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Geachte dames en heren,
Hierbij vraagt NS uw advies over het voorgenomen besluit om de tarieven per 1 januari
2012 aan te passen. NS is voornemens om met ingang van die datum de tarieven van enkele
reizen, dagretours en abonnementen aan te passen vanwege de stijging van de
consumentenprijsindex en gebruiksvergoeding (CPI; inflatie).
Tariefaanpassing
NS streeft al jaren naar een gematigd tariefbeleid door scherp te letten op kosten en
efficiency. Ook komend jaar zet NS dit beleid voort door de tarieven per 1 januari 2012
alleen met de inflatie en gebruiksvergoeding te verhogen.
NS heeft zich voorgenomen de tarieven voor de enkele reis, dagretours, traject- en
netabonnement per 1 januari 2012 te verhogen met gemiddeld 2,55%. Onder voorbehoud
van een definitieve raming van de inflatie en gebruiksvergoeding.
De raming van eind juni jl. van het Centraal Planbureau geeft een verwachte inflatie
aan van 2,25%. Omdat de concessievoorwaarden voorschrijven dat de
consumentenprijsindex in de Macro Economische Verkenning (MEV) maatgevend is,
maakt NS een voorbehoud voor dit percentage. Als de MEV - die het CBP in september
publiceert - een ander percentage dan 2,25% bevat, dan past NS de tariefstijging daarop
aan.
Daarbovenop verwachten wij, op basis van de huidige inzichten, dat door de stijging
van de gebruiksvergoeding voor de infrastructuur er een extra stijging van de tarieven
zal plaatsvinden van ca. 0,3%.
De tarieven van de in (^3 2011 nieuw te introduceren abonnementen blijven per 1 januari
2012 ongewijzigd.
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Adviesaanvraag
Deze adviesaanvraag is zowel van toepassing op het Hoofdrailnet als voor regionale
concessies die NSR exploiteert en die niet onder de Hoofdrailnet-concessie vallen.
Graag ontvang ik uw advies over ons voorgenomen besluit om de tarieven per 1 januari
2012 aan te passen uiterlijk op 1 september 2011. Heeft u naar aanleiding van onze
voornemens vragen, dan is NS uiteraard bereid die te beantwoorden. Neem in dat geval
contact op met Wietze Smid. Ook in één van de volgende officiële Locov-vergaderingen
kunnen u en ik desgewenst over de tariefaanpassingen van gedachten wisselen.
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