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Onderwerp

Advies Propositie Fyra Altijd Toeslagvrij

Geachte heer Spaargaren,
Onlangs ontvingen wij, de consumentenorganisaties in het Locov, van u de
adviesaanvraag Propositie Fyra Altijd toeslagvrij. HSA Wil reizigers de
mogelijkheid bieden de toeslag voor Fyra voor een heel jaar af te kopen.
Wij adviseren positief over de mogelijkheid om de toeslag voor Fyra in de vorm
van een jaarabonnement te kopen. Dit is voor houders van een jaarabonnement
gemakkelijker dan maandabonnementen.
De introductieprijs van €480 is lager dan de kosten van 12
maandtoeslagabonnementen 1 . Maar het is een fors bedrag, waarvan wij
betwijfelen of dit veel jaarabonnementhouders tot Fyra zal verleiden. Het is niet
vanzelfsprekend, dat een extra investering van €480 door veel reizigers als
‘aantrekkelijk’ wordt ervaren, in verhouding tot wat Fyra extra biedt ten opzichte
van de Intercity.
In hoeverre de zakelijke markt dit als een goede prijs-/prestatieverhouding ziet,
valt voor ons moeilijk te beoordelen. Dit verschilt bovendien per traject, omdat
het jaar-toeslagabonnement (anders dan de maand-toeslagabonnementen)
alleen voor het hele Fyra-traject wordt aangeboden. Tussen Breda en Rotterdam
is de rijtijdwinst slechts 7 tot 8 minuten. Ten opzichte van een
Jaartrajectabonnement van €2485 betekent de ‘introductieprijs’ van €480 een
forse extra investering (van 19%).
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Met uitzondering van het traject Amsterdam CS – Schiphol, waar de reiziger toch al geen
snelheidsverbetering kocht voor zijn Fyra‐toeslag.
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In het Locov hebben zitting: ministerie van Infrastructuur en Milieu, NS, HSA/NS Hispeed, ProRail, ANWB, Consumentenbond,
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, Fietsersbond, Landelijke Studentenvakbond, Ouderenorganisaties CSO en
Reizigersvereiniging Rover.

Gezien het bovenstaande adviseren wij het jaartoeslagabonnement
gedifferentieerd per traject (net als de maandtoeslagabonnementen) aan te
bieden t.b.v. de houders van een Trajectabonnement en niet slechts voor het
hele Fyra traject. Daarbij rechtvaardigt een beperkte reistijdverbetering ook
slechts een beperkte toeslag. Aangezien NS Reizigers momenteel nog nadenkt
over de toekomst van het Trajectabonnement in het op de chipkaart gebaseerde
assortiment, ligt het voor de hand dat Fyra bij deze ontwikkeling aansluit.
Tenslotte pleiten wij ervoor om met de toeslagabonnementen ook toegang te
bieden tot Thalys. Het is voor de reizigers prettig als het aanbod van
hogesnelheidsdiensten op een zo geïntegreerd mogelijke wijze gestalte krijgt qua
dienstregeling en tarief.
Met vriendelijke groet,
DE CONSUMENTENORGANISATIES IN HET LOCOV,
namens deze,

Arriën Kruijt,
Reizigervereniging Rover
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