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Adviesaanvraag aan consumentenorganisaties inzake 
tarieven op te nemen in het Landelijk Tarievenkader 2018 

Inleiding 
Sinds 1 januari 2012 worden met de Landelijke Tarieven Index (LTI) de tarieven in het 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 het LTK. 

LTI 2018 
Onderstaande tabel laat de LTI-berekening zien.  

component weging 
onderzoek 2016 

2018 Correcties 
2016/2017 

Toelichting correcties (gerealiseerde 
waarde minus geschatte t.t.v. berekening) 

loonkosten 62,35% 2,80% -1,56%  LTI 2016: 1,24%-2,8% 

diesel 5,93% 4,78% 0,126%  LTI 2017: -13,50%-(-13,62%) 

elektriciteit 1,09% -7,64% 0,034%  LTI 2017: -7,93%-(-7,96%) 

gas 0,78% 0,72% 0,058%  LTI 2017: -2,10%-(-2,16%) 

overige kosten 29,85% 1,50% -1,10%  LTI 2016: 0,3%-1,4% 

(gewogen) totaal 100,00% 2,40% -1,27%  

Kostengrondslag   1,13% 2,40% -1,27% 

Landelijke Tariefindex (LTI)   1,13%  

 

De berekening voor de LTI 2018 komt uit op 1,13%. Ter toelichting het volgende: 
1. De weegfactoren zijn gebaseerd op onderzoek uit 2016. Om de drie jaar wordt het onderzoek herhaald.   

2. Bij de correctie is rekening gehouden met de definitiewijziging door het Centraal Plan Bureau aangaande de 
loonvoet marktsector, de loonvoet wordt nu uitgedrukt in arbeidsuren en voorheen in arbeidsjaren.  

3. Voor de energiecijfers is de index voor de maand juni 2017 geschat. De basis hiervoor vormen de indexen van 
de voorliggende periode.  

4. De cijfers zijn berekend in een rekenprogramma. In de tabel zijn de afgeronde waarde aangegeven, 

LTK Tarieven 2018 
Toepassing van de LTI op de tarieven zoals opgenomen in het LTK resulteert in onderstaande tabel.  

 2017 2018 opmerking 

Tarieven LTK rekentarief tarief rekentarief tarief  

Saldoreizen:  2017  2018  

Basistarief € 0,894  € 0,89  € 0,904  € 0,90  rekentarieven in 3 
decimalen 

Basistarief met 20% korting 
(i.c.m. Altijd Korting) 

  € 0,71    € 0,72  berekend o.b.v. 'echte' 
tarief 

Basistarief met 34% korting   € 0,59    € 0,59  berekend o.b.v. 'echte' 
tarief 

Basistarief met 40% korting 
(i.c.m. Altijd Korting) 

  € 0,53    € 0,54  berekend o.b.v. 'echte' 
tarief 
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Basistarief met 34% + 20% 
korting (i.c.m. Altijd Korting 
en leeftijd) 

  € 0,47    € 0,48  berekend o.b.v. 'echte' 
tarief 

      

Vastrecht Korting      

Altijd Korting (AK) € 17,827  € 17,50  € 18,028  € 17,50  laatste bijstelling 2014 

Altijd Korting OV / OV 
Voordeel 

€ 10,799  € 11,00  € 10,921  € 11,00  laatste bijstelling 2014 

      

OV-jaarkaart / OV Vrij      

Hoofd abonnementhouder   € 658,80    € 666,00  maandbedrag afgerond op 
€ 0,05 

Bij-abonnementen (i.c.m. 
DalVrij en SpoorVrij) 

  € 396,60    € 400,80  maandbedrag afgerond op 
€ 0,05 

1 Dag OV Vrij   € 10,60    nader te bepalen 

Holland Travel Ticket (btm 
deel) 

    nader te bepalen 

      

Budget Zeker      

Small € 502,911  € 503,00  € 508,580  € 509,00  afronden op hele euro's 

Medium € 786,990  € 787,00  € 795,862  € 796,00  afronden op hele euro's 

Large € 1.193,534 € 1.194,00  € 1.206,990  € 1.207,00  afronden op hele euro's 

Grensbedragen                                   
ondergrens    

€ 584,220  € 584,00  € 590,806  € 591,00  afronden op hele euro's 

bovengrens   € 914,474  € 914,00  € 924,784  € 925,00  afronden op hele euro's 

      

Netabonnement      

Vol tarief (per jaar maal 10)   € 277,65    € 280,80  afronden op 0,05 

Jaarkaart  € 2.776,50    € 2.808,00  maal 10 

Reductie tarief (per jaar maal 
10) 

  € 183,25    € 185,35  afronden op 0,05 

Reductie Jaarkaart  € 1.832,50    € 1.853,50  maal 10 

Netabonnement Zakelijk  € 1.352,60    € 1.367,80  afronden op 0,10 

 

Ter toelichting het volgende: 

1. De vastrecht-kortingsproducten zijn evenals vorig jaar niet in prijs verhoogd. De achtergrond is dat er een 
evaluatie plaatsvindt over LTK-producten.   

2. Het tarief voor het product Holland Travel Ticket (btm deel) is nog niet bekend in afwachting van de 
uitkomsten van de evaluatie door NS. Ook het tarief voor 1 Dag OV Vrij is nog niet bekend. Deze beide tarieven 
worden later aan u ter advisering voorgelegd.   

Adviesaanvraag 
Wij verzoeken u uiterlijk 4 september 2017 advies uit te brengen over de hiervoor vermelde voorgenomen tarieven in 
het LTK 2018. Voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van de adviesaanvraag kunt u contact opnemen met dhr. 
W. Bottenberg van DOVA. 


