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Over Panteia/NEA 

• Missie
Panteia/NEA voorziet organisaties en personen snel van 
transparante onafhankelijke en betrouwbare informatie 
over mobiliteit.
Gezamenlijk wordt deze informatie omgezet in 
innovatieve en creatieve mobiliteitsoplossingen en in 
ondersteunend integraal beleid

• Visie  
Panteia/NEA regisseert en adviseert op basis van feiten 
waarbij de focus ligt op regulier openbaar vervoer  en 
kleinschalig contractvervoer



Transparantie in tariefsystematiek

• Transparante tariefsystematiek en tariefopbouw: 
wanneer tarief per beladen kilometer, wanneer andere 
tarieven?

• Kosten en indices: wat is de NEA index?



Tariefsystematiek (1) 

In de loop der jaren is de tariefsystematiek bij het 
contractvervoer steeds gecompliceerder gemaakt

Veel tarieven moeten worden opgebouwd uit onder 
andere de volgende componenten:

• Een starttarief per voertuigsoort
• Een opstaptijd per leerling
• Een tarief op basis van de beladen tijd per

voertuigsoort volgens een bepaalde routeplanner
waarvan de beladen tijd in geen enkele relatie staat tot 
de werkelijke beladen vervoertijden



Tariefsystematiek (2)
Nadelen van een complexe tariefsystematiek:

• Opdrachtgevers hebben veel kennis nodig in verband 
met de beoordeling van de  ingediende facturen. 
Hierdoor bestaat het gevaar afhankelijk te worden van 
externe specialisten 

• Daar de loonkosten van de chauffeur de belangrijkste 
kostenpost voor de ondernemer is calculeert een 
opdrachtnemer graag op basis van een gewerkt 
uurtarief. Alle andere extra componenten vormen, 
vooral voor vervoerders die incidenteel inschrijven, een 
extra ballast en drempel om in te schrijven

• Dit  kan er toe leiden dat vervoerders een onjuiste 
inschrijving verrichten, wat zowel voor opdrachtgever 
als opdrachtnemer tot problemen leidt



Tariefsystematiek (3)

Voorstel voor vereenvoudiging:

• Verdeel het vervoer in lokale, regionale en 
bovenregionale percelen

• Voor alle drie de percelen kan gewerkt worden met een 
tarief per beladen kilometer per voertuigsoort (vanaf de 
eerste opstapplaats naar de school v.v.)

• Als alternatief kan bij lokale ritten gewerkt worden met 
een tarief per vervoerde leerling en bij regionale ritten 
met een tarief per leerlingkilometer als basis. 
Dit laatste echter alleen bij voldoende volume 



Kosten en indices (1)

Wat is de NEA index?

De NEA index is geen index van NEA, maar een index die 
onafhankelijk en betrouwbaar wordt opgesteld door NEA 
op basis van de kostenontwikkelingen in de taxibranche in 
opdracht van het Sociaal Fonds Taxi volgens een vaste 
methodiek

• In oktober wordt de indexering voor komend jaar 
bekend gemaakt. Dit nadat deze ramingen in een 
commissievergadering zijn toegelicht.

•  Meer opdrachtgevers zijn welkom om in  deze                  
commissie plaats te nemen



Hoe werkt de NEA indexering 

• Oktober 2011 worden op basis van de MEV de 
ramingen van de kostenontwikkelingen opgesteld 
(voor het jaar 2012)

• Tevens wordt gekeken in hoeverre de kostenramingen 
van het jaar 2011 (verricht in oktober 2010 ) afwijken 
van de werkelijke kostenstijgingen in 2011

• Deze nacalculatie wordt verrekend met de ramingen 
voor komend jaar



Andere Indices

• Consumenten Prijs Index (CPI)
Volgt prijsontwikkelingen kosten van levensonderhoud 
(is gelijk aan de inflatie)

• IMOC
Volgt prijsontwikkelingen materiële 
overheidsconsumptie

• Overige bedrijfstak gerelateerde kostenontwikkelingen
Volgt prijsontwikkelingen in overeenstemming met de 
kostenaandelen van de bedrijfstak



Waarom zijn SFT, KNV, CNV en FNV 
voorstander van de indexering die door 
NEA wordt berekend?

• Voor de bedrijfstak sluit de NEA indexering niet te 
schatten, en soms niet te dragen, kostenontwikkelingen 
uit

• Meer stabiliteit en continuïteit voor de taxibedrijven en 
hierdoor ook voor de werknemers



Wat is het belang voor opdrachtgevers 
voor toepassing van de NEA indexering

• In een normale marktsituatie krijgt een opdrachtgever 
de laagste prijs geoffreerd

• Extreme niet in te schatten kostenstijgingen leiden niet 
tot opzegging of deconfiture van de uitvoerder (nieuwe 
aanbesteding noodzakelijk)

• Opdrachtgevers en vervoerders hoeven niet jaarlijks te 
onderhandelen

I



Wat kan een nadeel  voor de 
opdrachtgevers zijn bij het volgen van de 
NEA indexering

• Op basis van de cumulatieve vergelijking CPI/NEA 
indexering over de laatste acht jaar blijkt de NEA 
indexering hoger uit te vallen

• Dit terwijl de meeste opdrachtgevers uitsluitend de CPI 
of IMOG als indexeringsvergoeding van de overheid 
ontvangen



Fictief voorbeeld van de 
berekeningswijze NEA indexering

 
 
Kosten soorten Aandeel % 

2011  
Raming  
2011 

Nacalculatie  
2011 

Verschil Raming 
2012 

Index 
2012 

Capaciteitskosten       
Afschrijving     8 % 100 100  100  
Rente     2 % 100 100  100  
Verzekering      3 % 102 102  102  
       
Kilometerkosten       
Brandstof     9 % 102 114    98  
Reparatie/onderhoud     6 % 101 101  102  
       
Loonkosten 
chauffeur 

  58 % 104 106  106  

       
Algemene kosten   14% 103 103  103  
Totaal 100%   2,0 103,8 5,8% 
 
 
 



Ontwikkelingen NEA indexering 
versus  prijsindex CPI 

 
Jaar  NEA Index Cumulatief Prijsindex CPB Cumulatief 
2005 2,3% 102,3% 1,7% 101,7% 
2006 4,8% 107,2% 1,1% 102,8% 
2007 2,4% 109,8% 1,6% 104,5% 
2008 3,3% 113,4% 2,5% 107,1% 
2009 5,0% 119,1% 1,2% 108,4% 
2010 0,1% 119,2% 1,3% 109,8% 
2011 3,2% 123,0% 2,3% 112,3% 
2012 5,8% 130,1% 2,3% 114,9% 
 



Verklaring stijging

• Gemiddelde dieselolie prijs steeg vanaf 2006 met circa 
47% (van € 0,86 naar € 1,26 heden)

• Sinds 2009 is er een nieuwe Taxi CAO waarbij de 
taxichauffeur tot en met 2013 jaarlijks een 
loonsverhoging krijgt die 3% boven de inflatie ligt

• De  Taxi CAO is afgesloten in een tijd dat er moeilijk 
kwalitatief goede chauffeurs waren te krijgen

• Het basis salaris van een taxichauffeur op basis van 40 
uur bedraagt circa € 1.600,--



Vragen

Contactdetails:

• Co van Beijeren
• C.van.beijeren@nea.panteia.nl
• 06 – 51 31 06 00

mailto:C.van.beijeren@nea.panteia.nl
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