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1. Inleiding 

 

De Raad van Ministers heeft d.d. 8 juli 2015, middels omslag met kenmerknummer 2015/35055 op 

verzoek van de Minister van Economische Ontwikkeling SOAB verzocht om een nader onderzoek 

te verrichten naar het aantal ritten, het aantal passagiers en gereden kilometers van de kleine en 

middelgrote bussen, in verband met de daaraan gerelateerde kosten van brandstofverbruik. Op 

grond van de resultaten uit dit nader (veld)onderzoek diende het rekenmodel dat het Ministerie van 

Economische Ontwikkeling (MEO) hanteert voor de bus tarieven, te worden geactualiseerd. In dit 

rapport berichten wij u over het geactualiseerd tariefberekeningsmodel en de daaruit 

voortvloeiende wijzigingen in de bus tarieven. De resultaten van het onderzoek zijn als bijlage 

toegevoegd aan dit rapport (bijlage 1).  In dit adviesrapport zijn tevens de opmerkingen van MEO 

in het kader van hoor- en wederhoor verwerkt. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

1. Inleiding 

2. Achtergrondinformatie 

3. Aard en reikwijdte van het onderzoek 

4. Doelstelling opdracht en verrichte werkzaamheden 

5. Toelichting kostencomponenten 

6. Tariefberekening 

7. Opbrengsten 

8. Slot 
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2. Achtergrondinformatie 

 

MEO past periodiek de tarieven voor kleine en middelgrote bussen aan. Hierbij heeft SOAB eerder 

ondersteund met het reviseren van het tariefberekeningsmodel dat MEO hanteert. De 

tariefaanpassingen door MEO zijn gebaseerd op een beslissing van de Raad van Ministers (met 

nummer 2015/ 35055) om de tarieven van de kleine- en middelgrote bussen per kwartaal vast te 

stellen, voornamelijk vanwege de fluctuatie in de prijs van gasolie LSD en de invloed van deze 

kostencomponent op de tarieven.  

 

SOAB en MEO hebben medio 2015 gezamenlijk overleg gepleegd over de kostencomponenten en 

dit vastgelegd in het advies d.d. 3 juli 2015, kenmerk 2015/35055 15/0597C/SF. Dit mede op 

grond van enige reacties die zijn ontvangen van de bond van buschauffeurs, STU, met betrekking 

tot een aantal componenten uit de kostencomponententabel op grond waarvan de tariefberekening 

plaatsvindt. In het gezamenlijk advies van MEO en SOAB aan de Minister van MEO is 

geadviseerd om: 

1. Akkoord te gaan met de verhoging van de maximale bus tarieven van de kleine en 

middelgrote bussen per juli 2015. 

2. Akkoord te gaan dat SOAB met financiering vanuit het auditplan de coördinatie van een 

onderzoek op zich neemt waarbij: 

 Nader onderzoek wordt verricht naar het aantal ritten en gereden kilometers, dit in 

verband met de daaraan gerelateerde kosten van brandstofverbruik. 

 Nader onderzoek wordt verricht naar het gemiddeld inkomen van de buschauffeurs van 

de kleine- en middelgrote bussen, mede op basis van IB-gegevens van de Inspectie der 

Belastingen en het gemiddeld aantal passagiers dat wordt vervoerd. 

3. Akkoord te gaan om, tot het moment dat bovenstaand onderzoek meer data beschikbaar 

stelt, om een exactere kostprijsberekening te verrichten, het gereviseerde 

berekeningsmodel te hanteren met de kostencomponenten zoals die gezamenlijk door MEO 

en SOAB zijn voorgesteld. Hierbij zal de tariefbepaling in plaats van eens per kwartaal, 

per halfjaar plaats vinden, waarbij het gemiddelde van de gasolie LSD prijzen van het 

voorgaande half jaar wordt gebruikt 1.   

 

Op grond van punt twee van het gezamenlijk advies heeft SOAB de opdracht gekregen om het 

nader onderzoek te verrichten en op grond hiervan het tariefberekeningsmodel te actualiseren met 

de verkregen data.  

   

Op 18 december 2015 is door MEO het laatste advies uitgebracht om de tarieven van de kleine en 

middelgrote bussen per 1 januari 2016 aan te passen. Deze tariefsaanpassing, is in afwachting van 

de data uit het veldonderzoek van SOAB, berekend conform voornoemd punt 3 van het 

gezamenlijk advies van MEO en SOAB.   

 

 

3. Aard en reikwijdte van het onderzoek 

 

Gezien de aard van deze opdracht en de in dit kader door ons uitgevoerde werkzaamheden, betreft 

het hierbij geen onderzoek dan wel de uitvoering van controle, beoordelings- of hieraan verwante 

werkzaamheden welk betrekking hebben op een jaarrekening, financiële verantwoording dan wel 

                                            
1 Het besluit van de Raad van Ministers week echter af op dit punt. Het besluit is om de tarieven eens per 

kwartaal vast te stellen.  
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historische of toekomstgerichte financiële informatie en waarbij wordt beoogd om een 

controleverklaring, beoordelingsverklaring dan wel assurance rapport uit te brengen. Als gevolg 

hiervan is deze opdracht niet uitgevoerd onder de reikwijdte van de Nadere Voorschriften 

Controle- en Overige Standaarden („NV-COS‟) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants. In het kader van de voor ons geldende gedrags- en beroepsregels is deze opdracht 

evenwel uitgevoerd rekening houdende met de fundamentele beginselen van professionaliteit, 

integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zoals opgenomen in 

de Verordening Gedrags- en beroepsregels accountants („VGBA‟).  

 

 

4. Doelstelling opdracht en verrichte werkzaamheden 

 

Het doel van de opdracht was: 

 

Het komen tot een actueel berekeningsmodel voor bus tarieven van kleine en middelgrote bussen, 

dat is gebaseerd op de kostencomponenten zoals eerder samen door SOAB en MEO is voorgesteld, 

aangevuld met de resultaten van het (veld)onderzoek.  

 

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 

- Het toepassen van de data uit het onderzoeksrapport kleine- en middelgrote bussen, in de 

kostencomponententabel voor de berekening van de bus tarieven. 

 

Het nader onderzoek, naar het gemiddeld inkomen van de buschauffeurs van de kleine- en 

middelgrote bussen, op basis van de IB-gegevens van de Inspectie der Belastingen, hebben wij niet 

meer uitgevoerd. Uit opgevraagde gegevens bij de belastingdienst bleken de (geanonimiseerde) 

inkomens per buschauffeur grote verschillen te vertonen, waarbij er ook geen onderscheid kon 

worden gemaakt tussen inkomen verkregen uit het exploiteren van een bus en overig inkomen. Een 

indicatie van de gemiddelde jaarinkomsten afgeleid van het gemiddeld aantal passagiers dat wordt 

vervoerd per jaar, wordt in hoofdstuk zeven weergegeven. In hoofdstuk vijf worden tevens de 

kostencomponenten voor de bus tariefberekening toegelicht en tevens wordt aangegeven welke 

kostencomponenten op grond van het veldonderzoek zijn gewijzigd. 

 

Vervolgens is in hoofdstuk zes een herberekening van de tarieven verricht op grond van de actuele 

gegevens van het veldonderzoek.  

 

 

5. Toelichting kostencomponenten 

 

Om de kostprijsberekening juist uit te kunnen voeren diende er nader onderzoek te worden verricht 

naar het gemiddeld aantal ritten per district, de gemiddeld gereden kilometers per traject en naar 

het aantal passagiers dat gemiddeld per district wordt vervoerd. Nu deze informatie bekend is, is 

een exactere berekening van de bus tarieven mogelijk. Het kostencomponent “brandstof” is de 

enige variabele kostencomponent die direct wordt beïnvloed door het aantal gereden kilometers. De 

wijziging in kosten als gevolg van het veldonderzoek zit dan ook met name in die 

kostencomponent. Daarnaast is het met behulp van het gemiddeld aantal passagiers per traject 

mogelijk geworden om een kostprijsberekening te doen.  

 

In onderstaand overzicht geven wij de kostencomponenten weer met de vermelding welke zijn 

gewijzigd ten opzichte van de gemiddelde kosten per juli 2015, naar aanleiding van de resultaten 

uit het veldonderzoek of naar aanleiding van indexering.  
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Tabel 1. Wijzigingen in kostencomponententabel 

 

Omschrijving  

Brandstofverbruik Gewijzigd 

Onderhoudskosten Geen wijziging 

Onvoorzien Gewijzigd, aangezien dit 5% is van de vaste kosten 

Autoverzekering Geen wijziging 

Mottorijtuigenbelasting & legeskosten Geen wijziging 

Rente, aflossing Geen wijziging 

Loonkosten Gewijzigd in scenario 1 (minimum loon 2016) en scenario 

2 (salaris ambtenaar) 

Kleding en schoeisel Gewijzigd naar aanleiding van indexeringscijfers CBS -

0.9% in 2015 voor kleding en schoeisel. 

 

Wij hebben voor de kostencomponententabel 2 scenario‟s gehanteerd nl.: 

Scenario 1: Uitgaande van een minimumloon per 1 januari 2016 van NAf 1.420,24 per maand 

voor een 40-urige werkweek (per jaar is dit NAf 1.420,24*12=  NAf 17.043,-). 

Scenario 2: Uitgaande van het maximum salaris voor een chauffeur in dienst van de overheid van 

NAf 2.121 per maand uitgaande van een 40 urige werkweek (per jaar is dit NAf 2.121*12=  NAf 

25.452). 

 

De post onderhoudskosten hangt enigszins samen met het aantal gereden kilometers per jaar. De 

onderhoudskosten zijn gebaseerd op de jaarlijkse kosten aan de autogarage van de autodealers er 

van uitgaande dat er gemiddeld 100.000 kilometer wordt gereden per jaar (de informatie die STU 

opgaf als het gemiddelde aantal gereden kilometers per jaar). Deze kosten zijn vervolgens met 

25% verminderd, rekening houdend met het feit dat niet alle bussen bij de autodealer worden 

onderhouden en de onderhoudsbeurten goedkoper zijn bij de kleinere garages. De 

onderhoudskosten per 100.000 gereden kilometers betreffen: 6 grote revisiebeurten en 13 kleine 

revisiebeurten. Hiernaast is ook meegenomen dat de remblokken iedere maand vervangen moeten 

worden. De kosten hiervan die wij van de autogarages hebben doorgekregen bedroegen NAf 

4.193. Deze prijzen zijn een gemiddelde van de tarieven van zowel grote als kleinere 

monteursbedrijven. Hoewel uit het veldonderzoek is gebleken dat slechts het stadsdistrict en het 

traject van banda bou boven de 100.000 km per jaar uitkomen, hebben wij vooralsnog geen 

aanpassing verricht aan het kostencomponent onderhoudskosten. 

 

De post onvoorzien betreft een percentage van 5% van de vaste kostencomponenten.  

 

In onderstaande actuele kostencomponententabel zijn de gemiddelde totale kosten op basis van de 

onderzoeksresultaten voor scenario 1 en scenario 2 verwerkt en daarna toegelicht. 

 

Tabel 2 Scenario 1 kostencomponententabel.  

 

Omschrijving Gemiddelde 

kosten per 

juli 2015 

Gemiddelde 

kosten per 

januari 2016 

Stijging / daling 

kostencomponent 

Aansch. Prijs incl. OB (De 

aanschafprijs is van belang voor 

berekening van rente en het 

aflossingscomponent. Verder 

48.122 48.122 0% 
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maakt het geen deel uit van de 

telling). 

Brandstofverbruik  23.121 9.502 -59% 

Totale variabele kosten 23.121 9.502  

    

Onderhoudskosten 8.043 8.043 0% 

Onvoorzien 2.287 2.292 0,2% 

Autoverzekering 4.225 4.225 0% 

Mottorijtuigenbelasting & 

legeskosten 

600 600 0% 

Rente, aflossing 15.262 15.262 0% 

Loonkosten 16.939 17.043 1% 

Kleding en schoeisel 664 658 -1% 

Totaal vaste kosten 48.020 48.123  

Totaal 71.141 57.625  

 

Tabel 3 Scenario 2 kostencomponententabel.  

 

Omschrijving Gemiddelde 

kosten per 

juli 2015 

Gemiddelde 

kosten per 

januari 2016 

Stijging / daling 

kostencomponent 

Aansch. Prijs excl. Invoer, incl. 

OB (De aanschafprijs is van 

belang voor berekening van rente 

en het aflossingscomponent. 

Verder maakt het geen deel uit 

van de telling). 

48.122 48.122 0% 

Brandstofverbruik  23.121 9.502 -59% 

Totale variabele kosten 23.121 9.502  

    

Onderhoudskosten 8.043 8.043 0% 

Onvoorzien 2.287 2.712 19% 

Autoverzekering 4.225 4.225 0% 

Mottorijtuigenbelasting & 

legeskosten 

600 600 0% 

Rente, aflossing 15.262 15.262 0% 

Loonkosten 16.939 25.452 50% 

Kleding en schoeisel 664 658 -1% 

Totaal vaste kosten 48.020 56.952  

Totaal 71.141 66.454  

 

Toelichting berekening brandstofverbruik.  

 

Vorige berekening in juli 2015 was als volgt: 

Het MEO heeft in de vaststelling van de bustarieven per juli 2015 de gemiddelde prijs van gasolie 

LSD over de periode januari- juni 2015 van NAf 1,272 gebruikt. Het brandstofverbruik was 

berekend door het aantal werkdagen van 287 te vermenigvuldigen met het dieselverbruik per bus 

per dag bij een tankinhoud van tussen de 55 en 75 liter. STU gaf bij onze eerste revisie naar de 

kostencomponententabel aan dat zij gemiddeld een tank per dag gebruiken. Bij gebrek aan overige 
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data hierover is door SOAB dit praktijkgegeven gehanteerd. Zie de opgaaf van de tankinhoud en 

daarmee gerelateerde brandstofkosten (287* tankinhoud* NAf 1,272): 

 

Omschrijving Hyundai H-100 

tankinhoud = 75 L 

Toyota Hiace Com 

tankinhoud = 60 L 

Mitsubishi L300 

tankinhoud= 55 L 

Gemiddeld 

Brandstofverbruik 27,380 21,904 20,079 23,121 

 

Herziene berekening per januari 2016 op basis van onderzoeksdata: 

De prijsontwikkeling van LSD Diesel over de periode juli tot en met december 2015 is de 

volgende: 

 

Tabel 4 verloop gemiddelde LSD Diesel prijs. 

 

Periode Prijs Fluctuatie 

30/6/2015 – 3/8/ 2015 1,274 0,124 

4/8/2015-31/8/2015 1,264 -0,010 

1/9/2015-5/10/2015 1,132 -0,132 

6/10/2015-2/11/2015 1,098 -0,034 

3/11/2015-30/11/2015 1,057 -0,041 

1/12/2015-4/1/2016 1,057 0,000 

 

De gemiddelde prijs voor LSD in het 2de halfjaar van 2015 bedroeg op grond 

hiervan NAf 1,1472.  

 

 

 

Het brandstofverbruik is nu berekend door het aantal werkdagen per jaar te vermenigvuldigen met 

het aantal ritten3 per dag en het gemiddeld aantal kilometers per rit, uitgaande van een verbruik van 

1 liter per 10 kilometer (informatie ontvangen van de autodealers voor de type bussen). Hierbij is 

het gemiddelde van de dieselprijzen van de afgelopen 6 maanden gebruikt. SOAB gaat, evenals 

MEO, uit van een totaal aantal werkdagen van 287. Dit is gebaseerd op de volgende berekening: 

 

dagen per jaar - 1 weekenddag - vakantiedagen - feestdagen =  werkdagen 

365 - 52 - 15 - 11 =  287 

 

In onderstaande tabel geven wij het aantal gereden kilometers per jaar per traject aan en vervolgens 

de totale variabele brandstofkosten. Het gemiddeld aantal ritten hebben wij gemeten en daarnaast 

ook afgeleid uitgaande van een achturige werkdag en van de gemiddelde duur van een rit per 

traject. 

 

In onderstaande tabellen worden de gegevens per traject vertoond en niet per district. De 

uitvoeringsorganisatie (UO) Verkeer en Vervoer maakt gebruik van een rayonindeling bij het 

afgeven van vergunningen voor het exploiteren van kleine- en middelgrote bussen. De data uit het 

veldonderzoek is per traject verzameld (zie bijlage 1). 

                                            
2 In het besluit 2015/35055 is door de Raad van Ministers akkoord gegaan om de tarieven per kwartaal aan te 

passen.  Per 1 oktober 2015 zijn er echter geen tarieven vastgesteld door de Raad van Ministers. MEO heeft 

daarom de tarieven per 1 januari 2016 herberekend met de gemiddelde prijs van LSD over het voorgaande 

halfjaar juli-december 2015 om toch alle prijzen mee te laten wegen enook aangezien de tarieven per juli 

2015 reeds met de gemiddelde prijs van gasolie LSD over het eerste half jaar van 2015 zijn berekend.  
3 Een rit is vertrekpunt-eindpunt-vertrekpunt, dus heen en terug.  
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Tabel 5 Berekening gemiddeld aantal gereden km per jaar.  

 

Traject no  

(zie bijlage 1): 

A: 

Aantal 

werkdagen 

B: 

Gemiddeld 

aantal ritten per 

dag4 

C: 

Gemiddeld 

aantal gereden 

km. per rit  

D= A*B*C: 

Gemiddeld 

aantal gereden 

km per jaar 

1 287 15,48 27,9 123.953 

2 287 8,89 27,6 70.419 

3 287 8,89 23,2 59.193 

4 287 9,41 32,4 87.502 

5 287 8,42 27,6 66.697 

6 287 7,50 37,2 80.073 

7 287 11,16 16,4 52.528 

8 287 12,31 27,2 96.097 

9 287 6,15 61,8 109.080 

  

Ervan uitgaan dat er per 10 kilometer 1 liter diesel wordt verbruikt zijn de totale (variabele) 

brandstofkosten als volgt: 

 

Tabel 6 Berekening gemiddelde brandstofkosten per jaar. 

  

Traject no  

(zie bijlage 1): 

E=  D/10: 

Gemiddeld 

aantal liters 

(verbruik) per 

jaar 

F: 

Gemiddelde prijs 

per liter 

G=  E*F 

Gemiddelde 

brandstofkosten 

per jaar 

1 12.395,30 1,147 14.217 

2 7.041,90 1,147 8.077 

3 5.919,30 1,147 6.789 

4 8.750,20 1,147 10.036 

5 6.669,70 1,147 7.650 

6 8.007,30 1,147 9.184 

7 5.252,80 1,147 6.025 

8 9.609,70 1,147 11.022 

9 10.908,00 1,147 12.511 

 

Omdat de brandstofkosten variabel en per traject verschillend zijn, zijn de totale kosten per traject 

berekend en weergegeven in tabel 6.  Deze brandstofkosten wijken iets af van tabel 2, omdat in 

tabel 2 de gemiddelde brandstofkosten zijn gehanteerd (85.513,68/9=  NAf 9502,-). 

 

De daling in de gemiddelde brandstofkosten per jaar wordt dus veroorzaakt door een combinatie 

van: 

1. Er wordt, nu er veldonderzoek is verricht naar het werkelijk aantal ritten en gemiddeld 

aantal gereden kilometers, niet meer uitgegaan van het verbruik van een volle tank maar 

van het werkelijk aantal gereden km per jaar.  

                                            
4 Het gemiddeld aantal ritten per dag is berekend door de gemeten minimale duur van een rit (zie bijlage 

onderzoeksresultaten) * een 8 urige werkdag gedeeld door 60 min. 
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2. De prijs van LSD Diesel van juli tot en met december 2015 ten opzichte van het 

gemiddelde van januari tot en met juni 2015 is gedaald met NAf 0.125. 

 

Tabel 7 op basis van scenario 1. 

 

Traject no  

(zie bijlage 1): 

Totale variabele 

(brandstof) 

kosten* 

Totale vaste 

kosten 

Totale kosten 

1 14.217 48.123 62.340 

2 8.077 48.123 56.200 

3 6.789 48.123 54.912 

4 10.036 48.123 58.159 

5 7.650 48.123 55.773 

6 9.184 48.123 57.307 

7 6.025 48.123 54.148 

8 11.022 48.123 59.145 

9 12.511 48.123 60.634 

*afgerond naar hele guldens 

 

Tabel 8 op basis van scenario 2. 

 

Traject no  

(zie bijlage 1): 

Totale variabele 

(brandstof) 

kosten* 

Totale vaste 

kosten 

Totale kosten 

1 14.217 56.952 71.169 

2 8.077 56.952 65.029 

3 6.789 56.952 63.741 

4 10.036 56.952 66.988 

5 7.650 56.952 64.602 

6 9.184 56.952 66.136 

7 6.025 56.952 62.977 

8 11.022 56.952 67.974 

9 12.511 56.952 69.463 

*afgerond naar hele guldens 

 

 

6. Tariefberekening 

 

Voor de tariefberekening is de rekenformule van MEO gehanteerd, maar dan geactualiseerd met de 

gegevens van het gemiddeld aantal passagiers, die verkregen zijn uit het veldonderzoek.  

 

De rekenformule is de volgende: 

 

Totale gemiddelde kosten per jaar / gemiddeld aantal passagiers per jaar.  

 

Omdat met name de brandstofkosten verschillen per traject is de tariefberekening eerst verricht per 

traject en apart per district weergegeven. De districten zijn: het stadsdistrict (district 1), het 2e 

district (alles dat niet onder district 1 en 3 valt), het 3e district (banda bou). 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe aan de gemiddelde passagiers per jaar is gekomen.  
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Tabel 9 Gemiddeld aantal passagiers per jaar.   

 

Traject no (zie 

bijlage 1): 

A: 

Aantal 

werkdagen 

B: 

Gemiddeld 

aantal ritten 

per dag 

C: 

Gemiddeld 

aantal 

passagiers 

per rit 

D=  A*B*C: 

Gemiddeld 

aantal 

passagiers 

per jaar 

1 287 15,48 9 39.985 

2 287 8,89 12 30.617 

3 287 8,89 13 33.169 

4 287 9,41 11 29.707 

5 287 8,42 14 33.832 

6 287 7,50 15 32.288 

7 287 11,16 10 32.029 

8 287 12,31 10 35.330 

9 287 6,15 15 26.476 

 

Op grond van de rekenformule en de actuele gemiddelde kosten per jaar zouden de volgende 

tarieven per traject gelden: 

 

Tabel 10 tariefberekening per traject no. scenario 1 (uitgaande van het minimumloon in de 

kostencomponententabel).  

  

Traject no  

(zie bijlage 1): 

A: 

Totale kosten 

scenario 1 

D: 

Gemiddeld 

aantal passagiers 

per jaar 

E=  A/D: 

Nieuw tarief per 

traject 

1 62.340 39.985 1,56 

2 56.200 30.617 1,84 

3 54.912 33.169 1,66 

4 58.159 29.707 1,96 

5 55.773 33.832 1,65 

6 57.307 32.288 1,77 

7 54.148 32.029 1,69 

8 59.145 35.330 1,67 

9 60.634 26.476 2,29 

  

 

Tabel 11 tariefberekening per traject no. scenario 2 (uitgaande van het maximum salaris van 

een chauffeur in dienst van de overheid).  

  

Traject no  

(zie bijlage 1): 

A: 

Totale kosten 

scenario 2 

D: 

Gemiddeld 

aantal passagiers 

per jaar 

E=  A/D: 

Nieuw tarief per 

traject 

1 71.169 39.985 1,78 

2 65.029 30.617 2,12 

3 63.741 33.169 1,92 
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4 66.988 29.707 2,25 

5 64.602 33.832 1,91 

6 66.136 32.288 2,05 

7 62.977 32.029 1,97 

8 67.974 35.330 1,92 

9 69.463 26.476 2,62 

  

Per district zijn de actuele tarieven ten opzichte van de oude tarieven als volgt: 

 

Tabel 12 Per district. 

 

District5 Tarief juni 2015 

SOAB en MEO 

Tarief januari 2016 

MEO 

Nieuwe tarieven 

voorstel januari 

2016 uitgaande 

van scenario 1 

 

Nieuwe tarieven 

voorstel januari 

2016 uitgaande 

van scenario 2 

Stadsdistrict 1,95 1,90 1,56 1.78 

Stad 2de district 2,55 2,45 1,75 2.02 

Otrabanda 3de 

district 

3,60 3,50 2,29 2,62 

 

 

7. Huidige opbrengsten 

 

Doordat er nu gegevens bekend zijn van het gemiddeld aantal passagiers per jaar is het mogelijk 

om een indicatie van de huidige gemiddelde opbrengsten per traject (zie tabel 13) te verkrijgen. 

Aangezien nu ook de gemiddelde werkelijke kosten die een chauffeur maakt bekend zijn kan de 

conclusie worden getrokken dat de buschauffeurs momenteel boven het minimum inkomen 

verdienen. In tabel 13 zijn in kolom G de totale gemiddelde kosten per traject (gebaseerd op het 

minimuminkomen) weergegeven. Het verschil tussen kolom F (opbrengsten) en G (kosten incl. 

minimumloon) is wat de buschauffeur nu gemiddeld aan meeropbrengsten heeft.  

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met de huidige jaaropbrengsten van de 

buschauffeurs uitgaande van het gemiddelde aantal passagiers per jaar. Voor de tarieven is 

uitgegaan van de tarieven die in de praktijk worden gehanteerd door de buschauffeurs (zie hiervoor 

een toelichting in de bijlage 1). Die opbrengsten zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal vervoerde 

passagiers en kan per individu afwijken door allerlei omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, 

verlof, etc.   

 

Het veldonderzoek wees uit dat de volgende opbrengsten per traject door de buschauffeurs zouden 

kunnen worden gegenereerd, zie tabel 13.  

 

Tabel 13. Huidige werkelijke inkomsten buschauffeurs 

 

Traject 

no: 

D: 

Gemiddeld 

aantal 

E: 

Gemiddeld 

tarief per rit 

F=  D*E: 

Gemiddelde 

opbrengsten 

G: Totale 

gemiddelde 

kosten per 

                                            
5 Traject no. 1 is gelijk gesteld aan “stadsdistrict”:, Traject no. 9 is gelijk gesteld aan “Otrabanda 3de 

district” en alle andere trajectnummers zijn gelijk gesteld aan “stad 2de district”. 



 blz. 11  

passagiers 

per jaar 

buschauffeurs traject 

(scenario 1) 

1 39.985 2,55 101.962 62.340 

2 30.617 2,67 81.747 56.200 

3 33.169 2,58 85.576 54.912 

4 29.707 2,54 75.456 58.159 

5 33.832 2,56 86.610 55.773 

6 32.288 2,56 82.657 57.307 

7 32.029 2,62 83.916 54.148 

8 35.330 2,55 90.092 59.145 

9 26.476 3,55 93.990 60.634 

  

 

8. Slot 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien ons rapport nadere 

toelichting behoeft, dan zijn wij gaarne bereid die te verstrekken.  

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 1, rapport onderzoek kleine- en middelgrote bussen
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Onderzoek Kleine en Middelgrote 

Bussen 

 

 

 

 

Rapport onderzoek kleine en middelgrote bussen 2015 

door SOAB  

 
      Gegevens mogen worden overgenomen, mits met bronvermelding.  

Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. 
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1. Inleiding  

In 2013 is SOAB door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gevraagd om een advies te 

geven inzake revisie van de tarieven voor kleine en middelgrote bussen. Op grond hiervan heeft SOAB 

een kostprijsberekeningsmethode voorgesteld aan de hand waarvan MEO sindsdien de tarieven vaststelt. 

Wel is MEO met betrekking tot een aantal kostencomponenten afgeweken van het door SOAB 

voorgestelde rekenmodel, omdat voor deze componenten geen “harde” en actuele gegevens aanwezig 

waren.  

 

Over de tariefaanpassingen die per 1 maart 2015 zijn doorgevoerd zijn bezwaren geuit door met name de 

bond van de buschauffeurs, de Sindikato Transporte Uni (STU). Naar aanleiding hiervan is in de Raad 

van Ministers besloten dat MEO en SOAB de tarieven en het hiervoor gebruikte kostencomponententabel 

verder zouden analyseren.  

 

Conform het verzoek van de Raad van Ministers heeft SOAB samen met MEO overleg gepleegd over de 

kostencomponenten. Hieruit vloeide voort dat SOAB, conform hun eerder verstrekte advies, nader 

onderzoek diende te verrichten naar de kosten- en opbrengstencomponenten van het kostprijsberekenings-

model en hiervoor data diende te verzamelen. 

 

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de dataverzameling van een aantal componenten van 

het kostprijsberekeningsmodel voor de kleine en middelgrote bussen. Onder kleine bussen wordt verstaan 

bussen met een maximale capaciteit van 8 passagiers. Middelgrote bussen hebben een capaciteit van 

maximaal 15 passagiers en worden alleen ingezet op het traject van Otrabanda-Banda Bou. 

 

 

1.1 Doel van het onderzoek 

SOAB is gevraagd om onderzoek te verrichten naar: 

1. Het gemiddeld aantal ritten per dag van de kleine en middelgrote bussen en de gereden kilometers per 

rit, dit in verband met de daaraan gerelateerde kosten van onderhoud en brandstofverbruik.  

2. De gemiddelde opbrengsten van de kleine en middelgrote bussen per dag mede op basis van het 

gemiddeld aantal passagiers dat per dag wordt vervoerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in de 

aanvaardbaarheid van de tarieven en de looncomponent in het rekenmodel voor tarieven. 

 

Voor het verkrijgen van inzicht in de gemiddelde opbrengsten zou in eerste instantie ook gebruik worden 

gemaakt van de gegevens van de inkomstenbelasting. Echter slechts een klein deel van de buschauffeurs, 

heeft zijn belastingaangifte gedaan voor het jaar 2013, namelijk 12,7%. Tevens kan een buschauffeur 

meerdere bronnen van inkomen hebben en er kan momenteel vanuit de inkomstenbelastingaangiftes geen 

goed onderscheid gemaakt worden tussen inkomen verkregen uit het rijden met een bus en andere 

inkomsten. Hierdoor is er in overleg met MEO geen gebruik meer gemaakt van de belastinggegevens. 

Ook was de betrouwbaarheid van de door de buschauffeurs ingevulde inkomens niet goed in te schatten. 

Aan de betrouwbaarheid werd getwijfeld vanwege de grote afwijkingen in inkomsten tussen de 

buschauffeurs die bleken uit de belastingaangiftes van 2013. 

Naast het verkrijgen van inzicht in het gemiddeld aantal gereden ritten per dag per bus en de gereden 

kilometers, hebben wij ook inzicht verkregen in de gemiddelde reisduur per traject en de gemiddelde  
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bezetting van de bussen per rit. Voor inschatting van de opbrengsten hebben wij de uit observaties 

verkregen gegevens inzake de gehanteerde tarieven ook weergegeven. De onderzoeksresultaten worden in 

hoofdstuk 2 gepresenteerd.  

 

1.2 Dataverzameling  

De dataverzameling heeft plaatsgevonden op basis van deelwaarnemingen. De deelwaarnemingen zijn 

gedurende vier weken verricht door studenten in de periode van 7 september 2015 tot en met 4 oktober 

2015. De studenten zijn met de bussen meegereden op de diverse trajecten en hebben tijdens de busrit het 

aantal ingestapte passagiers genoteerd.  

De tellingen in de bussen zelf hebben in voornoemde onderzoeksperiode tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur 

’s avonds plaatsgevonden. Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen hebben wij de 

waarnemingen verspreid over verschillende momenten van de dag (piek- en dal uren). Tevens hebben wij 

rekening gehouden met een spreiding over de dagen (week en weekend) en verschillende perioden in de 

maand (begin, midden en eind). 

Voor het bepalen van de steekproefomvang zijn wij uitgegaan van een totaal aantal ritten van 89.600 per 

maand (gemiddeld 8 ritten per dag x 7 dagen x 4 weken x 400 bussen). Aan de hand van deze totale 

omvang hebben wij de steekproefgrootte bepaald.  

In totaal zijn er 774 waarnemingen in de bussen verricht, gelijkelijk verdeeld over de 9 onderscheiden 

trajecten. Hiervan waren 754 waarnemingen bruikbaar voor de steekproef. Wegens onjuiste en of 

onvolledige gegevens zijn 20 waarnemingen ongeldig verklaard en niet meegenomen in de steekproef. De 

omvang van de steekproef is statistisch bepaald en is zodanig dat hiermee uitspraken kunnen worden 

gedaan met een betrouwbaarheid van 99%. 

Naast het verrichten van tellingen in de bussen hebben wij data verzameld door het verrichten van 

observaties bij de centrale vertrek-/ eindpunten in Otrobanda en Punda. Hierbij werd het aantal instappers 

en de vertrek- en aankomsttijden van de bussen genoteerd.  

Het aantal gereden kilometers per traject is gemeten tijdens de busritten middels een mobiele applicatie 

genaamd “My Tracks”. 

Gezien de aard van dit onderzoek en de in dit kader door ons uitgevoerde werkzaamheden, betreft het 

hierbij geen onderzoek dan wel de uitvoering van controle, beoordelings- of hieraan verwante 

werkzaamheden welk betrekking hebben op een jaarrekening, financiële verantwoording dan wel 

historische of toekomstgerichte financiële informatie en waarbij werd beoogd om een controleverklaring, 

beoordelingsverklaring dan wel assurance rapport uit te brengen. Als gevolg hiervan werd deze opdracht 

niet uitgevoerd onder de reikwijdte van de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (‘NV-

COS’) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. In het kader van de voor ons geldende 

gedrags- en beroepsregels hebben wij deze opdracht evenwel uitgevoerd rekening houdende met de  
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fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid, 

vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zoals opgenomen in de Verordening Gedrags- en beroepsregels 

accountants (‘VGBA’). 
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2  Onderzoeksresultaten 

Algemeen: route indeling 

De uitvoeringsorganisatie (UO) Verkeer en Vervoer maakt gebruik van een rayonindeling bij het afgeven 

van vergunningen voor het exploiteren van kleine en middelgrote bussen. Wij hebben de data per rayon 

ook wel traject genoemd, geanalyseerd. De UO Verkeer en Vervoer onderscheidt 9 trajecten. Binnen de 

trajecten bestaan verschillende routes. De route staat op de vergunning van de buschauffeur aangegeven. 

Wij hebben voor het onderzoek geen onderscheid gemaakt in de diverse routes per traject vanwege de 

minimale verschillen hierin. Onderstaand een beschrijving van de officiële trajecten zoals gehanteerd 

door UO Verkeer en Vervoer. 

Trajectnr.  Route Aantal 

bussen  

1 Stadsdistrict-Kustbatterij-Koraal Specht-Sea Aquarium Dominquito-

Caracasbaai-Punda v.v. 

47 

2 Sta. Rosa- Abrahams-Zapateer- Sta. Catharina-Gr. -St. Joris- Fuik- Montaña -

Rooi Santu- Brakaput- Punda v.v. 

72 

3 Bonam -Jongbloed- Ronde Klip-Brievengat- Cas Cora-Punda v.v. 21 

4 Brievengat- Mon Repos- Gr. Kwartier- Gosieweg Rancho -Suffisant -Punda 

v.v. 

12 

5 Brievengat- Rancho - Suffisant -Sta. Maria- Otrabanda v.v. 23 

6 Punda -Rond schottegat -Gr. Kwartier -Suffisant -Buena Vista- Muizenberg-

Otrabanda v.v. 

58 

7 Otrabanda- Buena Vista- Cubaweg -St. Maria-Suffisant Monte Carmelo- 

Steenen Koraal- Muizenberg-Seru Fortuna-Cabo Verde –Hato-Mahuma- Jan 

Noorduynweg –Souax- De Savaan -Charo v.v. 

113 

8 Jandoret- St. Michiel-Sami Liber-Veeris-De Savaan- Charo - Otrobanda v.v  14 

9 Banda Bou- Otrobanda v.v. 40 

Tabel 1: overzicht traject met bijbehorende officiële route  

Het negende traject wordt alleen gereden met de middelgrote bussen. 

In navolgende paragrafen worden de onderzoeksresultaten weergegeven onderverdeeld naar de volgende 

onderwerpen: afstand, reisduur, bezetting, gemiddeld aantal ritten per dag en tarief. Onder een rit wordt in 

dit rapport een retourrit bedoeld (beginpunt- eindpunt -beginpunt). 
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2.1  Afstand  

Naast het bijhouden van het aantal passagiers (instappers) per rit hebben wij ook het aantal gereden 

kilometers per traject bijgehouden tijdens de busrit. Dit hebben wij gemeten middels een mobiele 

applicatie genaamd My Tracks. In bijlage 1 treft u het overzicht van de gereden route per traject. 

Onderstaand wordt het gemiddeld aantal gereden kilometers per rit (beginpunt-eindpunt-beginpunt) voor 

de diverse trajecten weergegeven. 

Traject Aantal gereden 

kilometers  

Aantal kilometers 

conform officiële 

route 

1 27.9  

2 27.6  

3 23.2  

4 32.4  

5 27.6  

6 37.2  

7 16.4  

8 27.2  

9 61.8  

Tabel 2: gemiddelde afstand in kilometers per traject 

Iedere vergunninghouder heeft een vergunning voor een bepaalde route binnen een bepaald traject. Uit 

ons onderzoek blijkt echter dat 18% van de waargenomen bussen op meerdere trajecten actief is. 

  

  

18% 

82% 

Figuur 1: Meerdere trajecten   

Ja

Nee
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2.2  Reisduur  

De tijdsduur van een rit (beginpunt-eindpunt-beginpunt) bedraagt gemiddeld 51 minuten. Onderstaand 

een overzicht van de gemiddelde reisduur van een rit: 

Traject Duur rit in 

minuten 

1 31 

2 54 

3 54 

4 51 

5 57 

6 64 

7 43 

8 39 

9 78 

Tabel 3: gemiddelde reistijd per traject 

De buschauffeurs bieden ook een extra service aan de passagiers tegen een extra vergoeding. Dit houdt in 

de mogelijkheid om passagiers tot voor hun deur te vervoeren. Uit ons onderzoek blijkt dat bij een 

meerderheid van de waarnemingen (57%) de buschauffeur gedurende een rit van de route afwijkt om een 

passagier tot voor de deur te brengen. Tevens blijkt uit ons onderzoek dat een buschauffeur per rit 

(beginpunt-eindpunt-beginpunt) gemiddeld 2 keer van de route afwijkt. De afwijking van de route 

verlengt de eigenlijke reisduur en het aantal gereden kilometers per rit. 

  

Verder blijkt uit ons onderzoek dat bij minimaal 14% van de waarnemingen de buschauffeur niet de 

volledige route uitrijdt.  

 

57% 

43% 

Figuur 2: Afwijkingen in de route 

Ja

Nee
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2.3  Bezetting  

Het gemiddeld aantal passagiers per rit zoals gemeten in de bussen (een rit betreft beginpunt-eindpunt-

beginpunt) is 12 personen. De verdeling van het gemiddeld aantal passagiers per rit per traject ziet er als 

volgt uit: 

 

De twee routes met het hoogste gemiddeld aantal passagiers per rit zijn traject 6 en traject 9, 

respectievelijk de route Rond Schottegat en Otrobanda- Banda Bou. Traject 1 ( Stadsdistrict- Sea 

Aquarium Dominguito) heeft per rit gemiddeld het minste aantal passagiers.  

  

62% 14% 

24% 

Figuur 3: Volledige route  

Ja

Nee

Niet bekend

0 5 10 15 20

Traject 9

 Traject 8

Traject 7

Traject 6

Traject 5
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Traject 3

Traject 2

Traject 1

Figuur 4: Gemiddelde aantal passagiers per rit per traject 
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2.4  Gemiddeld aantal ritten per dag  

Om inzicht te krijgen in het gemiddeld aantal ritten per dag hebben wij op locatie tellingen verricht. Deze 

tellingen hebben plaatsgevonden op twee strategische punten, namelijk de centrale vertrek-/ en 

eindpunten in Otrobanda en Punda. De veldmedewerkers hebben per vertrekkende bus de nummerplaat en 

de vertrek- en aankomsttijden van de bussen genoteerd. 

 

Wij hebben het gemiddeld aantal ritten per dag per bus waargenomen voor 2 dagdelen, namelijk tussen 8 

uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags en tussen 1 uur en 5 uur ’s middags. Uit ons onderzoek blijkt dat 

tussen 8 uur ’s ochtends en 12 uur ’s middags een bus ongeveer 4 ritten per halve dag rijdt. Tussen 1 uur 

en 5 uur ’s middags gaat het om ongeveer 3 ritten. Omdat de bussen niet steeds op dezelfde begin- en 

eindpunten stoppen, was het meten van dit aspect op locatie niet voor alle bussen even goed mogelijk. Dit 

beïnvloedt de “hardheid” van deze meetgegevens. Tijdens het onderzoek hebben wij ook kunnen 

waarnemen dat een groot aantal bussen vóór 8 uur beginnen met hun dienst en na 5 uur doorgaan met 

werken. Uit praktische en veiligheidsoverwegingen hebben wij slechts van 8 uur tot 5 uur waarnemingen 

op locatie verricht. Op grond hiervan kunnen wij voorzichtig concluderen dat een groot aantal bussen 

minimaal 7 ritten per dag rijdt.  

 

Uit een gesprek met UO Verkeer en Vervoer blijkt dat de bus vergunning geldig is voor 24 uur per dag. 

Iedere buschauffeur mag zelf bepalen op welke tijdstippen hij of zij rijdt. Opmerkelijk is dat het 

gemiddelde in de ochtenduren hoger is dan in de middaguren. Een mogelijke verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn: het feit dat een aantal  bussen in de middaguren ook als schoolbus fungeert, waarbij deze 

bussen schoolkinderen/studenten van school ophalen en thuisbrengen en dus geen reguliere bustrajecten 

rijden. 

 

Aan de hand van de gegevens uit het veldonderzoek hebben wij ook afgeleid hoeveel ritten per traject er 

gemiddeld gereden kunnen worden uitgaande van een 8-urige werkdag. Dit is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

 

 

Traject Gemiddeld aantal 

ritten o.b.v. een 8-

urige werkdag 

1 15 

2 8 

3 8 

4 9 

5 8 

6 7 

7 11 

8 12 

9 6 

Tabel 4: gemiddelde aantal ritten per traject o.b.v. een 8-urige werkdag  
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2.5  Tarief  

In de praktijk blijkt dat de chauffeurs weleens andere tarieven hanteren dan de door MEO vastgestelde 

bustarieven. Het gemiddelde tarief voor één enkele rit (beginpunt tot eindpunt) dat de chauffeurs in de 

bussen hanteren wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Tevens is uit tabel 5 af te lezen de 

minimale en maximale door de buschauffeurs gehanteerde tarieven per traject.  

Traject Gemiddeld 

tarief in de 

praktijk 

Door MEO 

vastgestelde 

tarief 

(beginpunt-

eindpunt)
1
 

Minimale en 

maximale 

tarief in 

praktijk 

1 2.55 2.55  2.50- 3.50 

2 2.67 2.55 2.50- 3.00 

3 2.58 2.55 2.50- 3.50 

4 2.54 2.55 2.50- 2.55 

5 2.56 2.55 2.50-3.50 

6 2.56 2.55 2.50-5.00 

7 2.62 2.55 2.10-3.00 

8 2.55 2.55 2.25-3.00 

9 3.55 3.60 3.50-3.60 

Tabel 5: tarief per traject 

Verder is uit het onderzoek gebleken dat buschauffeurs het te betalen tarief soms verhogen naar NAf 3 / 

NAf 3,50 om lokale personen tot voor de deur te vervoeren. Voor toeristen brengen de buschauffeurs 

vaak hogere tarieven in rekening. Daarnaast hebben een aantal buschauffeurs een eigen abonnementen 

systeem, waarbij passagiers een vast bedrag per maand kunnen betalen voor vervoer. Een aantal 

chauffeurs brengt ook extra kosten in rekening aan de passagiers voor het uitrijden van de volledige route. 

Dit gebeurt met name op traject 9: Banda Bou- Otrobanda v.v.  

 

  

                                                           
1
 De aangegeven tarieven zijn geldig vanaf 6.00uur tot 20.00uur. Na 20.00 uur gelden andere tarieven.  
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Bijlage 1: Overzicht gereden route per traject  

Traject 1: Stadsdistrict-Kustbatterij-Koraal Specht-Sea Aquarium Dominquito-Caracasbaai-Punda v.v. 

 

Traject 2: Sta. Rosa- Abrahams-Zapateer- Sta. Catharina-Gr. -St. Joris- Fuik- Montaña -Rooi Santu- 

Brakaput- Punda v.v.
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Traject 3: Bonam -Jongbloed- Ronde Klip-Brievengat- Cas Cora-Punda v.v. 

Bonam -Jongbloed- Ronde Klip-Brievengat- Cas Cora-Punda v.v. 

 

 

Traject 4: Brievengat- Mon Repos- Gr. Kwartier- Gosieweg Rancho -Suffisant -Punda v.v. 
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Traject 5: Brievengat- Rancho - Suffisant -Sta. Maria- Otrabanda v.v. 

 

 

 

Traject 6: Punda -Rond schottegat -Gr. Kwartier -Suffisant -Buena Vista- Muizenberg-Otrabanda v.v. 
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Traject 7: Otrabanda- Buena Vista- Cubaweg -St. Maria-Suffisant Monte Carmelo- 

Steenen Koraal- Muizenberg-Seru Fortuna-Cabo Verde –Hato-Mahuma- Jan Noorduynweg –Souax- De 

Savaan -Charo v.v. 

 

 

Traject 8: Jandoret- St. Michiel-Sami Liber-Veeris-De Savaan- Charo - Otrobanda v.v 
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Traject 9: Banda Bou- Otrobanda v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


