere  overheden. Dit zal  veel lagere overheden er van weerhouden te experimenteren met het
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tarief. Met de komst van marktwerking en de Wet personenvervoer is er we1  tariefvrijheid.

Om optimaal gebruik te kunnen maken  van de tariefvrijheid is het noodzakelijk meer inzicht

te krijgen in de effecten  van prijsmaatregelen. De rijksoverheid zou er dan ook goed aan doen

om experimenten te stimuleren en te kiezen voor een actievere rol dan nu het geval is. Expe-

rimenten zoals in Apeldoom dienen te worden ondersteund. Uiteraard zullen experimenten

financi6le  risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s zouden dan gedeeld moeten  worden

door de verschillende overheden (waaronder ook het rijk) en niet eenzijdig bij de initierende

overheid moeten  worden  neergelegd.

Wanneer  op deze manier het realiseren van experimenten haalbaar wordt, zou het volgende

stappenplan als leidraad kunnen dienen bij het voorbereiden en vormgeven van het tariefexpe-

riment:

1. Stel eerst het hoofddoel vast.

Dit leidt tot de keus voor tariefverhoging of tariefverlaging.

2 . Analyseer  de kaartopbrengsten over de afgelopen 5 g 10 jaar

Dit geeft inzicht in de vraag welke kaartsoorten een belangrijke inkomstenbron vor-

men.

3 . a. Kies op basis van stap 1 en 2 en het geldende beleid C&n  of meer doelgroepen

b. Bedenk passende tariehaatregelen  bij deze doelgroep(en)

Wordt bijvoorbeeld groei van openbaar vervoer gebrnik onder bestaande reizigers

beoogd, dan ligt een ander kaarttype voor de hand dan wanneer nieuwe incidentele

busreizigers de doelgroep  vormen.

4. Stel een prognose op van de verwachte effecten  (bijvoorbeeld met behulp van

TAMARA)

5 . a. Ga na in welke verschijningsvorm(en)  het experiment kan worden  gegoten

b. Stel randvoorwaarden op waarbinnen het experiment moet plaatsvinden

c. Selecteer  een experimentvorm die voldoet aan de randvoorwaarden

6 . Voer het experiment uit. Denk hierbij aan de marketing!

7. Evalueer
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1 4

Het effect van een tariefmaatregel op korte termijn is vaak nog niet representatief voor

hirt  effect. Dit wordt pas op langere termijn zichtbaar.  Kies  daarom voor een evaluatie

nadat de maatregel minstens een jaar  bestaat.

8 . Stel bij, indien uit de evaluatie blijkt dat dit nodig  is
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