De à la carte revolutie in de reisindustrie
Ik heb in het verleden al een aantal keren gesproken over de nieuwe trend in de reisindustrie
– en dan hoofdzakelijk de luchtvaartindustrie- van à la carte opties of zoals de
luchtvaartmaatschappijen het ook wel noemen, ancillary services.
Het à la carte model houdt simpelweg in dat voor ieder serviceonderdeel van een product
apart betaald moet worden. Voor een zakenreiziger kan dit een stoel met extra beenruimte in
een vliegtuig zijn maar ook bijvoorbeeld een navigatiesysteem in een huurauto of –zoals ik
tot mijn grote frustratie nog heel vaak tegenkom- betaalde Wi-Fi toegang in een hotel.
Het is inmiddels wel duidelijk dat de ontwikkelingen in het à la carte kostenmodel de meest
belangrijke trend is waarmee de reisindustrie in het algemeen, en het zakenreissegment in
het bijzonder in de komende jaren mee te maken zal krijgen.
Het à la carte betalingsmodel is niet nieuw in de luchtvaartindustrie, bijna 35 jaar geleden, in
1977 was het Sir Freddie Laker, die met zijn luchtvaartmaatschappij Laker Airways op de
zogenaamde Skytrain route tussen Londen en New York de reizigers apart liet betalen voor
maaltijden aan boord waarvoor bij vertrek contant betaald diende te worden.
Enkele jaren later was het People Express die de reizigers apart voor bagage en een kopje
koffie liet betalen.
In Europa werd het fenomeen van à la carte prijzen pas bekend toen Ryanair besloot om de
reizigers voor alle mogelijke extra diensten en producten aan boord ook apart te laten
betalen.
Al in 2006 verklaarde CEO Michael O’Leary van de low cost airline Ryanair dat hij voorzag
dat meer dan de helft van de vliegtuigpassagiers vóór het eind van 2010 niets voor een
vliegticket zouden betalen en dat de inkomsten voor het vervoer van passagiers
gegenereerd zouden worden uit additionele verkopen, zowel op de grond als in de lucht.
Hij geloofde er heilig in dat de additionele inkomsten meer dan voldoende zouden zijn zodat
er geen noodzaak meer zou zijn om geld voor een vliegticket te vragen. Deze voorspelling is
nog niet helemaal uitgekomen maar het is wel zo dat de additionele verkopen inmiddels al
goed zijn voor ruim 30% van de inkomsten van de luchtvaartmaatschappij.
De traditionele luchtvaartmaatschappijen begonnen in 2004 het concept van à la carte
pricing te adopteren; Northwest Airlines introduceerde in dat jaar een vergoeding van 5
dollar voor boekingen die werden gedaan via de call centers van de luchtvaartmaatschappij
en twee jaar later volgde een extra toeslag voor stoelen aan het gangpad of bij de
nooduitgang. In 2007 begon Delta Air Lines haar website zo in te richten dat reizigers
hotelaccommodaties, huurauto’s, lounge passen, parkeerplaatsen en zelfs stadsrondritten en
excursies rechtstreeks op haar website konden boeken.
Toen in 2008 de prijs van een vat olie naar $ 150 steeg en de luchtvaartmaatschappijen aan
de rand van de afgrond balanceerden begonnen ze zich in toenemende mate te realiseren
dat het model van à la carte pricing voor een forse nieuwe inkomstenstroom zou kunnen
zorgen. Nog voor 2008 ten einde liep was gratis ingecheckte bagage zo goed als verdwenen
op de binnenlandse Amerikaanse markt.
À la carte diensten, zoals stoelen bij de nooduitgang en lounge passen werden toen echter
alleen aangeboden via de eigen websites van de luchtvaartmaatschappijen en het boeken
van deze diensten via de traditionele kanalen zoals de zakenreisbureaus was onmogelijk
aangezien dit niet kon worden verwerkt in de GDSsen, de reserveringssystemen die door
deze bureaus werden gebruikt.

Omdat nog steeds meer dan 60% van de vliegtuigreserveringen via deze systemen worden
gerealiseerd konden de luchtvaartmaatschappijen deze belangrijke spelers in de
distributieketen niet veronachtzamen.
Naar verwachting zal de wereldwijde luchtvaartindustrie in 2011 meer dan $ 32,5 miljard aan
ancillary revenue genereren.
Het is in het belang van de luchtvaartmaatschappijen dat de zakenreisbureaus ook
onderdeel van het netwerk van verkopers van de à la carte producten worden.
Voorwaarde is wel dat de GDSsen technisch in staat zijn om deze kosten integraal te
verwerken en inmiddels is het zover dat vrijwel alle GDSsen technisch in staat zijn om deze
kostenopties te verwerken. Dit gebeurt door middel van zogenaamde EMD’s (Electronic
Miscellaneous Documents), die à la carte producten en diensten, die via de reisbureaus,
corporate travel departments en webistes- en ticketlocaties van luchtvaartmaatschappijen
geboekt worden, kunnen verwerken en consolideren.
Doordat de reisbureaus nu ook in staat zullen zijn om via hun reserveringssystemen de à la
carte opties te boeken en te verkopen, wordt verwacht dat de inkomsten voor de
luchtvaartmaatschappijen op dit gebied op korte termijn tot meer dan $ 100 miljard kunnen
stijgen.
Voortbouwend op de technologische infrastructuur van de e-tickets die in 2008 wereldwijd
standaard zijn geworden in de luchtvaartindustrie, is het nu mogelijk om een aantal à la carte
opties direct te koppelen aan de e-tickets van reizigers.
Er bestaan twee typen EMD’s, het eerste “type A” is direct gekoppeld aan het e-ticket van de
reiziger en wordt gebruikt om extra kosten zoals ingecheckte ruimbagage aan de totale
ticketkosten te koppelen. De tweede versie van EMS is het “type S”, dat is ontwikkeld voor
losstaande diensten die niet gekoppeld kunnen worden aan een e-ticket.
De introductie van EMD’s zal luchtvaartmaatschappijen in staat stellen om de à la carte
boekingen van reizigers te volgen vanaf het moment dat de service geboekt wordt tot het
moment waarop de dienst wordt geleverd.
De industrie heeft hiertoe meer dan 300 standaard codes opgesteld die de à la carte
diensten en de respectievelijke prijs van deze diensten beschrijven. ATPCO (Airline Tariff
Puclication Company) beheert deze lijst met specifieke codes. De kosten voor de
verschillende à la carte opties zijn op basis van een IATA standaard gegroepeerd in 7
clusters, de zogenaamde RFIC (Reason For Issuance Codes) zoals luchtvervoer gerelateerd
(stoelen aan boord), grondvervoer gerelateerd (bus transfers), bagage, financiële diensten
(verzekeringen), luchthavendiensten (lounges etc.), in-flight diensten (headsets, Wi-Fi etc.)
en merchandise.
IATA coördineert de adoptie en integratie van de EMD’s bij al haar leden en heeft gesteld
dat alle luchtvaartmaatschappijen voor eind 2012 in staat moeten zijn gebruik te maken van
EMD’s en dat EMD’s met ingang van 1 januari 2014 het enig geldende systeem moet zijn om
à la carte diensten integraal te kunnen verrekenen.

