
  

 
 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 

ACADEMIEJAAR 2004-2005 

 

 

 

 

 

CONCURRENTIE TUSSEN EN BINNEN 

STRATEGISCHE ALLIANTIES  

IN DE LUCHTVAARTSECTOR 
 

 

 

 

 

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van  

licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen 

 

 

Jan Van Ooteghem 

 

 

Onder leiding van  

Prof. dr. Eddy Van de Voorde  



  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

UNIVERSITEIT GENT 

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 

ACADEMIEJAAR 2004-2005 

 

 

 

 

 

CONCURRENTIE TUSSEN EN BINNEN 

STRATEGISCHE ALLIANTIES  

IN DE LUCHTVAARTSECTOR 
 

 

 

 

 

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van  

licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen 

 

 

Jan Van Ooteghem 

 

 

Onder leiding van  

Prof. dr. Eddy Van de Voorde  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alliances have two purposes: Stop competing with each other  

and jointly beat up on the other guy. All the rest is fluff.” 
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1. INLEIDING 

De luchtvaartsector is één van de meest volatiele sectoren in de economie. De vraag naar transport is sterk 

afhankelijk van de algemene economische vraag. Als het goed gaat met de economie, neemt het aantal 

passagiers enorm toe. In tijden van economische recessie krijgt de sector het meestal zwaar te verduren. 

In de laatste decennia heeft de luchtvaartindustrie enkele zware crisissen meegemaakt. De sector is 

momenteel nog altijd aan het herstellen van de laatste crisis van 2001. 

 

De luchtvaartindustrie wordt ook gekenmerkt door het grote aantal maatschappijen waartussen een hevige 

concurrentie heerst. Enkelen zijn kunnen uitgroeien tot grote spelers. Deze maatschappijen hebben het 

voortouw genomen om hun marktpositie nog te versterken, namelijk door het aangaan van allianties met 

andere luchtvaartmaatschappijen. Dit heeft er toe geleid dat er begin de jaren 90 een enorme 

stroomversnelling kwam in het vormen van nieuwe allianties. In 2001 ontstonden zo zes grote groepen. 

Op dit moment zijn het er nog maar drie, die door samenwerkingsverbanden met partners uit bijna alle 

continenten, een routenetwerk kunnen aanbieden dat de hele wereld bestrijkt. Dit zijn Star Alliance, 

Oneworld en Skyteam. 

 

Er zijn al heel wat papers geschreven over concurrentie tussen de verschillende allianties. De doelstelling 

van deze thesis is aan te tonen dat er, naast de evidente concurrentie tussen de verschillende allianties, er 

ook concurrentie kan bestaan tussen de verschillende partners die behoren tot éénzelfde alliantie. Daarbij 

zal deze thesis zich vooral toespitsen op de Europese partners van de drie grote allianties. In de analyse, 

die wordt gemaakt om de concurrentie te kunnen aantonen, wordt gekeken naar de verschillende factoren 

die een concurrentievoordeel kunnen opleveren, waardoor uiteindelijk klanten gemakkelijker worden 

aangetrokken. 

 

Het praktijkonderzoek richt zich op de prijszettingsstrategieën van de verschillende maatschappijen. 

Hierbij werden enkele vluchten gedurende een periode van drie maanden gevolgd op bepaalde routes 

binnen Europa waarop maatschappijen binnen één alliantie concurreren. Hierdoor kan een vergelijking 

van de strategieën tussen de maatschappijen worden gemaakt. 

 

De thesis bestaat uit twee grote delen, waarbij steeds een stuk literatuurstudie wordt verduidelijkt met 

praktijkvoorbeelden. In het eerste deel wordt er een algemene evolutie geschetst van de luchtvaartsector 

over de afgelopen 35 jaar, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de crisis rond 11 september 2001. 

Vervolgens komen de luchtvaartallianties aan bod. Hier wordt verder ingegaan op de verschillende 

redenen van alliantievorming en de evolutie van zes naar drie grote strategische allianties.   
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Het tweede deel bestaat uit de concurrentie tussen maatschappijen binnen een alliantie. De verschillende 

factoren waarbij maatschappijen een concurrentievoordeel kunnen creëren ten opzichte van hun eigen 

alliantiepartners, worden eerst behandeld. Vervolgens komt het praktijkonderzoek waarbij er wordt 

ingegaan op de revenue management systemen voor prijszetting. Tenslotte wordt een algemene conclusie 

geformuleerd. 
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2. EVOLUTIE IN DE LUCHTVAARTSECTOR 

De luchtvaart is altijd al een zeer belangrijke sector geweest voor de economie. Ze is grotendeels 

afhankelijk van de economische toestand, maar omgekeerd is dit evenzeer het geval. In dit hoofdstuk zal 

de evolutie van de sector in het algemeen van dichterbij worden bekijken over de afgelopen 35 jaar, 

waarbij er wordt stilgestaan bij de verschillende crisissen die de sector al heeft meegemaakt. Om te 

besluiten volgt een inzicht in de toekomstige evolutie van de sector. 

 

2.1. ALGEMEEN OVERZICHT 

Men ziet een algemene stijging van het aantal passagiers over de afgelopen 35 jaar (Figuur 2.1). Tijdens 

periodes van globale neergaande conjunctuur zal het aantal vervoerde passagiers, dalen of stagneren. 

Wanneer de economie weer volop aan het groeien is, zal men zeer sterke toenames constateren. 

 

Figuur 2.1: Aantal vervoerde passagiers tussen 1970 en 2004 
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Bron: ICAO cijfergegevens in Aerospace Industries Association (2004, blz. 80) 
 

Ook de bezettingsgraad van de vliegtuigen (Figuur 2.2) is sterk toegenomen gedurende deze periode. 

Waar in 1970 de bezettingsgraad maar 55 % was, is dit nu al gestegen tot boven de 70 %. Dit heeft vooral 

te maken met grotere flexibiliteit en het efficiënter inzetten van toestellen, en door de verschillende 

samenwerkingsverbanden die de maatschappijen onderling hebben afgesproken, zodat er nauwelijks 

overcapaciteit op gemeenschappelijke routes bestaat.  
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Figuur 2.2: Bezettingsgraad van de vliegtuigen tussen 1970 en 2004 
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Bron: ICAO cijfergegevens in Aerospace Industries Association (2004, blz. 80) 
 

De Available Seat Kilometers1 zijn minder sterk gestegen dan de Revenue Passenger Kilometers2 (Figuur 

2.3). Opvallend is de continue groei van de beschikbare zetelkilometers (ASK) met uitzondering van 

1991 en 2001-2002. In die jaren hebben de maatschappijen het aantal vluchten beperkt, meestal door 

toestellen aan de grond te houden om zo de capaciteit te verminderen.  

 

Figuur 2.3: Available Seat Kilometers (ASK) en Revenue Passenger Kilometers (RPK) van 1970 tot 2004 
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Bron: ICAO cijfergegevens in Aerospace Industries Association (2004, blz. 80) 

                                                      
1 De Available Seat Kilometers (ASK) of beschikbare zetelkilometers zijn het totaal aantal zetels die beschikbaar 

zijn voor betalende passagiers, vermenigvuldigd met de gepresteerde kilometers. 
2 De Revenue Passenger Kilometers (RPK) of betalende zetelkilometers definieert men als het aantal betalende 

passagiers, vermenigvuldigd met het aantal gevlogen kilometers. 
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Ook het vrachtvervoer is sterk in opmars (Figuur 2.4). Waar in 1970 nog maar 6,2 miljoen ton werd 

getransporteerd door de lucht, is dit nu opgelopen tot 38 miljoen ton.  Vooral de laatste jaren is er een 

sterk toename. Op het eerste zicht lijkt dit niet zoveel, maar de waarde van de getransporteerde goederen 

via de lucht telt nu voor ongeveer 40 % van de totale waarde van alle getransporteerde goederen.  

 

Figuur 2.4: Vervoerde vracht tussen 1970 en 2004 
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Bron: ICAO cijfergegevens in Aerospace Industries Association (2004, blz. 80) 
 

De yield voor zowel passagiers3 als vrachtvervoerkende een bijna continue daling in de afgelopen 20 jaar. 

Voor passagiers kende deze tussen 1985 en 2003 een negatieve groei van -1,7 %. Vooral na 1993 daalde 

deze nog sterker. 

 

Figuur 2.5: Yield evolutie voor Passagiers en Cargo 

 

Bron: Boeing World Air Cargo Forecast 2004/2005 

                                                      
3 Dit is de gemiddelde ontvangst voor elke passagier-kilometer die wordt gevlogen. 
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Opvallend is dat de yield voor vrachtvervoer4  tussen 1985 en 2003 ook een negatieve groei kende van -

2,4 % ondanks de sterke toename van de vervoerde vracht. Deze yield is pas weer sinds 2001 beginnen 

toenemen. (Figuur 2.5) 

 

2.2. CONJUNCTUURCYCLI 

De luchtvaartindustrie wordt gekenmerkt door cyclische schommelingen, die gekoppeld zijn aan de op- 

en neergaande cycli van de economie. In de paper van Costa et al. (2002) worden de vier belangrijke 

punten van de cyclus beschreven. 

 

De eerste fase is de ‘Bubble’. De luchtvaartsector wordt gekenmerkt door hoge winsten en een sterke 

groei in het aantal vervoerde passagiers. Deze situatie kan niet blijven aanhouden. De winsten beginnen te 

dalen door toegevingen aan loonsverhogingen. De werknemers willen namelijk ook hun graantje 

meepikken van de enorme winsten. Nieuwe orders voor toestellen pieken ongeveer een jaar nadat er winst 

wordt gemaakt.  

 

De fase die hierop volgt is de ‘Crash’. Omdat de vraag in de transportsector een afgeleide is van de 

algemene economische vraag, zorgt een daling van het algemene economische klimaat ervoor dat er 

minder vraag is naar luchtvervoer. Dit heeft sterke repercussies voor de maatschappijen. Omdat deze de 

bezettingsgraad van hun toestellen op niveau willen houden, bieden ze goedkopere ticketprijzen aan. 

Hierdoor daalt de yield en zien de maatschappijen hun winsten verdwijnen. De leveringsdatum van de 

bestelde toestellen wordt uitgesteld of de bestelling wordt geannuleerd. De toestellen, aangekocht bij de 

constructeurs op het moment van de ‘bubble’, worden nu geleverd. Daarnaast worden maatschappijen 

verplicht toestellen uit de vloot te nemen om de overcapaciteit weg te werken.  

 

De derde fase is deze van de ‘Stabilization’. De algemene economie is in haar dieptepunt beland. De 

sterke besparingen die zijn doorgevoerd in de periode na de ‘bubble’, beginnen nu vruchten af te werpen. 

De betalende zetelkilometers (RPK) beginnen weer lichtjes te stijgen. Vroeger bestelde nieuwe toestellen 

worden nog steeds geleverd. Dit zorgt wel voor problemen omdat de sector op dat ogenblik nog te maken 

heeft met overcapaciteit waardoor de yield nog steeds daalt.  

 

De laatste fase is de ‘Recovery’. De economie is opnieuw volop aan het groeien. Hierdoor stijgt de vraag 

naar luchtvervoer. Er wordt weer winst gegenereerd door het stijgend aantal inkomsten en het onder 

controle kunnen houden van de kosten. De nieuwe toestellen zijn allemaal geleverd waardoor de 

                                                      
4 Dit is de gemiddelde ontvangst voor elke ton-kilometer die wordt gevlogen. 
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capaciteit niet meer wordt uitgebreid. Eventueel kunnen er bij voldoende vraag nog vliegtuigen, die 

tijdens de ‘Crash’-fase werden gestockeerd in de woestijn5, worden heringezet. Door de groeiende vraag 

naar luchtvervoer kunnen de maatschappijen weer hun prijzen optimaliseren. 

 

Figuur 2.6: Conjunctuurcycli 

 
 

2.3. VOOR 11 SEPTEMBER 2001 

De voorbije 30 jaar groeide het aantal passagiers gemiddeld 6,2 % per jaar, volgens een studie van Costa 

et al. (2002). Dit is ongeveer het dubbele van de gemiddelde groei van het globale Bruto Binnenlands 

Product.  

2.3.1. TURBULENTE GESCHIEDENIS 

De voorbije dertig jaar verging het de luchtvaartsector niet altijd goed. Door de continue afwisselingen 

van periodes van hoge economische groei en recessies hebben de maatschappijen gemiddeld gesproken 

geen of bijna geen winst gemaakt. Over de jaren heen neemt de omvang en de duur van de crisissen 

alleen maar toe. (Costa et al., 2002) 

 

In de jaren ‘70 was er een kleine deuk in de winsten door de oliecrisis, maar zonder veel erg. De globale 

winstmarge in de luchtvaartindustrie kende een éénmalig verlies in 1970. Ook met de oliecrisis in 1973 

had de sector het even moeilijk. De gestegen prijs van de olie woog sterk op de winstmarges.  

 

Eind de jaren ‘70, begin de jaren ‘80 kende de luchtvaartsector weer een oliecrisis, maar nu veel erger. 

Deze kende een negatieve globale winstmarge die vier jaar lang aanhield.  Luchtvaartmaatschappijen 

besteedden toen ongeveer 29 % van hun uitgaven aan brandstof. Het aantal passagiers daalde lichtjes in 

1980, stabiliseerde het jaar erop om vanaf 1982 weer toe te nemen. De bezettingsgraad daalde sterk. De 

                                                      
5 Een voorbeeld hiervan is Arizona in de Verenigde Staten, waar er verschillende vliegvelden voorbehouden zijn om 

niet gebruikte vliegtuigen te stockeren. Door het droge klimaat blijven de toestellen in de beste staat van conditie. 
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oorzaak hiervan was de steeds toenemende beschikbare capaciteit (ASK), ondanks de hoge olieprijzen. 

De sector had nog 5 jaar nodig om weer op het oude niveau van 66 % te geraken (Figuur 2.2).  

 

De volgende ‘bubble’ barstte 7 jaar na de vorige crisis. Deze crisis duurde 5 jaar, tot 1994. Het aantal 

passagiers kende pas een daling in 1991. De bezettingsgraad bleef al enkele jaren ongewijzigd hangen 

rond 68 % maar daalde in ’91 toch. Een heel kleine daling in de beschikbare capaciteit kon worden 

vastgesteld in ’91 maar dit was éénmalig. In 1992 kende de sector het dieptepunt. Pas drie jaar later werd 

de globale winstmarge van de maatschappijen weer positief.  

 

De luchtvaartmaatschappijen konden tussen 1995 en 2000 een winst opstrijken van maar liefst 39 miljard 

dollar. Ze namen ook meer dan 4700 nieuwe toestellen in dienst. Beide cijfers zijn recordbedragen (Costa 

et al., 2002). Nu besteden maatschappijen slechts ongeveer 10 % van hun uitgaven aan brandstof door het 

inzetten van minder verbruikende toestellen. Daardoor heeft de oliecrisis van 1999 geen grote implicaties 

gehad zoals in de voorbije 30 jaar wel een paar keer het geval was. 

2.3.2. DE OPKOMST VAN LOW-COST AIR CARRIERS 

Een opvallend feit over de voorbije dertig jaar is de opkomst van low-cost maatschappijen. Deze bieden 

vluchten aan zonder service tegen zeer lage prijzen. De allereerste maatschappij die dit model 

introduceerde was Southwest in 1971. Ondertussen zijn er talrijke luchtvaartmaatschappijen opgericht die 

het business plan van Southwest overgenomen hebben. Ryanair (1995), Easyjet (2000), JetBlue (2000) en 

nog een hele hoop anderen hebben het succes van Southwest kunnen evenaren. Hun uitgangspunt is dat ze 

meestal opereren vanaf minder belangrijke luchthavens, waar er geen of zeer weinig vluchten per dag 

vertrokken vóór zij zich daar kwamen vestigen. Ze kunnen er hun eigen basis uitbouwen. De passagiers 

moeten niet lang wachten om in te checken, de vliegtuigen kunnen veel sneller vertrekken doordat er geen 

wachttijden zijn en de grondafhandeling direct beschikbaar is. Hierdoor kan de low-cost maatschappij 

veel tijd winnen per vlucht omdat de toestellen minder lang op de tarmac staan. De productiviteit wordt 

sterk opgedreven en dit resulteert in enorme kostenbesparingen. Gevolg hiervan is dat de maatschappij 

goedkopere tarieven aanbieden (Binggeli en Pompeo, 2002). Ze nemen bijna geen passagiers af van 

andere maatschappijen maar genereren een nieuwe vraag naar goedkope vluchten. Daardoor kunnen ze 

goed standhouden tijdens fases van neergaande conjunctuur (Franke, 2004).  
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2.4. NA 11 SEPTEMBER 2001 

Het valt op dat de expansieve fase van de cycli ongeveer 7 jaar duurt. De neergaande fase duurt langer en 

langer met de jaren. In 1970 was dit nog 1 jaar, rond 1980 duurde ze 4 jaar en rond 1990 5 jaar. Zo was 

het ook te verwachten dat er rond 2001, na 7 jaar een zeer expansieve fase gekend te hebben, een nieuwe 

crisis ging komen. 

 

De cyclische neergang in de luchtvaartsector begon al vóór de aanslagen in New York op 11 september 

2001. Begin 2001 kenden de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen maar een groei van 0,7 %, een 

daling van meer dan 4 % ten opzichte van het vorige decennium. Als reactie hierop hebben de 

maatschappijen hun prijzen sterk verlaagd, in de hoop hierdoor meer passagiers te kunnen aantrekken. 

Hierdoor kwamen hun winstmarges sterk onder druk te staan. De winsten van 4 % die in de vorige jaren 

gehaald werden, daalden sterk met als gevolg verliezen van meer dan 3 % in de eerste helft van 2001 

(Costa et al., 2002).  

 

De kwijnende luchtvaartsector kreeg door de aanslagen in New York nog een enorme mokerslag te 

verwerken. Dit effect was vooral voelbaar in de Verenigde Staten waar het aantal passagiers daalde met 

ongeveer 7 % en de netto winstmarges daalden met meer dan 8 % (Costa et al., 2002).    

Wereldwijd daalde het aantal passagiers met 4 %. Figuur 2.7 toont duidelijk aan dat er al een daling te 

constateren was van de betalende zetelkilometers (RPK) nog vóór de aanslagen gepleegd zijn en dat de 

Verenigde staten het sterkst getroffen zijn.  

 

Vele maatschappijen kwamen in financiële problemen. American Airlines, Delta Airlines, United Airlines 

en US Airways noteerden elk meer dan 1 miljard dollar verlies. Het grootste probleem was de 

schuldaflossing. De maatschappijen konden niet genoeg nieuwe leningen aangaan om de oude schulden 

af te betalen. Ook andere luchtvaartmaatschappijen zoals British Airways, Scandinavian Airlines Systems 

(SAS), Japan Airlines (JAL), Philippine Airlines en VARIG kenden ongekende verliezen. De reizigers 

hadden vooral twijfels bij de veiligheid. Ook de lange wachttijden en ongemakken bij het inchecken zijn 

door de vele extra controles geen motiverende factoren om passagiers weer meer het vliegtuig te laten 

nemen (A.T.Kearney, 2003).  

 

De maatschappijen konden niet anders dan extreme besparingen doorvoeren. De traditionele 

luchtvaartmaatschappijen hadden geen andere keuze dan vliegtuigen uit de vloot nemen en ze tijdelijk te 

stockeren in de woestijn. Op verschillende routes werd de frequentie van het aantal vluchten sterk 

verminderd, nieuwe orders werden uitgesteld. Het grootste probleem was het personeel dat te veel kostte. 

Samen met de vakbonden zijn de maatschappijen erin geslaagd nieuwe arbeidsovereenkomsten af te 

sluiten. Zo bespaarden Delta Airlines en United Airlines respectievelijk 1,1 en 1,2 miljard dollar  
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(A.T.Kearney, 2003). Ook werd het hub-and-spokes systeem (zie ook hoofdstuk 3.3.1, blz. 18) in vraag 

gesteld. Dit systeem, waarbij een luchthaven gebruikt wordt als centraal punt in het netwerk, is zeer 

voordelig voor de klanten, die gemakkelijk kunnen overstappen en zo weinig tijd verliezen. Voor de 

maatschappijen is het wel een redelijk dure oplossing. Uiteindelijk zijn United, US Airways en enkele 

anderen niet kunnen ontsnappen aan de ‘Chapter 11 bankrupcy procedures’, ondanks de vele miljarden 

dollars die de Amerikaanse overheid in de luchtvaartmaatschappijen gepompt heeft. De meeste 

maatschappijen vechten momenteel nog steeds om niet failliet te gaan.  

 

Figuur 2.7: Betalende zetelkilometers (RPK) 

 

Bron: Grafiek IATA in A.T. Kearney and The society of British Aerospace Companies (SBAC) (2003) 
 

In 2003 kreeg de sector weer twee tegenslagen te verwerken, namelijk de oorlog in Irak en het SARS 

virus in Azië. Door de oorlog in Irak, die in maart begon, werden verschillende routes naar het Midden-

Oosten geschrapt. Dit resulteerde in een daling van het aantal betalende zetelkilometers (RPK) met meer 

dan 50 % in de eerste weken van de oorlog. De vraag herstelde zich vrij snel en drie maanden later was 

het oude niveau alweer bereikt (AEA, 2004). 

 

Ongeveer dezelfde periode als het begin van de oorlog in Irak brak in Azië het SARS virus uit dat de hele 

regio maanden in bedwang hield. Door dit virus, dat heel besmettelijk is, was het niet aangewezen om te 

reizen van en naar deze regio, om het risico op verspreiding naar andere delen van de wereld tegen te 

gaan. Door dit virus daalde de vraag naar luchtvervoer enorm. Vanaf de ontdekking van het virus tot het 
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moment waarop de vraag terug begon toe te nemen, was er een daling van 23,1 % in passagiers en een 

verlies van meer dan 900 miljoen dollar voor de leden van de Association of European Airlines (2004).  

Volgens de International Air Transport Association (IATA) herstelde het internationaal luchtverkeer zich 

in 2004 op spectaculaire wijze6. Het internationale passagiersvervoer groeide met 13,5 % en het 

vrachtvervoer met 13,3 %. IATA schrijft wel 5 % van de groei toe aan het herstel na de SARS crisis in 

Azië in 2003. Ondanks deze mooie groeicijfers werd wel meer dan 4,8 miljard dollar verlies gemaakt 

door de maatschappijen, wat erop duidt dat de crisis, veroorzaakt in 2001, nog altijd niet verwerkt is. 

 

De enigen die niet geleden hebben onder de crisis van 11 september 2001 zijn de low-cost 

maatschappijen. Zij zijn winst blijven maken, alhoewel minder dan het vorig jaar, en het aantal vervoerde 

passagiers is niet gedaald. Vandaag de dag kan men niet meer naast het groeiend aantal low-cost 

maatschappijen kijken. Ze schieten als paddestoelen uit de grond, wat niet altijd wil betekenen dat ze 

kunnen standhouden ten opzichte van de reeds bestaande grote low-cost maatschappijen, zoals Ryanair, 

Easyjet, Southwest of Jetblue. De traditionele maatschappijen hebben ook ingezien dat daar een 

opportuniteit ligt naast hun normale diensten (Roosens, 2005). Zo richtte United Airlines de low-cost 

maatschappij TED op, die sommige routes overnam van United. Andere maatschappijen hadden hetzelfde 

doel voor ogen. Een klein overzicht volgt in Tabel 2.1. Het was wel niet altijd een succes. Continental 

Lite werd opgericht in 1993 en ging al na twee jaar failliet na een verlies van 120 miljoen dollar (Chang 

en Williams, 2002). 

 

Tabel 2.1: Low-cost carriers van traditionele maatschappijen: enkele voorbeelden 

Maatschappij Low-cost maatschappij Bestemmingen 

British Airways Go Europa 

Continental Airlines Continental Lite  Noord-Amerika 

Delta Airlines Song Noord-Amerika 

KLM Buzz Europa 

 Basiq Air Europa 

Qantas Australian Airlines Australië – Azië 

 Jetstar Airways Australië 

 Jetstar Asia Airways Azië 

SAS Snowflake Europa 

Singapore Airlines Tiger Airways Azië 

United Airlines TED Noord-Amerika 

US Airways MetroJet Noord-Amerika 

Bron: Roosens (2005), Chang en Williams (2002) 

                                                      
6 IATA, “Air Traffic Rebounds in 2004 - Cost Efficiency; The Challenge for 2005”, 31/01/2005 



  12 

2.5. TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Als we kijken naar het toekomst in de luchtvaartsector, zien we enkele veranderingen die de hele sector 

duidelijk beïnvloeden. 

2.5.1. TOEKOMSTIGE EVOLUTIE 

De luchtvaartsector blijft continu in grootte toenemen. Elke week wordt er wel ergens ter wereld een 

luchtvaartmaatschappij opgericht. Ook het tegendeel is waar, bijna elke week gaat er ook een 

maatschappij failliet. De meeste grote maatschappijen hebben het zwaarste gedeelte van de crisis in de 

sector na 11 september en de SARS epidemie achter de rug en kunnen zich weer volop richten op 

consolidatie van het netwerk en eventuele uitbreidingen.  

    

Boeing (2004) verwacht voor de volgende twintig jaar een groei van 5,2 % in betalende zetelkilometers 

(RPK) voor een verwachte groei van 3 % van het gemiddelde globale Bruto Binnenlands Product. Voor 

het vrachtvervoer voorspellen ze een groei van 6,2 %. (Figuur 2.8) 

 

Figuur 2.8: Boeing Current Market Outlook 2004 

 
 

IATA is nog iets optimistischer in de voorspelling van de evolutie van het passagiersvervoer in de periode 

2004-20087. Ze verwachten een groei van zes procent. Ook voor het vrachtvervoer zien ze een toename 

van zes procent. 

                                                      
7 IATA, “International Cargo and Passenger to Grow at 6.0% Yearly to 2008”, 15/12/2004 
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Figuur 2.9: Verschillen in groei per regio 

 
 

Er zijn sterke verschillen in groei tussen de verschillende werelddelen en regio’s (Figuur 2.9). De cijfers 

van Airbus (2004) zijn vergelijkbaar met deze van Boeing (2004). Noord-Amerika is momenteel de 

grootste markt en zal dit ook blijven in de toekomst. Een opvallend en niet te overzien feit is dat China 

momenteel in een enorme expansiefase zit. Het land kende dit jaar een groei van het Bruto Nationaal 

Product van meer dan 9 %. Dit vertaalt zich natuurlijk in een groeiende vraag naar luchtvervoer. De 

Chinese markt zal in de komende jaren één van de belangrijkste worden ter wereld. Als men dit resultaat 

optelt bij de andere Aziatische vluchten, kan men vaststellen dat de Aziatische markt het grootste 

groeipotentieel heeft. Ook Latijns Amerika mag men niet uit het oog verliezen. Indien de liberalisering 

zich daar eveneens voortzet, zal de markt zich meer openstellen voor concurrentie en zal het luchtvervoer 

sterk toenemen. 

2.5.2. LOW-COST MAATSCHAPPIJEN WORDEN GROTE SPELERS 

De low-cost maatschappijen die als eersten de markt betreden hebben, zijn enorm gegroeid sinds hun 

start. Zo vervoerden in de Verenigde Staten, volgens de jaarverslagen van de verschillende 

maatschappijen van 2004, Southwest 70,9 miljoen en Jetblue 11,8 miljoen passagiers. Ryanair en Easyjet 

vervoerden in Europa in 2004 respectievelijk 27 en 24,3 miljoen passagiers. Ze boekten ook allemaal 

winst. Southwest had een winst van 313 miljoen dollar. Ryanair deed niet onder met 226,5 miljoen euro 
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winst. Toch waren er enkele maatschappijen die het niet haalden. Voorbeelden zijn onder meer Volare, 

Air Polonia en VBird (Roosens, 2005). 

  

In de toekomst zal het marktaandeel van de low-cost maatschappijen nog sterk toenemen. Een studie van 

McKinsey (Binggeli en Pompeo, 2002) voorspelt een jaarlijkse groei van 20 % voor de Europese low-

cost maatschappijen (Figuur 2.10). De toekomst zal hoogstwaarschijnlijk uitwijzen dat er maar een 

handvol maatschappijen zullen overblijven. In Europa zullen dit wellicht Ryanair en Easyjet zijn, in de 

Verenigde Staten Southwest en Jetblue. 

  

Figuur 2.10: Toekomstige evolutie low-cost maatschappijen in Europa 

 
Bron: Binggeli en Pompeo (2002) 

2.5.3. ALLIANTIES 

Om te overleven in de sterk concurrentiële markt, zullen meer en meer maatschappijen een toevlucht 

zoeken tot één van de drie grote allianties, namelijk Star Alliance, Oneworld of het Skyteam. Dit wordt in 

de volgende hoofdstukken verder behandeld. 
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3. LUCHTVAARTALLIANTIES: VAN ZES NAAR DRIE 

In dit hoofdstuk wordt de vorming van de verschillende luchtvaartallianties besproken. Hierbij wordt de 

vraag gesteld waarom er allianties bestaan, welke vormen ze kunnen aannemen, wat de krachten zijn die 

de structuur en het behoud van de allianties kunnen beïnvloeden en de mogelijke macro-economische 

structuren die ze kunnen aannemen. Vervolgens wordt de inkrimping van het aantal strategische allianties 

van zes naar drie verklaard, gevolgd door een analyse van de kapitaalstructuren van de verschillende 

allianties. Om af te sluiten wordt een toekomstige evolutie geschetst.     

 

3.1. EEN KORTE GESCHIEDENIS 

De vorming van de eerste allianties geschiedde al begin vorige eeuw (Li, 2000). Zes Europese 

luchtvaartmaatschappijen vormden in 1919 het allereerste samenwerkingsverband, namelijk International 

Air Traffic Association (IATA), met als belangrijkste doel internationale tarieven op elkaar af te 

stemmen. In 1949 vond de eerste verregaande alliantie plaats met aandelenuitwisseling tussen Aviaco en 

Iberia, waarbij de eerste maatschappij in onderaanneming van Iberia vluchten begon uit te voeren. 

Midden jaren 60 werden in de Verenigde Staten de eerste samenwerkingsakkoorden gesloten tussen 

nationale en regionale maatschappijen. Een voorbeeld hiervan was de codesharing8 overeenkomst tussen 

Henson Aviation en Allegheny Airlines, nu US Airways. Air France was één van de maatschappijen die 

zeer snel heeft ingezien dat alliantievorming noodzakelijk was voor verdere ontwikkeling van de 

maatschappij. Tussen 1940 en 1970 sloot het dan ook diverse billaterale akkoorden af met internationale 

en lokale partners, onder andere met Royal Air Maroc (1947), Tunis Air (1948), Middle East Airlines 

(1949), Air Afrique (1963), Air Mauritius (1967), Cameroon Airlines (1971), Air Gabon (1977) en 

verschillende anderen (Li, 2000). Deze akkoorden omvatten gemeenschappelijke vluchten, 

overeenstemming in dienstregelingen, gecoördineerde grondafhandelingsactiviteiten en prijsafspraken. 

 

De eerste moderne alliantie ontstond in 1975 tussen Iberia en Middle East Airlines, waarbij de laatste aan 

codesharing deed op de Iberiavlucht tussen Madrid en Beirut. Begin 1980 volgde het eerste frequent flyer 

samenwerkingsprogramma tussen Air UK en KLM. Deze en andere soorten allianties zorgden ervoor dat 

er in de jaren 90 een ware stroomversnelling kwam in het vormen van nieuwe akkoorden (Li, 2000).  

 

Eén van de eerste consortiumallianties was de Global Excellence Alliance. Zij werd in 1989 gevormd 

door Singapore Airlines, Delta Airlines en Swissair. Het samenwerkingsakkoord omvatte onder meer 

                                                      
8 Luchtvaartmaatschappijen plaatsen hun eigen vluchtcode op vluchten van een andere maatschappij waarmee ze 

een codesharing overeenkomst hebben.  
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codesharing, blocked space overeenkomsten9 alsook een gemeenschappelijke verkoopsorganisatie. 

Singapore Airlines hield het in 1998 voor bekeken. Dit werd beschouwd als een succesvolle alliantie, in 

tegenstelling tot de Alcazar Alliantie (KLM, SAS, Swissair en Austrian Airlines), die reeds faalde voordat 

ze operationeel werd. Daar woedde de discussie over de toevoeging van een Amerikaanse partner. KLM 

wou absoluut vasthouden aan haar akkoord met Northwest, dat al sinds 1989 succesvol standhield, terwijl 

de anderen Delta Air Lines prefereerden (Li, 2000) 

 

De wereldwijd meest bekende allianties zijn natuurlijk de Star Alliance (1996), Oneworld (1998) en 

Skyteam (2000). De Star Alliance startte met United Air Lines, Lufthansa, Thai Airways, Air Canada en 

Scandinavian Airlines. De samenwerking omvatte zowel een Frequent Flyer Programma als 

verkoopsovereenkomsten via gecoördineerde Star verkoopskantoren. Oneworld werd gevormd door 

American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific en Qantas. De overeenkomst 

omsloot verschillende diensten, behalve een codesharing overeenkomst wegens geen toestemming door 

de betrokken instanties. Het Skyteam werd oorspronkelijk gevormd door Aeromexico, Air France, Delta 

Air Lines en Korean.   

 

3.2. VERSCHILLENDE SOORTEN ALLIANTIES 

Volgens Fan et al (2001) kunnen we drie verschillende niveaus van samenwerking onderscheiden: de 

gewone samenwerking, de tactische samenwerking en de strategische alliantie.  

 

Het eerste niveau is de gewone samenwerking. Luchtvaartmaatschappijen die slechts een beperkt aantal 

vluchten aanbieden naar een luchthaven, zullen bepaalde activiteiten uitbesteden omdat de kosten die 

gemaakt worden voor het garanderen van eigen diensten niet in verhouding zijn met de inkomsten. Het 

gaat hier vooral om grondafhandelingsactiviteiten en andere diensten op luchthavens. Deze akkoorden 

zijn samenwerkingsverbanden die op wederzijds vertrouwen gebaseerd zijn maar geen aanleiding geven 

tot verdere uitdieping van activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Air Canada en 

Air Mauritius op de luchthaven van Londen Heathrow waarbij de eerste maatschappij enkele diensten 

overneemt van de tweede, zonder dat er een verdere samenwerking tussen beide maatschappijen bestaat. 

 

Het volgende niveau is de tactische samenwerking. Deze omvat meestal één of andere vorm van cross-

selling van capaciteit op geselecteerde vluchten van beide maatschappijen (bv. blocked space 

overeenkomsten) of het plaatsen van de code van één maatschappij op de vlucht van de partner 
                                                      
9 In een blocked space overeenkomst wordt overeengekomen dat een luchtvaartmaatschappij een aantal zetels 

verkoopt op de vlucht van de andere maatschappij. De zetels worden dan door de eigen marketingafdeling verkocht 

aan de klanten. 
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(codesharing). Soms kunnen de klanten ook genieten van gedeelde Frequent Flyer Programma’s op deze 

vluchten, maar zeker niet bij alle tactische samenwerkingen. Indien de klant lid is van het Frequent Flyer 

Programma van een maatschappij, kan hij Frequent Flyer Miles sparen elke keer hij vliegt met deze 

maatschappij. Als hij genoeg miles heeft verzameld, kan hij deze later inwisselen voor een gratis vlucht 

of een upgrade naar een hogere klasse. Als de luchtvaartmaatschappij een akkoord heeft gesloten met 

andere maatschappijen, kan deze klant ook miles sparen bij deze maatschappijen. Deze samenwerking is 

normaal gelimiteerd tot bepaalde routes of regio’s. De maatschappijen blijven hun onafhankelijke 

karakter behouden. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen SN Brussels Airlines en Iberia op 

vluchten tussen België en Spanje. SN Brussels plaatst zijn code op Iberia vluchten en omgekeerd. Ook 

kunnen klanten van SN, Frequent Flyer Miles sparen indien ze met Iberia vliegen.    

 

Het hoogste niveau van samenwerking is de strategische alliantie. Deze wordt als volgt door Oum 

gedefinieerd (2000, blz. 4): “A strategic alliance may be defined as being a long-term partnership of two 

or more firms who attempt to enhance competitive advantages collectively vis-à-vis their competitors by 

sharing scarce resources including brand assets and market access capability, enhancing service quality, 

and thereby, improving profitability. In practical terms,  a strategic airline alliance is one involving 

strategic commitment by top management to link up a substantial part of their respective route networks 

as well as collaborating on some key areas of airline business.”  

De twee meest essentiële kenmerken voor dit soort allianties zijn de exclusieve samenwerking en 

gecoördineerde marketing. Ze omvat onder andere de erkenning en het gebruik van de Frequent Flyer 

Programma’s van beide maatschappijen, gemeenschappelijk uitgebate lounges, uitgebreide codesharing 

en blocked space overeenkomsten, op elkaar afgestemde dienstregelingen en ticketprijzen. Deze vorm 

van samenwerking heeft als doel de klanten een wereldwijd netwerk van uitstekende diensten aan te 

bieden. Zo erkennen de leden van de Star Alliance de Frequent Flyer Programma’s van de andere leden 

en hebben ze ook verregaande codesharingakkoorden afgesproken (Mountford en Tacoun, 2004).  

 

Tabel 3.1: Types van samenwerking en types van relaties 

 

Uitwisseling 
aandelen 

Codesharing of 
blocked space  
overeenkomsten 

Wederzijdse 
frequent flyer 
voordelen 

Exclusieve 
samenwerking en 
gecoördineerde 
marketing 

Gewone samenwerking Mogelijks Neen Neen Neen 

Tactische samenwerking Mogelijks Ja Mogelijks Neen 

Strategische alliantie Mogelijks Meestal Ja Ja 

Bron: Fan et al (2001) 
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3.3. WAAROM ZIJN ER STRATEGISCHE ALLIANTIES  

3.3.1. REDENEN VOOR ALLIANTIEVORMING 

UITBREIDING VAN HET NETWERK 

Vele factoren spelen een rol in de keuze van de luchtvaartmaatschappij door de klant. Een uitgebreid 

netwerk is daarbij één van de belangrijkste. Om meer passagiers aan te trekken in de toenemende 

competitieve luchtvaartmarkt moet een grote maatschappij naar ongeveer alle bestemmingen ter wereld 

diensten aanbieden. Door samen te werken met andere maatschappijen, netwerken op te zetten met 

verschillende partners over de verschillende continenten, kan aan de wensen van de klanten worden 

voldaan (Oum, 2000, blz. 4). Zo wordt in de Star Alliance het Lufthansa netwerk met het Amerikaanse 

United Airlines netwerk verbonden via hun respectievelijke hubs. Door samenwerking met andere 

maatschappijen uit Europa (Scandinavian, Austrian Airlines, BMI, Spanair, LOT), Amerika (Air Canada, 

US Airways, VARIG), Azië (ANA, Thai, Singapore Airlines, Asiana) en Oceanië (Air New Zealand) 

kunnen passagiers naar 772 bestemmingen in 133 landen reizen over de gehele wereld (Website Star 

Alliance, oktober 2004). 

 

Soms is het niet rendabel om te concurreren omdat er maar een kleine markt is voor bepaalde routes. 

Daarom is het beter om samen te werken om zo toch deze markten te kunnen inlijven in het netwerk. Een 

voorbeeld is de samenwerking tussen SN Brussels Airlines en Ukraine International voor vluchten tussen 

Brussel en Kiev. 

 

Een andere reden die kan worden aangehaald zijn de beperkingen die sommige landen opleggen om 

concurrentie te beperken en eigen maatschappijen te bevoordelen. Het is dus niet mogelijk om ofwel 

eigen filialen op te zetten of vluchten te organiseren naar deze landen. Daarom is samenwerken met de 

lokale luchtvaartmaatschappijen de enige oplossing om eigen klanten ook naar deze bestemmingen te 

vervoeren. 

AANBRENGEN VAN KLANTEN TUSSEN PARTNERS (TRAFFIC FEEDING) 

Door het gebruik van hub-and-spokes netwerken door de verschillende maatschappijen kunnen de 

netwerken gemakkelijk worden verbonden door verbindingsroutes tussen de hubs. Daardoor kunnen 

passagiers overstappen van de ene maatschappij naar de andere (Dennis, 2000).  

 

Het hub-and-spokes systeem werkt als volgt: passagiers worden vanuit talrijke bestemmingen in de 

omgeving van de centrale hub aangevoerd door het gebruik van ‘feeder spokes’ routes. Vanuit de hub 

worden de passagiers verdeeld over verschillende nationale en internationale vluchten, ‘pipeline routes’, 

die de verschillende hubs met elkaar verbinden. Als laatste stap kunnen de passagiers overstappen naar de 
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eindbestemmingen ‘achter’ de ‘hub-to-hub’ routes. Deze laatste vluchten worden dan meestal door een 

andere maatschappij verzorgd. Soms is het mogelijk dat één maatschappij verschillende hubs heeft. Dit is 

vooral in de Verenigde Staten een veel voorkomend gebruik. Meestal wordt samengewerkt met 

verschillende maatschappijen om de netwerken op elkaar af te stemmen. Een voorbeeld is de route tussen 

Dusseldorf en San Diego, uitgevoerd door Oneworld. Het eerste stuk, de ‘feeder route’ Dusseldorf – 

Londen, wordt verzorgd door British Airways. De route tussen de twee hubs Londen en Chicago wordt 

zowel door British Airways als American Airlines gevlogen. Het laatste stuk wordt door American 

Airlines uitgevoerd. (Figuur 3.1) 

 

Figuur 3.1: Voorbeeld van een hub-and-spokes systeem 

 

REDUCEREN VAN KOSTEN EN VERHOGEN VAN DE WINST 

Het doel van een luchtvaartmaatschappij is winst maken door het aanbieden van een dienst, namelijk het 

vervoeren van passagiers van de ene plaats naar de andere. Door samenwerking met andere 

maatschappijen kunnen synergieën worden gevormd met de bedoeling kosten te drukken.  

 

Schaaleffecten kunnen voorkomen door, bij een constante grootte van het netwerk, vluchten te laten 

uitvoeren door maatschappijen die de dienst kunnen aanbieden tegen een lagere kost. Ook gecombineerde 

ontwikkelingen van computersystemen en software, gemeenschappelijke marketingcampagnes, 

samenwerkingsovereenkomsten op luchthavens voor bagageafhandeling en check-ins voor passagiers 

kunnen extra voordelen opleveren (Oum, 2000, blz. 13) 

 

Economies of scope kunnen worden bekomen door de uitbreiding van het netwerk met additionele routes 

(Oum, 2000, blz. 13). Zo worden kosten bespaard doordat de luchthavenfaciliteiten en het personeel al 

aanwezig zijn op het vertrekpunt en de kosten dus worden verspreid over een grotere output. 

 

De vergroting van het netwerk maar ook het aanbrengen van nieuwe klanten door partners verhoogt de 

bezettingsgraad van de toestellen. Hierdoor kan de eenheidskost worden verminderd door het inzetten van 

grotere toestellen of door de verhoging van de frequentie op een bepaalde route. Vooral voor de grote 

alliantiepartners die het meest van alle voordelen kunnen genieten, zal het mogelijk zijn om grotere 
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winsten te genereren door alliantievorming. Zo schatte KLM in 1999 dat hun samenwerkingsakkoord met 

Northwest Airlines 150 miljoen dollar extra winst opbracht. Hetzelfde gold voor Lufthansa dat beweerde 

175 miljoen dollar extra operationele winsten te boeken door alliantievorming (Young, 1999, p. 288).  

VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DIENSTEN 

Het afstemmen van de verschillende aanvoerroutes op ‘pipeline routes’ zal een enorme verhoging van het 

aantal passagiers opleveren. Klanten hebben een betere verbinding tussen de verschillende steden in het 

netwerk waardoor het hub-and-spokes systeem verder wordt uitgebouwd (Oum, 2000, blz. 13). 

Maatschappijen in een alliantie werken ook samen op luchthavens door gemeenschappelijke 

incheckbalies te gebruiken, de vluchten aan dezelfde terminal te laten toekomen zodat de transfer tussen 

vluchten vlotter verloopt, gemeenschappelijke lounges aan te bieden, enz.  

FREQUENT FLYER PROGRAMMA EN COMPUTER RESERVATIE SYSTEEM 

Het Frequent Flyer Programma zorgt ervoor dat klanten Frequent Flyer Miles kunnen sparen door zowel 

te vliegen met hun lokale luchtvaartmaatschappij als met andere maatschappijen uit de alliantie. Hierdoor 

profiteert de klant dubbel, namelijk door meer keuze te hebben in het aantal bestemmingen die worden 

aangeboden, maar ook door het blijven verzamelen van miles, ook al vliegt hij niet met de lokale 

maatschappij. Het Frequent Flyer Programma zorgt ervoor dat klantenbinding wordt gecreëerd. Klanten 

schakelen vandaag namelijk zeer gemakkelijk over naar de concurrent (Oum, 2000, blz. 15).  

 

Ook het Computer Reservatie Systeem zorgt ervoor dat er meer geboekt wordt op een bepaalde vlucht. 

Doordat er codesharing is op bepaalde vluchten, zorgt dit ervoor dat in het systeem de vlucht meerdere 

malen wordt vermeld, telkens onder een andere code. Op het computerscherm van de reisagent zullen 

deze vluchten dan ook de plaats innemen van vluchten van concurrenten, die pas zullen worden getoond 

op een volgend scherm. Hierdoor hebben deze vluchten een grotere kans geboekt te worden dan andere 

(Oum, 2000, blz. 15). De vlucht tussen Brussel en Frankfurt van 08u20 zal bijvoorbeeld onder 4 

verschillende codes op het computerscherm verschijnen, namelijk als LH4571, SQ2037, UA8820 en 

US5779. (Figuur 3.2) 

 

Figuur 3.2: CRS voor vlucht tussen Brussel en Frankfurt 

 

Bron: www.brusselsairport.be, 09/02/2005 
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COÖPERATIEVE PRIJSZETTING 

Door het samenwerken op gemeenschappelijke routes, verdwijnt meestal ook de concurrentie op deze 

routes. Als deze maatschappijen de enige waren die concurreerden op deze routes, kunnen door de 

samenwerking mogelijke opportuniteiten worden uitgebuit, meestal ten nadele van de klant. De 

samenwerking zal ervoor zorgen dat de prijs op het gemeenschappelijke stuk zal verhogen. Brueckner en 

Whalen (2000) hebben dit proberen aan te tonen. Zij concludeerden dat er een stijging van 5 % was in de 

ticketprijs nadat twee maatschappijen samenwerkten in vergelijking met toen ze nog concurreerden. Dit 

effect was echter statistisch niet significant. Wel is er aangetoond dat de ticketprijs bij 

alliantiemaatschappijen op aansluitende vluchten tot 25 % lager is dan bij concurrerende maatschappijen. 

Dit ligt in de lijn van de verwachtingen omdat, door schaaleffecten en meer passagiers, de kost per 

eenheid kan worden gedrukt. Het is vooral in de secundaire markten, namelijk deze na de ‘hub-to-hub’ 

routes dat de grootste prijsreducties op te merken zijn. Zo zijn er volgens Moss (1999) op een typische 

vlucht tussen Chicago, de hub van United Airlines, en Frankfurt, de Lufthansa hub, maar 13 % reizigers 

die daadwerkelijk enkel de ‘hub-to-hub’ route, als enige vlucht nemen, en visa versa. De overige reizigers 

reizen verder of zijn in Chicago al overgestapt. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de reizigers 

ten volle geniet van de voordelen van de alliantievorming.    

3.3.2. VOORDELEN VOOR DE KLANTEN 

Allianties zorgen ervoor dat door samenwerking de diensten van de verschillende maatschappijen beter 

aansluiten bij de behoeften en preferenties van de klanten. Ten eerste profiteren klanten van het grotere 

netwerk dat de maatschappijen aanbieden. Ook verliezen ze minder tijd bij het overstappen, door het 

afstemmen van de verschillende dienstregelingen op elkaar. Ten tweede genieten de klanten van 

gemeenschappelijke diensten zoals het gebruik van lounges en incheckbalies op verschillende 

luchthavens. Ook het gebruik van een gemeenschappelijk Frequent Flyer Programma zorgt voor het 

sneller sparen van Frequent Flyer Miles waardoor de klant kan genieten van voordelen zoals het boeken 

van gratis vluchten of het verkrijgen van upgrades. Ten derde worden ticketprijzen goedkoper omdat 

allianties betere prijzen kunnen aanbieden dan niet-alliantieleden. Tenslotte heeft de alliantie ook zijn 

reputatie te verdedigen qua dienstverlening, grootte van het netwerk maar ook qua veiligheid. Als er 

problemen zijn bij één van de maatschappijen op dit gebied, zal dit een weerslag hebben op het algemene 

imago van de alliantie. Daarom vestigen maatschappijen zeer veel aandacht op dit veiligheidsaspect.  

3.3.3. VOORDELEN VOOR DE GEMEENSCHAP 

Het aan elkaar koppelen van de netwerken van de verschillende alliantiepartners zorgt ervoor dat meer 

landen met elkaar worden verbonden. Dit kan ervoor zorgen dat minder ontwikkelde landen of regio’s 

beter verbonden kunnen worden met landen die sterker ontwikkeld zijn. Daardoor zal de economie in 
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deze landen sneller groeien door de aantrekking van nieuwe investeerders. Dit zal een positieve weerslag 

hebben op de transportsector. (AEA, 2004).  

3.3.4. VOORDELEN VOOR DE INTERNATIONALE LIBERALISATIE IN DE 

LUCHTVAART  

Volgens Moss (1999) heeft de liberalisatie in de luchtvaartsector, meestal door Open Sky akkoorden10, 

onrechtstreeks bijgedragen tot de vorming van internationale allianties. Door de liberalisering van de 

markt vergrootte de competitie. Daardoor besloten maatschappijen zich aan te sluiten bij allianties om 

zich sterker te kunnen opstellen tegen concurrenten. Vanuit de allianties werden er ook signalen gegeven 

aan de partners om aanvragen in te dienen voor Open Sky akkoorden, waardoor de alliantiepartners beter 

kunnen inspelen op de wensen van de klanten. Zo zorgt deze wisselwerking voor een verdere liberalisatie 

in de luchtvaart en helpt het bij de vorming van allianties.  

 

3.4. MOGELIJKE NADELEN VAN ALLIANTIEVORMING 

Het grootste nadeel dat kan worden aangehaald is het anti-competitieve karakter van allianties. Door de 

uitbouw van hub-and-spokes systemen is het probleem van gecongesteerde luchthavens, namelijk 

luchthavens met onvoldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen, alleen maar verergerd.  De 

maatschappij die zo’n luchthaven gebruikt als hub zal deze verder uitbouwen door het aanbieden van 

nieuwe routes ten koste van de concurrentie. Zo controleerde in 1999 volgens Young (1999) Northwest 

80 % van de luchtvaartbewegingen in Minneapolis, Detroit en Memphis, Delta 80 % in Atlanta en 

ongeveer evenveel in Cincinnati, United 70 % in Denver, enz. Door het vormen van allianties kunnen 

alliantiepartners op ‘hub-to-hub’ routes monopolies creëren, hetgeen sterk anti-competitief is. Zo worden 

ook intredebarrières gecreëerd, waardoor nieuwe maatschappijen moeilijker voet aan de grond krijgen. 

Tussen Amsterdam en New York11 (John F. Kennedy Airport en Newark) vliegen bijvoorbeeld alleen 

maar Skyteam partners, namelijk KLM, Northwest, Continental en Delta.  

 

                                                      
10 Dit zijn akkoorden tussen overheden waarbij landingsrechten worden toegekend. Maatschappijen kunnen dan 

zonder veel belemmeringen op elkaars vliegvelden landen. 
11 Website Schiphol, 19/04/2005, <http://www.schiphol.nl/> 
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3.5. KRACHTEN DIE STRUCTUUR EN BEHOUD VAN ALLIANTIES 
BEÏNVLOEDEN 

Volgens Fan et al. (2001) kunnen we 5 krachten onderscheiden in 3 categorieën die de structuur en het 

behoud van allianties kunnen beïnvloeden. De drie categorieën zijn industrietrends, economische krachten 

en de regulerende omgeving. 

INDUSTRIETRENDS 

Men kan twee industrietrends waarnemen, namelijk de globalisering in handel en luchtverkeer, en de 

intra-regionale interacties. De stijgende vraag naar meer internationaal en intercontinentaal vervoer wordt 

gecreëerd door een stijgende groei van de wereldhandel. Dit komt omdat vervoer een afgeleide vraag is. 

Strategische allianties die een wereldwijd netwerk van diensten kunnen aanbieden aan klanten die 

geregeld de wereld rondreizen, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van niet-alliantieleden. 

Vooral door het afsluiten van akkoorden met lokale maatschappijen in landen waar al verwoede 

concurrentie wordt gevoerd, kunnen allianties hun positie nog versterken tegen minimale kosten (Oum, 

2000, blz. 16). Zo is de aansluiting van British Midland in 2000 bij de Star Alliance een zeer doordachte 

keuze van de alliantie omdat ze nog geen voet aan de grond kregen op Engelse bodem. Daarnaast is er de 

groeiende trend naar intra-regionale interacties. Dit wordt vooral versterkt door de regionale liberalisering 

van handel binnen de Europese Unie (EU), de North American Free Trade Agreement (NAFTA) of 

binnen Azië.  

ECONOMISCHE KRACHTEN 

De economische voordelen van allianties zijn vroeger al besproken. Het betreffen hier economies of 

scale, scope en density. Hoe groter de netwerken zijn, hoe lager de kosten en hoe groter de winst (zie ook 

eigen werk blz. 19). Overnames en fusies zijn niet zo gunstig voor het vormen van allianties omdat er 

zware kosten mee gepaard gaan. Momenteel hebben de meeste maatschappijen al moeite om zelf 

overeind te blijven. Ook is het moeilijker aan het worden om nog ‘full-service’ partners te vinden in 

bepaalde regio’s door het groeiend aantal allianties die al gevormd zijn. Een voorbeeld hiervan is dat er 

maar één grote ‘full-service’ luchtvaartmaatschappij meer is in Nieuw Zeeland (Air New Zealand). 

Daarom worden er meer en meer regionale partners aangesproken die de gaten in het netwerk kunnen 

dichten (Fan et al, 2001).  

REGULERENDE OMGEVING 

Een derde en laatste categorie is de regulerende omgeving  waarin de luchtvaartindustrie leeft. Ten eerste 

is er de mate waarin de industrie wordt geliberaliseerd. Niet alle landen staan toe dat maatschappijen 

volledig of deels worden overgenomen door buitenlandse ondernemingen. Zo kunnen buitenlandse 
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ondernemingen niet meer dan 25 % investeren in een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij12. Dit staat de 

volledige liberalisering van de sector in de weg. Ten tweede zijn er in verschillende landen 

antitrustwetten van kracht om te voorkomen dat maatschappijen teveel marktmacht zouden vergaren en 

zo de competitie zouden verhinderen. Zo mocht Swissair van de Europese Unie geen 

meerderheidsaandeel opnemen in Portugalia Airlines omdat het al een minderheidsparticipatie bezat in 

TAP Air Portugal (Odell and Minder, 2001) 

 

3.6. MOGELIJKE MACRO-ECONOMISCHE STRUCTUREN VOOR 
ALLIANTIES 

Fan et al (2001) zien zes mogelijke macro-economische structuren voor luchtvaartallianties. 

Men kan deze structuren bepalen aan de hand van twee variabelen, namelijk het aantal allianties of 

globale maatschappijen en de graad van consolidatie. 

 

De eerste drie vormen zijn structuren met een lage graad van consolidatie, gerangschikt volgens het 

dalend aantal maatschappijen. 

De eerste vorm is deze van verschillende globale strategische allianties. Het aantal allianties groeit met 

de jaren door het samengaan van flag carriers en kleinere lokale maatschappijen. Het voordeel is dat de 

maatschappijen sterker worden door een groter netwerk. Een nadeel is natuurlijk dat de markt zeer sterk 

wordt verdeeld in kleine allianties waarbij geen enkele echt een competitief voordeel kan uitbouwen ten 

opzichte van de rest. De tweede vorm zijn enkele globale strategische allianties waarbij enkele grotere 

allianties worden gevormd die een wereldwijd netwerk van diensten kunnen aanbieden. Hierbij kan men 

genieten van alle voordelen van de krachten die in het vorige blok besproken zijn. Een derde vorm is één 

globale strategische alliantie. Het grootste probleem bij deze vorm is dat er een monopolie wordt 

gecreëerd waardoor competitie volledig is verdwenen.  

 

De drie laatste vormen zijn structuren met een hoge graad van consolidatie13, gerangschikt volgens het 

dalend aantal maatschappijen.  

De vierde structuur is er één met verschillende geconsolideerde, globale luchtvaartmaatschappijen. 

Dit is de variant waarbij de luchtvaartallianties worden omgezet in geconsolideerde luchtvaartgroepen. 

Het enige probleem dat hierbij rijst, is dat verschillende maatschappijen niet allemaal met hun eigen 

netwerk de hele wereld kunnen bedienen. De vijfde vorm zijn enkele geconsolideerde, globale 

                                                      
12   The International Chamber of Commerce, “Foreign investment in airlines: an ICC view”, 08/11/1994 
13 Een geconsolideerde luchtvaartgroep kan men definiëren als een groep van twee of meer 

luchtvaartmaatschappijen waarbij de gemeenschappelijke planning, vluchten, marketing en andere back-office 

functies zo gecoördineerd zijn dat ze functioneren als één maatschappij. 
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luchtvaartgroepen. De kenmerken van deze vorm komen overeen met de tweede, behalve dat het hier 

gaat om geconsolideerde luchtvaartgroepen. De laatste vorm is degene waarbij er één enkele 

geconsolideerde, globale luchtvaartmaatschappij overblijft die de hele wereld domineert. De kans dat 

deze vorm zich voordoet is heel klein, wegens de strenge antitrustwetten die van kracht zijn. 

 

Figuur 3.3: Mogelijke macro-economische structuren voor allianties 

 

Bron: Fan et al (2001) 
 

3.7. VAN ZES NAAR DRIE STRATEGISCHE ALLIANTIES 

Op het einde van de jaren 90 ontstonden enkele grote strategische allianties tussen maatschappijen over 

de gehele wereld met de bedoeling de passagiers toegang te geven tot de verschillende netwerken van de 

partners in de verschillende continenten. Alleen Star Alliance en Oneworld konden in die tijd een volledig 

wereldwijd netwerk aanbieden. Hierbij wordt een globaal netwerk gedefinieerd als de 

alliantiemaatschappijen met hun eigen toestellen en eigen bemanning minstens drie maal per dag naar 

Afrika, Azië, Oceanië, Europa en Noord en Zuid-Amerika vliegen (Fan & al., 2001). Hierbij volgt een 

overzicht van de 6 belangrijkste allianties uit 2001 in Tabel 3.2.  

 

Uit Tabel 3.2 kunnen enkele opvallende zaken worden afgeleid. De Qualifyer alliantie dacht dat door 

samenwerking van verschillende maatschappijen in Europa een hecht blok zou ontstaan en dat het zo een 

grotere marktmacht zou kunnen uitbouwen. Er waren echter twee grote problemen: vooreerst hadden de 

meeste maatschappijen in deze alliantie financiële problemen, en ten tweede ontbrak er een 

gemeenschappelijke Amerikaanse partner, die noodzakelijk is voor de transatlantische verbindingen met 

het Europese vasteland (Chang en Williams, 2002). Door het faillissement in 2001 van Sabena en later 

ook van Swissair, is deze alliantie uit elkaar gevallen.  
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Tabel 3.2: Overzicht van de 6 belangrijkste allianties uit 2001 

 Europa Amerika Azië Oceanië Afrika 

Star Alliance Austrian Airlines 
British Midland 
Lauda Air 
Lufthansa 
SAS 
Tyrolean 

Air Canada 
Mexicana 
United Airlines 
Varig 

ANA 
Singapore Airlines 
Thai Airways 

Air New Zealand 
Ansett Australia 

 

Oneworld Air Lingus 
British Airways 
Finnair 
Iberia 

American  
Lan Chile 

Cathay Pacific  Qantas  

Skyteam Air France 
Czech Airlines 

Aeromexico 
Delta Airlines 

Korean Air   

Wings KLM Northwest   Kenya Airways 

Qualiflyer Air Europe 
Air Littoral 
AOM 
Crossair 
LOT 
PGA 
Sabena 
Swissair 
TAP Air Portugal 
Turkish Airlines 
Volare Airlines 

    

Latinpass  Aces of Columbia 
Aeropostal 
Avianca 
Copa Airlines 
SAETA 
Aviateca 
LACSA 
NICA 
TACA 
TACA Peru 

   

Bron: Fan et al (2001) 
 

Door de fusie van KLM en Air France in februari 2004 kon het niet anders dan dat de Wings alliantie 

moest worden opgeheven. Dit resulteerde in de opslorping ervan door de Skyteam alliantie. Kenya 

Airways is niet overgestapt naar Skyteam maar behoudt wel haar codesharing overeenkomsten met KLM 

en Northwest. 

 

Latinpass is een strategische alliantie, gevormd in 1994 door zes Latijns-Amerikaanse 

luchtvaartmaatschappijen, met als doel de concurrentie aan te gaan met de grote Noord-Amerikaanse 

maatschappijen, zoals American, United of Continental. Dit werd gerealiseerd door het opzetten van een 
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gemeenschappelijk Frequent Flyer Programma, dat een groot succes werd. Momenteel is Latinpass 

overgenomen door Globalpass14.    

 

De nieuwe samenstelling van de allianties anno 2005 is weergegeven in Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Overzicht van de 3 belangrijkste allianties uit 2005 

 Europa Amerika Azië Oceanië Afrika 

Star Alliance Adria Airways* 
Austrian Airlines 
Blue1 
British Midland 
Croatia* 
LOT 
Lufthansa 
SAS 
Spanair 
TAP 

Air Canada 
United Airlines 
US Airways 
Varig 

ANA 
Asiana Airlines 
Singapore Airlines 
Thai Airways 

Air New Zealand 
 

South African* 

Oneworld Air Lingus 
British Airways 
Finnair 
Iberia 

American Airlines 
Lan Chile 

Cathay Pacific  Qantas  

Skyteam Air France-KLM 
Alitalia 
Czech Airlines 
Aeroflot* 

Aeromexico 
Continental  
Delta Air Lines 
Northwest  

Korean Air   

*: maatschappijen goedgekeurd voor toetreding 

Bron: websites Star Alliance, Oneworld en Skyteam  (maart 2005) 
 

STAR ALLIANCE15 

In de Star Alliance zijn Lauda Air en Tyrolean Airways sinds 2003 volledig geïncorporeerd in Austrian 

Airlines en blijven op die manier partner. Ansett Australia werd in 2000 overgenomen door Air New 

Zealand. Het volgende jaar is de performantie van Ansett sterk gedaald hetgeen geleid heeft tot een 

gerechtelijk akkoord. In 2002 is de maatschappij dan failliet verklaard. Mexicana heeft beslist uit de 

alliantie te stappen op 31 maart 2004, door de opzegging van een bilateraal akkoord met United Airlines. 

Ze onderhoudt wel nog akkoorden met andere maatschappijen uit de alliantie maar stopt alle specifieke 

Star Alliance diensten. Ook heeft de Star Alliance een akkoord gesloten met Blue1. Deze maatschappij 

wordt de eerste regionale partner in deze alliantie. Blue1 is volledig eigendom van SAS. Adria Airways 

en ook Croatia Airlines worden regionale partners binnen de alliantie. Ook is er beslist over de toetreding 

van twee nieuwe maatschappijen, namelijk TAP Portugal en South African Airways. TAP Portugal is 

                                                      
14 GlobalPass is een onafhankelijk internet programma dat klantentrouw stimuleert. <http://www.globalpass.com/> 
15 Deze informatie is afkomstig van de ‘history’ webpagina van Star Alliance  
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sinds 14 maart 2005 toegetreden. South African Airways zal waarschijnlijk in de loop van 2005 officieel 

haar intrede maken in de alliantie. 

ONEWORLD 

In de Oneworld Alliantie is er niet zoveel veranderd over de laatste vier jaar. Er was sprake van een 

toetreding van Swiss maar deze is afgesprongen. In september 2003 werd aan deze maatschappij het 

lidmaatschap tot de Oneworld alliantie aangeboden. Swiss accepteerde dit om zo terug aansluiting te 

vinden na de problematische jaren, voortkomend uit het failliet van Swissair en de doorstart via Crossair. 

Vanaf begin 2004 zou de maatschappij dan geïntegreerd worden in het netwerk en zou het de Oneworld 

diensten en voordelen aanbieden. In juni 2004 kwam dan het bericht dat het samenwerkingsakkoord met 

Swiss werd ontbonden. De codesharing en bilaterale akkoorden bleven wel bestaan (Oneworld, 2004). 

Begin 2005 werd aangekondigd dat tegen het einde van het jaar Swiss zal worden overgenomen door 

Lufthansa16. Dit zal er mogelijks toe leiden dat Swiss zich dan zal aansluiten bij de Star Alliance, waarvan 

Lufthansa de drijvende kracht is. 

SKYTEAM 

Het Skyteam is wel enorm uitgebreid. Door de fusie van KLM en Air France moet deze alliantie, samen 

met de komst van Northwest, niet onderdoen voor de Star Alliance of Oneworld. Zeker nog met de komst 

van Continental Airlines, dat zich in september 2004 aansloot bij de alliantie, is deze alliantie zeer sterk 

vertegenwoordigd op het Amerikaanse continent. In mei 2004 heeft Aeroflot een memorandum van 

begrip (MOU) ondertekend met het Skyteam. Dit is een voorbereidende stap waarbij er exclusieve 

gesprekken worden gevoerd met de Skyteam alliantie en waarbij er ook wordt onderzocht of de 

maatschappij aan de eisen voldoet om toe te treden (Skyteam, 2004). 

OVERZICHT 

De Star Alliance is momenteel de grootste alliantie ter wereld. Ze vervoert de meeste passagiers (Figuur 

3.4) en biedt de klanten het grootste aanbod bestemmingen ter wereld aan. Ze krijgt wel sterke 

concurrentie van het Skyteam na de fusie van KLM en Air France en de toevoeging van de nieuwe 

Amerikaanse partners Northwest en Continental. Oneworld hinkt een eind achterop (Tabel 3.4). Wat wel 

opvalt is dat het marktaandeel van de globale bedrijfsinkomsten17 van Star Alliance veel hoger ligt dan 

dat van de andere twee allianties (Figuur 3.5). 

 

 

                                                      
16 Lufthansa, “SWISS takes off into a new future with Lufthansa”, 22/03/2005 
17 Global Operating Revenue Share 
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Tabel 3.4: Overzicht verschillende allianties 

 Star Alliance Skyteam Oneworld 

Aantal landen 133 137 135 

Aantal bestemmingen 772 658 599 

Aantal vluchten per dag 14.320 14.320 7.526 

Aantal passagiers (miljoen) 355,2 341,4 223,1 

Vloot 2.455 2.064 1.855 

Aantal werknemers 271.983 290.529 236.400 

Bron: Star Alliance (2004), Skyteam (2004), Oneworld (2004)  
 

Figuur 3.4: Globaal marktaandeel in vervoerde passagiers 
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Figuur 3.5: Marktaandeel van de globale bedrijfsinkomsten 
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Bron: International Air Transport Association (2003) 
 

Als we de betalende zetelkilometers (RPK) vergelijken, kunnen we stellen dat de Star Alliance met meer 

dan 25 % marktaandeel logischerwijs de grootste is, gevolgd door het Skyteam (22,4 %) en Oneworld 

(18,3 %) (Figuur 3.6). Als men deze cijfers vergelijkt met de beschikbare zetelkilometers (ASK), zien we 

een ongeveer hetzelfde beeld (Figuur 3.7). Als deze twee grafieken worden gecombineerd, kan men 

hieruit de bezettingsgraad van de allianties afleiden. Hier zien we duidelijk dat het Skyteam met een 

bezettingsgraad van bijna 75 % hoger scoort dan Oneworld (73,4 %) en de Star Alliance (73 %) (Figuur 

3.8). 
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Figuur 3.6: Marktaandeel totaal aantal betalende zetelkilometers (RPK) 

Figuur 3.7: Marktaandeel totaal aantal beschikbare zetelkilometers (ASK) 
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(Figuur 3.6) 
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Bron: International Air Transport Association (2003) 
 

Figuur 3.8: Bezettingsgraad vliegtuigen 
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Bron: International Air Transport Association (2003) 
 

3.8. KAPITAALSTRUCTUREN VAN ALLIANTIES 

Het in kaart brengen van de kapitaalstructuur is heel belangrijk om de financiële verhoudingen tussen de 

verschillende partners in kaart te brengen. Hierbij wordt eerst gekeken naar de overheidsparticipaties in 

de flag carriers. Daarna wordt dieper ingegaan op de individuele investeerders en de participaties die deze 

maatschappijen hebben in andere luchtvaartmaatschappijen. 

3.8.1. OVERHEIDSPARTICIPATIES IN FLAG CARRIERS 

In elk land werd in de beginjaren van de luchtvaartsector een lokale maatschappij opgericht met geld van 

de overheid. De bedoeling was deze maatschappij te gebruiken als uithangbord voor het land zelf. Sabena 

was bijvoorbeeld het uithangbord van België in Afrika. In Tabel 3.5 wordt een overzicht gegeven van het 
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overheidsaandeel in de Europese luchtvaartmaatschappijen die momenteel deel uit maken van de drie 

grote allianties (Star Alliance, Oneworld of Skyteam).   

 

Tabel 3.5: Overheidsaandeel in luchtvaartmaatschappijen 

Maatschappij 1997 2002 2004 Evolutie 1997-2004 
Aer Lingus 100 % 95 % 95 % -5 % 

Air France 90,1 % 56 % 44,7 % -50,39 % 

Alitalia 89,5 % 53 % 62,4 % -30,28 % 

Austrian Airlines 66,9 % 39,7 % 39,7 % -40,66 % 

British Airways 0 % 0 % 0 % 0 % 

British Midland 0 % 0 % 0 % 0 % 

CSA 61,57 % 60,59 %  60,59 %  -1,59 % 

Finnair 72,3 %  58,43 % 58,43 % -19,18 % 

Iberia 99,8 % 0 % 0 % -100 % 

KLM 25 % 0 % 14 % -44 % 

LOT 100 % 67,97 % 67,97 % -32,03 % 

Lufthansa 4,97 % 10,05 %  10,05 %  102,21 % 

SAS 50 % 50 % 50 % 0 % 

TAP 100 % 100 % 100 % 0 % 

Bron: AEA (1997, 2002, 2004), websites van de luchtvaartmaatschappijen 
 

De veranderingen in Tabel 3.5 worden hieronder verder verduidelijkt: 

� Bij Aer Lingus stond de overheid in 1999 5 % van de aandelen af aan de personeelsleden18.  

� Air France is in 1999 gedeeltelijk geprivatiseerd. De overheid behield 56 % van de aandelen, de 

andere aandelen werden verdeeld onder private en institutionele investeerders (32 %) en 

werknemers (11 %). De maatschappij werd verder geprivatiseerd zodat de Franse overheid nu 

nog maar 44,7 % in handen heeft19. Eind 2004 verkocht de Franse overheid nog eens 18,4 % van 

haar aandelen20 waardoor de participatie daalt onder de 20 %. 

� De overheid verminderde haar participatie in Alitalia tot 53 % in 1999. Later werd die weer 

verhoogd tot 62,4 % door een kapitaalinjectie in 2002 om de maatschappij te helpen 

herstructureren. In 2005 zal er een kapitaalsverhoging worden doorgevoerd waarop institutionele 

investeerders kunnen intekenen. Hierdoor zal het aandeel van de overheidsparticipatie onder de 

50 % dalen21.  

                                                      
18 Aer Lingus, Jaarrekening 1999, blz. 33 
19 Association of European Airlines, Yearbook 2004, blz. V-9 
20 Air France, “Partial Sell-off by French State of Share in Air France-KLM Equity”, 09/12/2004 
21 European Industrial Relations Observatory On-line, “Agreements reached over Alitalia restructuring”, 2/11/2004 
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� Door het niet intekenen bij de kapitaalsverhoging in 1999 daalde het relatieve aandeel van de 

overheid in Austrian Airlines22.  

� British Airways en British Midland zijn maatschappijen die volledig in het bezit zijn van private 

investeerders. 

� Bij CSA blijft de Tsjechische overheid baas. De maatschappij wordt ondertussen wel 

geherstructureerd23 met het oog op een privatisering in 2006. 

� Bij Finnair is de overheidsparticipatie geleidelijk gedaald tussen 1997 en 2000. Ze blijft wel de 

meerderheid behouden. 

� Iberia privatiseerde tussen 1999 en 2001 volledig. Het laatste deel van de 54 % 

overheidsparticipatie werd via een IPO (Initial Public Offering) op de markt aangeboden24.  

� De overheid verkocht in oktober 1999 haar aandelen (25 %) waardoor de maatschappij volledig 

in handen kwam van private aandeelhouders25. Door de fusie met Air France nam de overheid 

weer een participatie van 14 % in KLM.  

� In 1999 besliste de Poolse overheid, die over het volledige aandelenpakket van LOT beschikte, 

een deel van hun aandelen te verkopen aan SAirGroup. Deze laatsten konden hun aandeel verder 

opdrijven door een bevoorrechte inschrijving bij een kapitaalsverhoging in 200026. In 2001 

verhoogde de overheid het kapitaal van de maatschappij waardoor de werknemers ook de 

mogelijkheid hadden om in te schrijven op LOT aandelen27. 

� Lufthansa werd volledig geprivatiseerd tegen 1999. In 2000 is 10,05 % van het aandelenkapitaal 

weer in handen gekomen van de publieke sector. 

� SAS wordt door de Deense, Noorse en Zweedse overheid voor de helft gecontroleerd. De andere 

helft is in handen van particulieren (zie Tabel 3.6). 

� TAP Portugal blijft volledig in handen van de overheid. 

 

Enkele algemene conclusies kunnen worden getrokken uit Tabel 3.5: 

� Over de periode 1997-2004 kan worden vastgesteld dat er een sterk liberaliseringproces aan de 

gang is bij de meeste flag carriers die vroeger volledig in handen waren van de overheid. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn Iberia, Air France, Alitalia en LOT. Eén uitzondering is Lufthansa 

waarbij de publieke sector weer een deeltje in handen gekregen heeft. Een reden zou kunnen zijn 

                                                      
22 Association of European Airlines, Yearbook 2000, blz. III-13  
23 CSA, “Czech Airlines Shareholders’ meeting approved the Company’s Strategy for 2004-2014”, 25/06/2004 
24 Association of European Airlines, Yearbook 2001, blz. III-22 
25 KLM, Jaarrekening 1999-2000, blz. 19 
26 LOT, Jaarrekening 2000, blz. 6 
27 LOT, Jaarrekening 2001, blz. 5 
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dat de overheden profiteerden van het gunstige investeringsklimaat in de periode vóór 2001 om 

hun marktaandeel te verlagen. 

� Enkele overheden behouden hun participatie in de ‘flag carrier’, zoals bij Aer Lingus, TAP 

Portugal, CSA en SAS. Dit blijkt geen probleem om bij een alliantie aan te sluiten. SAS is al 

jaren lid van de Star Alliance. TAP Portugal is dit jaar ook toegetreden tot deze groep. Aer 

Lingus heeft zich onlangs volledig omgevormd van traditionele naar low-cost maatschappijen. 

Dit was noodzakelijk door de sterke concurrentie van Ryanair in Dublin. Toch was deze 

omvorming geen probleem ondanks de overheidsparticipatie. 

� Het zijn vooral de Noord- en Oost-Europese landen die door een overheidsparticipatie een sterke 

controle willen behouden over hun flag carrier. Finnair, SAS, CSA en LOT zijn hier voorbeelden 

van.  

� Overheidsparticipaties zijn bij verschillende maatschappijen ook hun redding geweest omdat er 

geen andere investeerders bereid werden gevonden om geld te pompen in een verlieslatende 

maatschappij. Alitalia heeft al enkele malen op de rand van het faillissement gestaan maar de 

overheid heeft dit via kapitaalsverhogingen altijd kunnen vermijden. 

3.8.2. DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUREN 

In dit deel gaan we verder in op de verschillende investeerders in de luchtvaartmaatschappijen. Ook 

bespreken we de participaties die de maatschappijen genomen hebben in andere 

luchtvaartondernemingen28. 

STAR ALLIANCE 
 

Tabel 3.6: Aandeelhoudersstructuur Star Alliance (2005) 

 Aandeelhouders: Eigenaar van: Overeenkomsten met 
andere maatschappijen 

      
AUSTRIAN 43,2% Vrij verhandelbaar 100% Austrian Arrows 
 39,7% OIAG Austrian 

Privatisation Agency 
100% Austrian Airtransport 

 10,6% Oostenrijkse Industriële 
investeerders 

100% Lauda Air 

 5% Austrian Airlines 62% Slovak Airlines 
 1,5% Air France 22,5% Ukraine International 

Airlines 

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aeroflot, Air 
China, Air France, Air 
Mauritius, Air India, 
Croatia Airlines, 
Egyptair, El Al, Jat 
Airways, Syrianair, 
Tarom 

      
 

                                                      
28 Deze staan in het vet vermeld in de tabellen. 
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Vervolg Tabel 3.6 

 Aandeelhouders: Eigenaar van: Overeenkomsten met 
andere maatschappijen 

      
BMI 50%+1 BBW (Private 

aandeelhouders) 
100% BMI Regional 

 30%-1 Lufthansa 100% BMIbaby 
 20% SAS   

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Air France, 
Gulf Air, Malaysia, 
Royal Brunei, Sri 
Lankan, Virgin Atlantic 

      
      
LOT 67,97% Poolse overheid 100% EuroLot 
 25,1% SAirLines Europe   
 6,93% LOT werknemers   

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aeroflot, 
Cyprus Airways, El Al, 
Lithuanian Airlines, 
Malev, Pulkovo 
Aviation, Tarom, 
Turkish Airlines 

      
      
LUFTHANSA 89,95% Vrij verhandelbaar 100% Lufthansa Cargo 
 10,05% Publieke sector 100% Lufthansa Cityline 
   100% Air Dolomiti 
   49% Eurowings 
   30% BMI 
   14,44% Luxair 
   10% Condor Flugdienst 

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Air China, Air 
One, Air India, CSA, 
JAT Airways, Luxair, 
Maersk, Qatar, Shanghai 
Airlines, SN Brussels 
Airlines, TAP 

      
      
SAS 21,4% Deense overheid 100% Snowflake 
 21,4% Zweedse overheid 100% SAS Cargo 
 14,3% Noorse overheid 100% SAS Commuter 
 50% Private investeerders 100% Braathens Sweden 
   100% Blue 1 
   99,60% Winderoe’s Flyveselkap 
   94,90% Spanair 
   49% Estonian Air 
   47,20% airBaltic 
   37,50% Air Greenland 
   25% AeBal 
   25% Skyways 
   20% BMI 

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aeroflot, Air 
China, Icelandair, 
Pulkovo Aviation 

      
      
SPANAIR 94,9% SAS Group 18% AeBal 
 5,1% Grupo Marsans   

Geen codesharing met 
partners buiten de 
alliantie 
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Vervolg Tabel 3.6 

 Aandeelhouders: Eigenaar van: Overeenkomsten met 
andere maatschappijen 

      
TAP Portugal 100% Overheid 75% YES Charter Airlines 
   40% Air Sao Tome e Principe 
   15% Air Macau 

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: BMI, Finnair, 
Iberia, LOT, Malev, 
Olympic Airlines, SN 
Brussels Airlines, 
Ukraine International 
Airlines 

      
Bron: AEA Yearbook 2004, websites van de Star Alliance leden 
 

Uit Tabel 3.6 kunnen we het volgende afleiden: 

 

� Er zijn verschillende participaties genomen door alliantieleden in andere alliantiepartners. Zo 

bezitten Lufthansa en SAS elk respectievelijk 30 % en 20 % in British Midland. Deze investering 

werd in 2000 voltooid, net na de toetreding van BMI. SAS bezit bijna 95 % van Spanair, dat in 

2003 toetrad tot de Star Alliance. Ook Blue1 is volledig eigendom van SAS. Austrian heeft met 

Lauda Air en Austrian Arrows ook twee alliantiepartners in zijn bezit. Een uitzondering hierop is 

dat All Nippon Airways, dat 9 % van Austrian bezat, zijn participatie in 2000 verkocht aan twee 

Oostenrijkse banken29. All Nippon Airways zelf trad in 1999 toe tot de alliantie. Austrian trad 

maar toe tot de Star Alliance in 2000. 

� Austrian heeft een grote participatie in Slovak Airlines genomen in 2004, de in het buurland 

gelegen nationale maatschappij30. Slovak Airlines zocht al langer een investeerder. Austrian 

profiteert hiervan om haar netwerk richting Oost-Europa verder uit te bouwen met Bratislava als 

nieuwe hub naast Wenen. Ook de investering in Ukraine International Airlines is hiervan een 

voorbeeld. 

� SAS heeft een bijna monopoliepositie in Noord-Europa door haar participatie in Blue1 (100 %), 

het opkopen van Braathens S.A.F.E en door een verregaande samenwerking met het Zweedse 

Skyways, waarvan SAS ook 25 % van de aandelen in handen heeft. De maatschappij investeerde 

ook verder in de Baltische staten, namelijk door het nemen van participaties in het Estse Estonian 

Air (49 %) en in het Letse airBaltic (47,20 %). SAS richtte ook in 2002 Snowflake op, een low-

cost maatschappij die goedkope vluchten aanbiedt naar populaire bestemmingen die niet in het 

aanbod van SAS voorkomen.  

� Spanair is in 2003 toegetreden tot de Star Alliance. Scandinavian Airlines had toen al een 

meerderheidsparticipatie.  
                                                      
29 Association of European Airlines, Yearbook 2000, blz. III-13 
30 Austrian Airlines, “Austrian Airlines Group acquired majority stake in Slovak Airlines”, 20/01/2005 
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ONEWORLD 

 

Tabel 3.7: Aandeelhoudersstructuur Oneworld (2005) 

 Aandeelhouders: Eigenaar van: Overeenkomsten met 
andere maatschappijen 

      
95% Ierse overheid   AER 

LINGUS 5% Werknemers   
Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: KLM en Swiss 

      
      

100% Vrij verhandelbaar 100% BA CityExpress BRITISH 
AIRWAYS   18% Comair 
   9% Iberia 
   3,84% Air Mauritius 

Franchise 
ondernemingen: British 
Mediteranian, Comair, 
GB Airways, Loganair, 
Regional Air (Kenia), 
Sun-Air of Scandinavia 
Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aeroflot, 
Alaska Airlines, America 
West, Emirates, Japan 
Airlines, SN Brussels 
Airlines, Swiss 

      
      
FINNAIR 58,43% Finse overheid 100% Nordic Airlink 
 31,41% Andere 49% Aero Airlines 
 4,74% Odin Förvaltning   
 3,44% Tapiota Group   

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aeroflot, Air 
China, Air France, CSA, 
Lithuanian Airlines, 
Malev, SN Brussels 
Airlines, Swiss, TAP 

      
      
IBERIA 60% Vrij verhandelbaar   
 10% Caja Madrid   
 9% British Airways   
 7,30% BBVA   
 6,70% Logistica   
 3% Ahorro Corporation   
 3% El Corte Ingles   
 1% American Airlines   

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: CSA, El Al, 
Japan Airlines, 
Lithuanian Airlines, 
Maersk, Mexicana, 
Royal Air Maroc, Royal 
Jordanian, SN Brussels 
Airlines, Swiss, 
Syrianair, TAP, Tarom 

      
Bron: AEA Yearbook 2004; websites van British Airways, Iberia, Aer Lingus en Finnair 
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Enkele opvallende zaken uit Tabel 3.7 kunnen worden afgeleid: 

 
� British Airways nam in 1999 een participatie in Iberia van 9 %. Ook American Airlines 

investeerde in hetzelfde jaar in Iberia (1 % van het aandelenkapitaal)31. Dit is niet toevallig ook 

het jaar dat Iberia toetrad tot de Oneworld Alliantie.  

� British Airways gaat onderzoeken of het mogelijk is een participatie te nemen in Aer Lingus32. 

De Britse maatschappij gaat mogelijks ook een bod doen op Iberia, waarvan de Britse 

maatschappij al 9 % van de aandelen bezit, maar dit zal niet voor het einde van 2005 zijn33.  

� British Airways verkocht in september 2004 haar aandeel in Qantas34. De 

samenwerkingsakkoorden blijven behouden en zijn zelfs uitgebreid. 

� British Airways werkt ook met verschillende franchiseondernemingen. Dit zijn 

luchtvaartmaatschappijen die de naam van British Airways mogen dragen en dezelfde kwaliteit 

garanderen voor de klanten. Ze zorgen ook voor een uitbreiding van het netwerk. Enkele 

voorbeelden zijn Comair (Zuid-Afrika), British Mediteranian, GB Airways, Regional Air 

(Kenia), enz. 

� Finnair versterkte in 2002 haar positie in de Baltische staten met het investeren in een nieuwe 

Estse maatschappij Aero Airlines35. In 2003 nam ze een participatie van 85 % in het Zweedse 

Nordic Airlink, een ‘low-cost low-fare’ maatschappij. In 2004 nam ze de overige aandelen ook 

over36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Association of European Airlines, Yearbook 2000, blz. III-22 
32 Luchtvaartnieuws, “British Airways overweegt overname Aer Lingus”, 18/07/2004 
33 Luchtvaartnieuws, “Mogelijke overname Iberia door British Airways”, 09/09/2004 
34 British Airways, “Airline completes sale of Qantas stake”, 09/09/2004 
35 Association of European Airlines, Yearbook 2003, blz. IV-18  
36 Association of European Airlines, Yearbook 2004, blz. V-19 
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SKYTEAM 
 

Tabel 3.8: Aandeelhoudersstructuur Skyteam (2005) 

 Aandeelhouders: Eigenaar van: Overeenkomsten met 
andere maatschappijen 

      
44,7% Overheid 100% BritAir AIR 

FRANCE 44,7% Private investeerders 100% CityJet 
 10,6% Werknemers 100% Regional 
   38,97% Air Ivoire 
   33,36% Air Austral 
   11,95% CCM Airlines 
   7,50% Air Tahiti 
   5,58% Tunisair 
   3,57% Cameroon Airlines 
   3,48% Air Madagascar 
   2,86% Royal Air Maroc 
   2,78% Air Mauritius 
   2,09% Air Caledonië 
   2% Alitalia 
   1,50% Austrian Airlines 

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Adria, Aeroflot, 
Air Austral, Air Europa, 
Air Mauritius, Air 
Seychelles, Air India, 
Austrian Airlines, BMI, 
China Eastern, China 
Southern, Croatia 
Airlines, Estonian 
Airlines, Finnair, Japan 
Airlines, Luxair, Maersk, 
Malev, MEA, Philippine 
Airlines, PGA, Qantas, 
Royal Air Marok, South 
African, TACA, TAM, 
Tarom, Tunisair, 
Vietnam Airlines 

      
      

62,4% Overheid 100% Alitalia Express ALITALIA 
35,6%  Andere investeerders 100% Alitalia TEAM 

 2% Air France 20%  Eurofly 
   2% Air France 
     

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Air Malta, 
China Airlines, Croatia 
Airlines, Cyprus 
Airways, Japan Airlines, 
Malev, Qatar Airways, 
SN Brussels Airlines, 
Tarom, Varig  

      
      
CSA 56,43% Czech National Property 

Fund 
  

 34,59% Czech Consolidation        
Bank 

  

 4,33% Czech  Insurance 
company 

  

 3,92% Stedelijke autoriteiten   
 0,49% Endowment Fund   
 0,24% Fund of National 

Property of Slovak 
Republic 

  

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aeroflot, Air 
Malta, Croatia Airlines, 
Finnair, Iberia, Jat 
Airways, Lithuanian 
Airlines, Lufthansa, 
Malev, Olympic 
Airlines, SN Brussels 
Airlines, Swiss, Tarom, 
Turkish  
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Vervolg Tabel 3.8 

 Aandeelhouders: Eigenaar van: Overeenkomsten met 
andere maatschappijen 

      
KLM 49% Air France 100% KLM Cityhopper 
 36,3% Stichtingen 100% KLM Cityhopper (UK) 
 14,7% Nederlandse overheid 100% Transavia 
   50% Martinair 
   26% Kenya Airways 
   20% Kencargo Airlines 

International 

Codesharing met 
partners buiten de 
alliantie: Aer Lingus, Air 
Europa, Alaska Airlines, 
China Southern, Comair, 
CSA, Cyprus Airways, 
Kenya Airways, 
Lithuanian Airlines, 
Maersk, Malaysia 
Airlines, Malev, 
Philippine Airlines, 
Syrianair, TAM, 
Transavia 

      
Bron: AEA Yearbook 2004; websites van Air France, KLM, CSA en Alitalia 
 

Uit  

Tabel 3.8 kunnen we ook nog het volgende afleiden: 

 

� Verschillende leden uit de allianties hebben participaties genomen in maatschappijen binnen de 

alliantie. Air France en KLM zijn sinds 2004 allebei ondergebracht onder één groep37. Alitalia en 

Air France hebben een onderlinge aandelenruil tot stand gebracht in januari 2003 waardoor ze nu 

elk 2 % van het aandelenkapitaal van de andere bezitten38. 

� Opvallend is de participatie van Air France in Austrian Airlines, die behoort tot de Star Alliance. 

Wel moet er worden opgemerkt dat deze al bestond voor Austrian toetrad tot de Star Alliance.   

� KLM bezit grote participaties in Transavia (100 %) en Martinair (50 %) waardoor ze de grootste 

Nederlandse chartermaatschappijen mee controleert. Kenya Airways, oorspronkelijk lid van de 

Wings alliantie, blijft in de aandelenportefeuille van KLM zitten, maar is niet toegetreden tot het 

Skyteam. Wel zijn de commerciële banden tussen de twee maatschappijen blijven bestaan.  

� Air France heeft heel wat participaties in andere luchtvaartmaatschappijen. Zo zijn er de traffic 

feeders die volledig eigendom zijn, namelijk Britair, CityJet en Regional. Zij verzorgen het lokale 

en regionale netwerk van de maatschappij. Dan zijn er nog de participaties in maatschappijen die 

vluchten uitbaten van en naar ex-kolonies zoals de Afrikaanse maatschappijen Air Ivoire en 

Tunisair, maar ook naar de Indische Oceaan (Air Austral) en de Stille oceaan (Air Tahiti).  

 

                                                      
37 Air France, “Air France and KLM Get the Go-Ahead from the European Commission”, 11/02/2004 
38 Association of European Airlines, Yearbook 2004, blz. V-9 
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3.9. TOEKOMSTIGE EVOLUTIES 

De toekomst voorspellen in de luchtvaartsector is moeilijk. Dagelijks gebeuren er nieuwe feiten die op het 

eerste zicht weinig te maken hebben met de luchtvaartindustrie maar er toch een grote impact op hebben, 

zoals wisselkoersverschillen, olieprijsstijgingen, enz. Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zoals 

US Airways, United Airlines en nog enkele anderen vechten al jaren om gespaard te blijven van de 

verdrinkingsdood. De grote Europese maatschappijen staan er iets beter voor, alhoewel sommige 

aanzienlijke verliezen geleden hebben in de voorbije jaren, zodat er bij de minste crisis weer problemen 

zullen opduiken. 

 

De drie grote allianties die momenteel aanwezig zijn, Star Alliance, Oneworld en Skyteam, zullen blijven 

bestaan. Alleen zal de structuur binnen de allianties mogelijks veranderen. De enkele grote globale 

strategische allianties zouden kunnen evolueren naar enkele grote geconsolideerde globale 

luchtvaartgroepen (Fan et al, 2001). De fusie van Air France en KLM heeft aangetoond dat het mogelijk 

is grote maatschappijen samen te brengen onder één bedrijfsstructuur. Door de structurele en financiële 

problemen bij Alitalia zou deze maatschappij ook willen behoren tot deze groep. Of dit zal worden 

toegestaan door de antitrustcommissie van de Europese Unie is nog maar de vraag. In de Verenigde 

Staten hebben United Airlines en US Airways een marketing alliantie gevormd39 waarbij de 

maatschappijen al hun vluchten codesharen, processen voor het afhandelen van tickets, bagage en check-

in op elkaar afstemmen, de klanten gebruik laten maken van beide Frequent Flyer Programma’s, 

gemeenschappelijke lounges aanbieden, enz.  

 

Figuur 3.9: Toekomstige macro-economische structuren voor allianties 

 

Bron: Fan et al (2001) 

                                                      
39 US Airways, “US Airways continues restructuring efforts; announces marketing agreement with United Airlines, 

24/07/2002 
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Grote internationale maatschappijen zullen meer macht krijgen, zeker binnen de allianties, waarbij de 

kleinere maatschappijen de aanvoerders van klanten voor de grote dominante maatschappijen zullen zijn. 

De lokale maatschappijen zullen zich moeten aansluiten bij één van de allianties, anders zullen ze 

weggeconcurreerd worden tenzij ze een unieke strategie hebben met een concurrentievoordeel waaraan de 

allianties nog niet kunnen tippen. Een voorbeeld hiervan zijn de low-cost maatschappijen die zullen 

blijven bestaan naast de grote allianties. (Figuur 3.9) 
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4. CONCURRENTIE TUSSEN DE MAATSCHAPPIJEN 
BINNEN DE ALLIANTIE 

Om de concurrentie tussen de verschillende maatschappijen binnen de allianties te bespreken, heb ik mij 

gebaseerd op het conceptueel model van Proussaloglou en Koppelman (1999). Dit model beschrijft een 

aantal factoren die belangrijk zijn bij het kiezen van de ideale vlucht, bepaald vanuit het standpunt van de 

klant. Elke factor kan door een luchtvaartmaatschappij worden uitgespeeld als concurrentievoordeel ten 

opzichte van een andere partner binnen de alliantie. Hieronder zullen deze factoren worden uitgediept, 

waarbij er wordt gekeken naar verschillen tussen de Europese partners binnen de allianties. Elke passagier 

hecht een verschillend belang aan elk van deze factoren. Daarom is het belangrijk voor de 

luchtvaartmaatschappijen goed te scoren op elk van deze factoren om geen klanten te verliezen. 

 

4.1. VERGELIJKING MAATSCHAPPIJEN BINNEN DE ALLIANTIES 

Om de concurrentie tussen de verschillende maatschappijen nader te bestuderen, moeten we kijken naar 

enkele indicatoren die deze concurrentie kunnen aantonen. Er wordt alleen rekening gehouden met de 

vaste dienstregelingen van de Europese partners van de allianties. De charters en de niet vaste 

dienstregelingen zijn niet opgenomen in deze analyse. Alle gegevens40 komen van de Association of 

European Airlines41 aangevuld door cijfers uit de jaarrekeningen. 

Wat betreft deze analyse moeten eerst nog volgende opmerkingen worden gemaakt. Voor de Star Alliance 

zijn Blue1 en Croatia Airlines weggelaten, omdat dit regionale partners zijn binnen de alliantie. De cijfers 

van Aer Lingus zijn sinds 2000 niet meer beschikbaar bij de AEA. De nieuwe cijfers komen uit de 

jaarrekeningen tussen 2001 en 2004 van de maatschappij. Air France en KLM worden nog apart 

besproken omdat ze nog als aparte ondernemingen opereren, ondanks de fusie. 

4.1.1. STAR  ALLIANCE 

De grootste Europese maatschappij is Lufthansa. Ze steekt met kop en schouders uit boven de anderen 

(Figuur 4.1). In totaal aantal passagiers telt Lufthansa bijna evenveel passagiers als de som van de andere 

zes Europese partners samen. Lufthansa groeide in 2004 in totaal aantal passagiers met 8,5 %. Dit is beter 

dan het gemiddelde van alle maatschappijen die aangesloten zijn bij de AEA (4,8 %). Ook TAP Portugal 

                                                      
40 Association of European Airlines, S.T.A.R. 2004 
41 De Association of European Airlines is een organisatie, gevestigd in Brussel, die de belangen van verschillende 

Europese luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt ten opzichte van institutionele instellingen. Momenteel telt de 

organisatie 28 leden. 
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(13,9 %), Austrian (10,5 %), BMI (9,1 %), LOT (7,4 %) en Spanair (6,7 %) kenden een sterke toename 

van het aantal passagiers. Alleen SAS blijft het moeilijk hebben. Sinds 2001 blijft het totaal aantal 

passagiers dalen (-0,2 % in 2004). 

 

Als er wordt uitgesplitst naar de verschillende geografische gebieden, zijn er duidelijke verschillen op te 

merken. Lufthansa heeft de volledige overmacht over het intercontinentale vliegverkeer met bijna 10 

miljoen passagiers in 2003. De andere maatschappijen (Austrian, SAS en TAP) blijven hangen rond  

anderhalf miljoen passagiers. BMI is pas in 2001 gestart met vluchten naar bestemmingen buiten Europa. 

Spanair heeft bijna geen intercontinentaal vervoer. Binnen Europa, binnenlandse vluchten uitgesloten, 

stagneert het aantal passagiers voor de meeste maatschappijen. BMI kent zelfs een terugval sinds 2001. 

Lufthansa is ook hier met grote voorsprong marktleider. SAS volgt op ruime afstand. TAP Portugal en 

LOT zijn de enigen die er opmerkelijk op vooruit gaan. Op de binnenlandse dienstverlening zijn ook 

Lufthansa en SAS de grootste spelers. SAS verliest wel marktaandeel volgens de gegevens van AEA 

maar dit moet worden genuanceerd. SAS heeft in Scandinavië verschillende dochterondernemingen en 

meerderheidsparticipaties in andere luchtvaartmaatschappijen (zie ook paragraaf 3.8.2, blz. 33). Deze zijn 

niet allemaal meegeteld. Voor Spanair is het binnenlandse netwerk enorm belangrijk. Meer dan 88 % van 

het totaal aantal passagiers vliegt op binnenlandse bestemmingen.  

 

Figuur 4.1: Totaal aantal passagiers (Star Alliance) 

Cijfers 2004 

LH 48.255.600 

SK 20.374.400 

OS 7.621.500 

LO 3.493.100 

TP 6.877.400 

BD 6.885.800 

JK 5.643.800 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

De verhouding in aantal passagiers voor Europese vluchten en het totaal aantal passagiers toont duidelijk 

dat BMI en SAS vooral gericht zijn op Europese vluchten (Figuur 4.2). TAP Portugal, Austrian Airlines 

en Lufthansa vervoeren ongeveer 20 % van hun reizigers naar intercontinentale bestemmingen. De 

opmerkelijke verandering in 2001 voor Austrian Airlines heeft te maken met het incorporeren van 

Tyrolean Airways en Lauda Air in de cijfers van 2001 waardoor het aantal passagiers binnen Europa 
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opmerkelijk steeg. Het Europese netwerk van LOT groeit sneller dan het intercontinentale waardoor ook 

de verhouding toeneemt. Spanair verzorgde in 2003 alleen bestemmingen binnen Europa, op enkele 

vluchten na. 

 

Figuur 4.2: Verhouding passagiers Europa – Totaal (Star Alliance) 

Cijfers 2003 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

Figuur 4.3: Betalende zetelkilometers (RPK)    

(Star Alliance) 
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Figuur 4.4: Verhouding RPK Europa – Totaal (Star 

Alliance) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
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Wat betreft de betalende zetelkilometers (RPK), stellen we weer een duidelijke overmacht van Lufthansa 

(Figuur 4.3) vast. In 2004 kenden volgens IATA42 enkel SAS (4,4 %) en Lufthansa (13,3 %) een tragere 

groei van de betalende zetelkilometers dan het gemiddelde in de sector (15,3 %). Logischerwijs is 

Lufthansa ook de maatschappij met de meeste beschikbare zetelkilometers (ASK).  

 

Als de vergelijking wordt gemaakt tussen de betalende zetelkilometers voor de Europese vluchten en het 

totaal aantal vluchten, zien we dat de verhouding voor Lufthansa ongeveer één op vier is (Figuur 4.4). Dit 

is ook normaal omdat Lufthansa het grootste intercontinentale netwerk bezit waardoor er veel meer 

kilometers worden gevlogen. Ook Austrian verzorgt veel intercontinentale vluchten in vergelijking met de 

andere Europese partners van de Star Alliance. 

 

Er is een duidelijk verschil te zien tussen de bezettingsgraad op de Europese vluchten en de 

bezettingsgraad op het totaal aantal vluchten. Deze op de Europese vluchten ligt bij sommige 

maatschappijen meer dan 10 % lager (Figuur 4.5 en Figuur 4.6). Dit wijst op een hoge bezettingsgraad op 

de intercontinentale vluchten. Dit is positief voor de maatschappijen omdat deze vluchten toch aanzienlijk 

meer bijdragen tot de inkomsten van de luchtvaartmaatschappij. Toch is er een stijging te melden voor de 

bezettingsgraden van zowel de Europese als het totaal aantal vluchten. Alleen bij SAS en Spanair is er 

een daling te constateren in de laatste twee jaar. Lufthansa neemt de koppositie in, zowel bij de Europese 

als bij het totale aantal vluchten. Voor het totale aanbod van vluchten had de maatschappij een 

bezettingsgraad van 78,2 %, voor de Europese 66,7 %. Opvallend is dat Austrian in 1996 nog te kampen 

had met een zeer lage bezettingsgraad en nu aan een sterke opmars bezig is. Vooral het feit dat ze in 2001 

als enige maatschappij geen problemen ondervond, wijst op een sterke strategieverandering waardoor ze 

zich goed kan handhaven ten opzichte van de concurrentie. LOT kent een steile opmars in 

bezettingsgraad sinds 2001. Desondanks blijft de maatschappij op haar Europese vluchten toch nog 

laatste. Als alle vluchten samen worden bekeken, heeft LOT, samen met British Midland en TAP, zich 

goed herpakt na 2001. 

 

Als we de vergelijking maken met de gemiddelde bezettingsgraad van alle maatschappijen die zijn 

aangesloten bij de AEA vóór 2004, zien we dat alleen Lufthansa en TAP Portugal een hogere 

bezettingsgraad hebben voor de Europese vluchten dan het gemiddelde (65,5 %)43. Voor het totaal aanbod 

van vluchten scoort alleen Lufthansa beter dan het gemiddelde (74,6 %)44.  

 

                                                      
42 IATA, “IATA International Traffic Statistics: December 2004 and Year-end 2004”, 31/01/2005 
43 Association of European Airlines, “European Airline traffic in 2004 back to pre-9/11 levels”, 03/02/2005 
44 Dit gemiddelde is vergelijkbaar met het gemiddelde dat IATA heeft berekend (74,2%) voor de hele industrie. 

IATA, “IATA International Traffic Statistics: December 2004 and Year-end 2004”, 31/01/2005 
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Figuur 4.5: Bezettingsgraad Europese vluchten 

(Star Alliance) 
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Figuur 4.6: Bezettingsgraad alle vluchten (Star 

Alliance) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

Als we na deze analyse de concurrentievoordelen van de maatschappijen bekijken, kunnen we het 

volgende opmerken:  

� Lufthansa heeft alle troeven in handen. Ze is de grootste maatschappij. Ze heeft overmacht door 

het omvangrijkste netwerk te bezitten. Ze heeft de hoogste bezettingsgraden van alle 

alliantieleden, door de optimale inzet van aantal en grootte van vliegtuigen op de juiste tijdstippen 

en op de juiste routes.  

� SAS, de tweede grootste partner in de alliantie, kampt al enkele jaren met problemen. Het totaal 

aantal passagiers daalt waardoor de bezettingsgraad daalt. De maatschappij heeft dit jaar een 

recordverlies geboekt van 250 miljoen dollar45, dat volgens CEO Jørgen Lindegaard te wijten is 

aan de overcapaciteit en de hoge brandstofkosten. Ook voor de komende jaren zal de 

maatschappij het moeilijk hebben door de verandering van de bedrijfsstrategie en de besparingen 

die onvermijdbaar zijn. 

� Vooral de kleinere maatschappijen, zoals TAP Portugal, Austrian en BMI, zijn de sterkste 

groeiers door zich te concentreren op nichemarkten. TAP Portugal legt zich vooral toe op Zuid-

Amerika en Austrian heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd naar Oost-Europa. Hierdoor 

kunnen ze zich onderscheiden van de anderen. 

                                                      
45 Luchtvaartnieuws, “SAS Scandinavian Airlines Groep boekt fors verlies in 2004”, 10/02/2005 
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4.1.2. ONEWORLD 

Oneworld bezit twee grote en twee kleinere Europese partners. British Airways is de grootste 

maatschappij met de meeste passagiers, gevolgd door Iberia. Op ruime afstand volgen Aer Lingus en 

Finnair (Figuur 4.7). British Airways heeft erg geleden onder de luchtvaartcrisis van 2001. Het aantal 

passagiers dat de maatschappij in 2004 vervoerde, ligt nog steeds een stuk lager dan in het recordjaar 

2000. Ook Finnair zit nog onder het niveau van 2000. Iberia zit sinds 2004 weer boven dit niveau, alsook 

Aer Lingus sinds 2003. Finnair kent de sterkste groei in totaal aantal passagiers in 2004 met 7,6 %. Dit is 

meer dan het gemiddelde van de AEA (4,8 %). Iberia volgt met 4,6 %. British Airways moest het stellen 

met een passagierstoename van maar 1,8 %.   

 

Figuur 4.7: Totaal aantal passagiers (Oneworld) 

Cijfers 2004 

AY 5.973.900 

BA 35.458.900 

IB 25.802.700 

EI 6.959.356 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004; Aer Lingus jaarrekeningen 2001 tot 2004 
 

Als de vluchten worden opgesplitst volgens de verschillende bestemmingen, zijn er duidelijke verschillen 

te zien tussen de alliantieleden. Iberia heeft een zeer sterk binnenlands netwerk. In 2003 vervoerde ze 

meer dan 13 miljoen passagiers op binnenlandse vluchten. Dit telt voor 55,4 % van haar totaal aantal 

passagiers. Ook Finnair vervoerde bijna 40 % van haar passagiers op binnenlandse vluchten, British 

Airways 21 %. Wordt er gekeken naar de Europese vluchten, exclusief binnenlandse vluchten, zien we 

dat British Airways meer passagiers vervoert dan de drie andere Europese partners samen.  
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Figuur 4.8: Verhouding passagiers Europa - Totaal (Oneworld) 

Cijfers 2003 

AY 89,77 % 

BA 67,67 % 

IB 86,35 % 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

Figuur 4.8 toont de verhouding tussen de passagiers die vervoerd zijn op Europese vluchten, inclusief 

binnenlandse, ten opzichte van het totaal aantal passagiers. Hieruit kan worden afgeleid dat British 

Airways veel meer intercontinentale passagiers vervoert dan de andere maatschappijen. Opmerkelijk is 

wel dat sinds 1999 de verhouding weer toeneemt in het voordeel van de Europese passagiers. De laatste 

jaren komt dit vooral door de snellere toename van het aantal passagiers op binnenlandse vluchten, 

waardoor dit aantal alweer terug boven het niveau van 2001 zit, in tegenstelling tot het aantal 

intercontinentale passagiers.  

 

Figuur 4.9: Betalende zetelkilometers (RPK) 

(Oneworld) 
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Figuur 4.10: Verhouding RPK Europa – Totaal 

(Oneworld) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
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De sterke terugval van het aantal intercontinentale passagiers voor British Airways sinds de aanslagen 

van 11 september 2001 is duidelijk te merken aan de betalende zetelkilometers (RPK) (Figuur 4.9). Dit 

heeft ook te maken met de vermindering van het aantal vluchten om zo de overcapaciteit te beperken46. 

Iberia kent een continue stijging. Finnair had in 1999 af te rekenen met een crisis door een 5 weken 

durende staking van het personeel47. Het aantal passagiers, de betalende zetelkilometers en de 

bezettingsgraad daalden hierdoor enorm. Dit was een zware slag voor de maatschappij, die nog altijd 

vecht om naar het niveau van 1998 terug te keren. Er moet wel worden opgemerkt dat een deel van de 

daling werd gerecupereerd door een opmerkelijke stijging van het aantal passagiers op chartervluchten. 

Ook op Figuur 4.10 valt af te lezen dat British Airways sterk gericht is op verre bestemmingen. Finnair 

heeft zich sinds 2001 ook sterk gericht op de intercontinentale vluchten, vooral naar Azië. Het niveau van 

1998 is hierbij al terug overschreden voor deze vluchten zodat de maatschappij zich verder toelegt op dit 

aanbod. 

 

Figuur 4.11: Bezettingsgraad Europese vluchten 

(Oneworld) 
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Figuur 4.12: Bezettingsgraad alle vluchten 

(Oneworld) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004; Aer Lingus jaarrekeningen 2001 tot 2004 
 

 

                                                      
46 British Airways, “Traffic and capacity statistics - September 2001”, 03/10/2004 
47 Finnair, Jaarrekening 1998-1999, blz. 5 
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Wat direct opvalt bij het bekijken van de bezettingsgraden van de verschillende maatschappijen, is de 

slechte positie van Finnair. Vooral op de Europese vluchten is het erg gesteld, zeker in vergelijking met 

de andere maatschappijen. British Airways had al voor de crisis in 2001 te maken met een terugval in de 

bezettingsgraad op de Europese bestemmingen. De toename is een gevolg van een vermindering van het 

aanbod met als doel de toestellen beter te vullen. Als men vergelijkt met het gemiddelde van de AEA 

(65,5 %), scoort alleen Finnair slechter. Kijken we naar het totaal aantal vluchten, valt meteen op dat Aer 

Lingus een enorm hoge bezettingsgraad heeft (82 % in 2004). Dit heeft te maken met de omvorming van 

‘full-service’ naar low-cost maatschappij om de concurrentie met Ryanair aan te kunnen. Hiermee kan 

Aer Lingus door het aanbieden van goedkopere tickets meer passagiers aantrekken. Iberia en British 

Airways hebben een bezettingsgraad die schommelt rond het Europees gemiddelde van de AEA.  

 

Als we de concurrentieposities even op een rijtje zetten: 

� British Airways heeft het na 11 september 2001 enorm moeilijk gehad. Het aantal passagiers 

daalde, er werden verliezen geboekt. Door de enorme reorganisaties die zijn doorgevoerd zal de 

maatschappij in 2004 voor het tweede jaar op rij weer winst maken48. Toch heeft ze haar niveau 

van vóór de aanslagen nog niet terug bereikt, dit in tegenstelling tot de meeste Europese 

luchtvaartmaatschappijen. De reden is een te trage groei (1,8 %) van het aantal passagiers. Ook 

de terugval van het aantal intercontinentale passagiers is een probleem voor de maatschappij.  

� Iberia heeft zich vrij snel hersteld. Dit jaar zal de maatschappij alweer een winst boeken dankzij 

de enorme kostenbesparingen die de maatschappij heeft doorgevoerd49. Ook het succesvolle 

netwerk tussen Spanje en Zuid-Amerika heeft bijgedragen tot deze positieve resultaten. 

� Aer Lingus heeft na de crisis in 2001, zich volledig gereorganiseerd50. Er werden enorme 

kostenverlagingen doorgevoerd. De strategie werd volledig veranderd van een ‘full-service’ naar 

een low-cost maatschappij. Dit heeft ervoor gezorgd dat de maatschappij weer de concurrentie 

aankon met Ryanair, dat passagiers van Aer Lingus overnam. Aer Lingus maakt weer volop 

winst, het aantal passagiers stijgt en de bezettingsgraad is van de hoogste van Europa. Het is een 

gedurfde strategie die blijkt aan te slaan. 

� Finnair kruipt nog steeds uit het diepe dal van 1999. In 2004 maakte de maatschappij weer winst, 

na doorgedreven kostenbesparingen. De maatschappij zal steeds echter de kleinste Europese 

partner blijven in deze alliantie. 

 

                                                      
48 British Airways, Jaarrekening 2003-2004, blz. 1 
49 Iberia, Fourth Quarter 2004 - Summary 
50 Aer Lingus, Jaarrekening 2002, blz. 2 
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4.1.3. SKYTEAM 

In het Skyteam zitten drie grote maatschappijen (twee als je Air France en KLM samen rekent door hun 

fusie). Air France is de grootste. Alitalia en KLM zijn aan elkaar gewaagd. Czech Airlines is de kleine 

speler in de groep (Figuur 4.13). Opmerkelijk is de toename van het aantal passagiers bij Air France in 

1997. Dit komt door de incorporatie van de cijfers van Air Inter51 in deze van Air France, waar het al 

enkele jaren eigendom van was. Air Inter verzorgde vooral de binnenlandse dienstverlening van Air 

France, vooral vanuit Parijs Orly, maar ook enkele internationale verbindingen. Alleen Alitalia kende een 

negatieve groei in passagiersaantallen na de crisis in 2001. CSA en KLM kenden de grootste groei met 

respectievelijk 19,4 % en 8,3 %, hetgeen voor beiden een stuk hoger ligt dan het gemiddelde van de 

Europese maatschappijen aangesloten bij de AEA (4,8 %).  

 

Figuur 4.13: Totaal aantal passagiers (Skyteam) 

Cijfers 2004 

AF 44.535.000 

AZ 22.276.800 

KL 20.305.300 

OK 3.994.800 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

Als men de opsplitsing maakt tussen de verschillende vluchten (binnenlandse, Europese en 

intercontinentale), zijn er enkele opmerkelijke verschillen te vermelden. Air France heeft een groot 

binnenlands netwerk uitgebouwd dat goed was voor meer dan 18 miljoen passagiers in 2003. Dit blijft 

een heel belangrijk aanvoernetwerk voor de internationale en intercontinentale vluchten die de 

maatschappij aanbiedt vanuit haar hubs. Ook Alitalia heeft een sterk binnenlands netwerk maar heeft 

sinds 2000 iets meer dan 16 % reizigers verloren, als gevolg van de grote concurrentie met Air One 

(partner van Lufthansa) en Meridiana. Czech Airlines en KLM hebben een verwaarloosbaar aantal 

binnenlandse vluchten. Op Europese vluchten, exclusief binnenlandse, vervoerden Air France (13,1 

miljoen) en KLM (12,3 miljoen) ongeveer evenveel passagiers, alhoewel er in 2003 voor beide 

                                                      
51 Airline History, <http://airlines.afriqonline.com/airlines/563.htm> 
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maatschappijen een sterke daling op te merken was. Alitalia blijft al sinds 1996 hangen rond de 7,5 

miljoen passagiers per jaar. CSA vervoerde in 2003 2,9 miljoen passagiers op haar Europees netwerk.  

 

Als de verhouding wordt bekeken tussen de passagiers op Europese vluchten (inclusief binnenlandse) en 

deze op het totaal aantal vluchten, zien we dat bij KLM 34,12 % van haar passagiers naar 

intercontinentale bestemmingen reist. Dit is vrij veel, in vergelijking met de andere grote Europese 

maatschappijen. Sinds 1981 is er wel een enorme daling van het aantal intercontinentale passagiers 

geconstateerd (zie ook Figuur 4.14). Ook Air France heeft een groot aantal passagiers voor 

intercontinentale bestemmingen. Alitalia en CSA zijn vooral gericht op passagiers voor Europese 

vluchten. De continue toename van de verhouding sinds 1992 bij CSA komt door het belang dat wordt 

gehecht aan de uitbreiding van het Europese netwerk. Dit kan ook in Figuur 4.16 worden afgelezen door 

het toenemende belang van de Europese vluchten, uitgedrukt in betalende zetelkilometers. 

 

Figuur 4.14: Verhouding passagiers Europa - Totaal (Skyteam) 

Cijfers 2003 

AF 72,17 % 

AZ 86,40 % 

KL 65,88 % 

OK 88,36 % 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

Uit Figuur 4.15 (de betalende zetelkilometers) blijkt duidelijk de grootte van Air France. Ook KLM 

scoort beduidend beter dan Alitalia. Dit komt door het groter aanbod aan intercontinentale bestemmingen. 

Air France en CSA zijn de enige maatschappijen die in 2001 geen daling hebben gekend. Alle vier de 

maatschappijen hebben in 2004 weer een toename gekend in betalende zetelkilometers (RPK). De cijfers 

van de beschikbare zetelkilometers (ASK) lopen gelijk met deze van de betalende zetelkilometers (RPK). 

Figuur 4.16 toont de verhouding tussen de betalende zetelkilometers van de Europese en het totaal aantal 

vluchten. Hieruit blijkt ook weer het belang van de intercontinentale bestemmingen voor KLM en Air 

France. 
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Figuur 4.15: Betalende zetelkilometers (RPK) 

(Skyteam) 
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Figuur 4.16: Verhouding RPK Europa - Totaal  

(Skyteam) 

��

���

���

���

���

����

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

 $

 %

��

��

 

Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
 

Figuur 4.17: Bezettingsgraad Europese vluchten  

(Skyteam) 
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Figuur 4.18: Bezettingsgraad alle vluchten  

(Skyteam) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004 
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Als de bezettingsgraad van het totaal aanbod van vluchten wordt bekeken, steekt KLM er met kop en 

schouders bovenuit. De bezettingsgraad is sinds 1994 met meer dan 10 % gestegen tot 81,8 % in 2004. 

Ook Air France (76 %) presteert beter dan het Europees gemiddelde van de AEA (74,5 %). CSA kende de 

laatste tien jaar ook een continue verbetering van de bezettingsgraad. Alleen in 2004 daalde ze tot net 

onder de 70 %. Als men kijkt naar de Europese vluchten, haalt KLM (74,5 %) ook hier een 

bezettingsgraad die een heel stuk hoger ligt dan het Europees gemiddelde (65,5 %). Ook op de Europese 

vluchten kende CSA een continue verbetering en scoort in 2004 met 66,7 % beter dan het Europees 

gemiddelde. Air France (64,5 %) en Alitalia (65,1 %) halen het gemiddelde net. 

 

Hoe zal de concurrentie verlopen binnen deze alliantie? 

� De fusie van Air France en KLM heeft ervoor gezorgd dat deze maatschappij de grootste van 

Europa wordt. Dit heeft ook gevolgen binnen het Skyteam. Air France en KLM hebben zich goed 

herpakt na de crisis van 2001. Ook de bezettingsgraden van de vliegtuigen ligt opmerkelijk hoger 

dan bij de andere Europese maatschappijen. De twee maatschappijen hebben allebei ook een 

uitgebreid globaal netwerk uitgebouwd. Door het aansluiten van deze netwerken op elkaar zorgt 

dit voor een enorm concurrentievoordeel. De vraag kan gesteld worden of de hubs (Parijs en 

Amsterdam) naast elkaar kunnen blijven bestaan op zo’n korte afstand van elkaar (Veldhuis, 

2005). 

� Alitalia heeft al sinds 2000 te maken met dalende passagierscijfers. De maatschappij is al enkele 

malen geherstructureerd maar blijft desondanks verlies maken, alhoewel dit elk jaar wel kleiner 

wordt. Ook voor 2005 wordt er een negatief resultaat verwacht. De maatschappij stond midden 

2004 zelfs op de rand van het faillissement, maar door de tussenkomst van de overheid, die bereid 

was een lening van 400 miljoen euro toe te kennen, kon de maatschappij verder blijven bestaan52.  

� CSA heeft in 2004 een groei gekend van 19,4 %. Dit is dankzij de goede ligging van Praag, dat 

na de toetreding van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, een draaischijf geworden is voor 

luchtverkeer naar Oost-Europa. Ook heeft ze haar strategie aangepast door intern de kosten te 

reduceren, de productiviteit te verhogen en nieuwe vliegtuigen aan te schaffen om het netwerk uit 

te breiden. Dit was een must om de concurrentie aan te gaan met low-cost maatschappijen. 

 

                                                      
52 European Industrial Relations Observatory On-line, “Agreements reached over Alitalia restructuring”, 2/11/2004 
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4.2. NETWERK 

4.2.1. HUBS 

Alle maatschappijen opereren vanuit één of meerdere hubs waarrond het netwerk van de maatschappij 

wordt geconcentreerd. In Tabel 4.1 zijn alle grote hubs vermeld met de bijhorende belangrijkste operator 

of operatoren. Elke luchthaven heeft meestal maar één grote maatschappij die veelal een 

monopoliepositie bezit.  

 

Tabel 4.1: Belangrijkste luchthavens ter wereld (2003) 

2003 2002 Luchthaven 
Aantal 
passagiers 
(miljoen) 

Groei Belangrijkste operatoren 

1 1 Atlanta 79,087 2,9% Delta (73,8%) 

2 2 Chicago O'Hara 69,354 4,2% United (47,4%) American (39,4%) 

3 3 Londen Heathrow 63,469 0,2% British Airways (40,9%), BMI (11,5%) 

4 4 Tokyo Haneda 63,173 3,4% JAL (46,5%), ANA (42,9%) 

5 5 Los Angeles 54,969 -2,2% United (30,4%) American (18,6%) 

6 6 Dallas Forth Worth 53,243 0,8% American (64,2%) 

7 7 Frankfurt 48,352 -0,2% Lufthansa (59,9%) 

8 8 Parijs CDG 48,122 -0,4% Air France (57,2%) 

9 9 Amsterdam 39,959 -1,9% KLM (51,5%) 

10 10 Denver 37,462 5,1% United (56,1%) 

13 13 Madrid 35,694 5,2% Iberia (57,8%) Spanair (12,5%) 

19 22 Londen Gatwick 30,007 1,3% British Airways (45,4%) 

27 31 Rome Fiumicino 26,285 3,7% Alitalia (45,6%) 

33 35 Munchen 24,193 4,4% Lufthansa (63,5%) 

36 39 Barcelona 22,749 6,6% Iberia (48,5%) Spanair (10,5%) 

38 36 Parijs Orly 22,390 -3,3% Air France (61%) 

44 47 Manchester 19,868 4,6% British Airways (37,1%), BMI (13,2%) 

57 50 Kopenhagen 17,644 -3,0% SAS (49,9%) 

58 55 Milaan Malpensa 17,630 1,1% Alitalia (54,6%) 

63 69 Dublin 15,856 5,1% Ryanair (29,7%) Aer Lingus (29,5%) 

67 63 Stockholm 15,206 -8,0% SAS (44,7%) 

77 75 Oslo 13,647 1,8% SAS (35,6%), Braathens (14,9%) 

83 86 Wenen 12,785 6,8% Austrian Airlines (57,9%) 

89 91 Moskou Sheremetyevo 11,541 5,9% Aeroflot (57,7%) 

102 100 Helsinki 9,698 1,0% Finnair 

105 102 Lissabon 9,637 2,9% TAP Portugal 

Bron: Airline Business, 2004 
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De grootste Europese luchthavens, die ook tot de tien grootste luchthavens behoren, scoren slecht als er 

wordt gekeken naar de groei in 2003 (Airline Business, 2004). Londen (0,2 %), Frankfurt (-0,2 %), Parijs 

CDG (-0,4 %) kunnen geen goede cijfers voorleggen, ondanks het stijgend aantal passagiers van de 

luchtvaartmaatschappijen die deze hubs gebruiken als hun thuisbasis. De negatieve groei van Amsterdam 

(-1,9 %) valt grotendeels te wijten aan de sterke terugval van het aantal KLM passagiers53. 

 

Wat niet is weergegeven in Tabel 4.1 maar toch belangrijk is, is de verhouding tussen de intercontinentale 

en de continentale vluchten. Zo zijn bijna alle Amerikaanse luchthavens zeer sterk gericht op continentale 

vluchten. In Atlanta bijvoorbeeld hebben 92 % van de vluchten een regionale bestemming, in Chicago is 

dit 88,7 %. Deze luchthavens zijn zeer belangrijke transferhubs voor het aanvoeren van passagiers van 

lokale bestemmingen en het doorsturen van deze passagiers naar andere lokale of internationale 

bestemmingen. Zo vliegen Air France en Delta Airlines per dag vier maal tussen Parijs en Atlanta om hun 

passagiers zo goed mogelijk te bedienen. Chicago, Los Angeles en Washington zijn voor de Star Alliance 

de grote Amerikaanse internationale hubs. Denver fungeert als continentale hub. Dit zien we aan het feit 

dat 98,3 % van de vluchten continentaal zijn. Tokyo Haneda, de continentale hub van All Nippon 

Airways, is volledig gericht op regionale vluchten. Alle internationale vluchten worden uitgevoerd via de 

tweede luchthaven van Tokyo, Narita.  

 

Als men de Europese luchthavens in beschouwing neemt, zien we een duidelijk verschil met de 

Amerikaanse. Uit Londen Heathrow vertrekken 51,2 % van de vluchten naar intercontinentale 

bestemmingen, in Frankfurt 46,2 %, Parijs Charles de Gaulle 43,8 % en Amsterdam 35,3 %. Dit is voor 

een deel te wijten aan het feit dat Europa gemakkelijker verbindingen kan leggen met andere continenten. 

Zo liggen Noord-Afrika en het Midden-Oosten op enkele uren vliegen van Europa. Als men vanuit 

Amerika naar een ander continent wil reizen, moet men al de Atlantische of Stille oceaan oversteken. 

Anderzijds is er meer concurrentie in Europa dan in de Verenigde staten door een groter aantal 

maatschappijen. Daarom is het interessant om een goed continentaal netwerk aan te bieden dat naadloos 

aansluit op de intercontinentale vluchten.   

 

Als men de verschillende allianties in beschouwing neemt, valt op dat ze allemaal gebruik maken van de 

tien grootste luchthavens. Het zijn vooral de Amerikaanse partners die de plak zwaaien. Delta (Atlanta), 

American Airlines (Chicago, Dallas Forth Worth, Los Angeles) en United Airlines (Denver, Chicago, Los 

Angeles) zijn de grote koplopers. De Europese maatschappijen volgen op afstand met British Airways 

(Londen), Air France (Parijs) en KLM (Amsterdam) als draaischijven in hun netwerk. 

                                                      
53 KLM, Jaarrekening 2003-2004 
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4.2.2. ROUTES 

Het linken van de verschillende hubs aan elkaar is heel belangrijk in het vormen van een consistent 

globaal netwerk tussen de verschillende alliantiepartners. Daarom is het essentieel dat er afspraken 

worden gemaakt tussen de verschillende luchtvaartmaatschappijen voor het afstemmen van hun vluchten 

op deze van de andere partners zodat de klanten ten volle kunnen genieten van de voordelen van de 

alliantie.  

 

Wang et al (2004) heeft in haar recente studie over effecten van strategische luchtvaartallianties op de 

concurrentie in de transportmarkt, onderzoek verricht naar de relatie tussen de sterkte van de alliantie en 

het aantal routes. Haar stelling was: “The higher the levels of cooperation and integrative forms of 

alliances, the larger is a partner’s competitiveness in competing markets”. Door het aanbieden van meer 

directe verbindingen, meer verbindingen tussen city pairs en grotere netwerken van vluchten, zorgen de 

allianties ervoor dat de luchtvaartmaatschappijen een groter concurrentievoordeel hebben.  

 

Uit de resultaten van dezelfde studie (Wang et al, 2004) blijkt dat een verhoogde mate van samenwerking 

bijdraagt tot een toename van het marktaandeel van vervoerde passagiers met 39 %, en een stijging met 

29 % van het marktaandeel in het route netwerk. Algemeen kan men stellen dat luchtvaartmaatschappijen 

hun netwerk uitbreiden als de band van samenwerking wordt versterkt. Luchtvaartmaatschappijen kunnen 

het voordeel nog verder maximaliseren door extra samenwerking op het gebied van andere 

gemeenschappelijke activiteiten, zoals grondafhandeling, mogelijke frequent flyer akkoorden, 

gemeenschappelijke incheckbalies op de luchthavens, enz. Merkwaardig is dat bij akkoorden die verder 

reiken dan voorgaande, namelijk strategische en Open Sky allianties, een lichte daling van het aantal 

voordelen wordt ondervonden. Luchtvaartmaatschappijen die op bepaalde routes bilaterale akkoorden 

hebben afgesloten met andere maatschappijen ondervinden zelfs geen toename van hun marktaandeel van 

vervoerde passagiers en geen vergroting van het netwerk.  

 

Dit is als volgt te verklaren: de mate van samenwerking heeft een negatieve correlatie met het aantal 

routes en een positieve correlatie met het marktaandeel in grootte van het netwerk en aantal passagiers, 

het totaal aantal vluchten en het aantal city pairs. Algemeen gesproken kunnen luchtvaartmaatschappijen, 

door zich aan te sluiten bij een alliantie, een strategie implementeren die gericht is op marktconcentratie 

waarbij sterk wordt gefocust op grote en winstgevende routes, op een grotere frequentie van directe 

vluchten of op de bezettingsgraad van de toestellen (Wang et al, 2004). 
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NETWERK TUSSEN DE INTERNATIONALE HUBS: STAR ALLIANCE CASE 

In Tabel 4.2 zijn alle enkele vluchten opgenomen voor de verschillende leden van de Star Alliance naar 

alle Europese hubs van de alliantiepartners. Wat meteen opvalt is dat Frankfurt (22,9 %) en Munchen 

(17,7 %) bij uitstek de grootste hubs zijn in Europa voor de Star Alliance. Dit komt door de dominante 

aanwezigheid van Lufthansa. Met groot verschil volgen Wenen (10,6 %), Kopenhagen (10,1 %) en 

Londen Heathrow (9,1 %). Barcelona (3,5 %) en Manchester (2,1 %) zijn de kleinste hubs. Dit is logisch 

omdat de maatschappijen die vanuit deze hubs opereren, Spanair voor Barcelona en BMI voor 

Manchester, relatief kleine spelers zijn in de alliantie. Lissabon is niet toegevoegd aan deze tabel wegens 

het ontbreken van beschikbare cijfers.  

 

Tabel 4.2: Wekelijkse Star Alliance vluchten per maatschappij naar de Europese hubs  

Wekelijkse vluchten per hub (enkele vluchten) Luchtvaart-
maatschappijen ARN BCN CPH FRA LHR MAD MAN MUC OSL VIE WAW 

Air Canada    56 126   14    

Air New Zealand     14       

ANA    14 14       

Asiana    8 6       

Austrian 42 14 48 200 70   42 12 2303 38 

BMI   36  1086 14 284     

LOT 38 12 34 126 42 14 12 66 22 38 1344 

Lufthansa 142 234 68 5046 410 140 156 4269 116 326 102 

SAS 1562 8 2302 134 256 14 52 53 1464 26 28 

Singapore Airlines   6 42 42  14     

Spanair 24 553 40 42  897  24  24  

TAP 14 70 28 42 76 68  14 6   

Thai Airways 8  12 24 26 6  10    

United   14 70 154   14    

US Airways    28  14 14 14    

VARIG   6 28 20 14      

Totaal  1830 891 2594 5860 2342 1181 532 4520 1620 2717 1512 

Totaal (%) 7,1 3,5 10,1 22,9 9,1 4,6 2,1 17,7 6,3 10,6 5,9 

Bron: Cijfermateriaal werd verzameld op de “travel info” website van Star Alliance, 19/03/2005 
 

Alle niet-Europese maatschappijen van de alliantie hebben met eigen vluchten hun eigen netwerk 

verbonden met minstens één hub van een Europese partner. Frankfurt (Lufthansa hub) en Londen 
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Heathrow (BMI hub) worden door de meeste maatschappijen aangevlogen. Dit betekent dat dit 

interessante bestemmingen zijn voor deze partners om passagiers naar hun eigen hubs te loodsen54.  

 

Als men naar de Europese partners kijkt, bieden enkel Lufthansa, LOT en SAS zelf directe verbindingen 

aan naar alle Europese hubs. Als dominante luchtvaartmaatschappij is Lufthansa gekend voor zijn sterk 

uitgebouwde hub-and-spokes structuur. Sommige luchthavens zoals Barcelona, Oslo, Wenen of 

Warschau worden niet aangevlogen door niet-Europese partners van de alliantie. Dit betekent dat de 

lokale maatschappijen zelf voor de intercontinentale vluchten moeten instaan indien ze hun Europese 

netwerk willen verbinden met de netwerken van de partners buiten Europa. 

 

Omdat het niet duidelijk is vanuit welke hubs de niet-Europese maatschappijen vluchten aanbieden naar 

de hubs van de Europese partners, is Tabel 4.3 verder uitgesplitst per hub, maatschappij, bestemming en 

het aantal wekelijkse vluchten (uitgedrukt in enkele vluchten). De bedoeling is na te gaan welke 

maatschappijen het sterkst staan bij het linken van de verschillende netwerken met de Europese 

bestemmingen. 

De informatie is bekomen via de website van de Star Alliance door telkens twee stedenparen te kiezen en 

te kijken hoeveel vluchten door welke maatschappijen werden aangeboden. Het ging telkens om de 

periode tussen 22 en 29 maart 2005 voor vertrek vanuit de niet-Europese hub en de periode tussen 30 

maart en 5 april 2005 voor de terugvlucht vanuit de Europese hub. De niet-Europese hubs zijn 

gerangschikt op basis van de maatschappijen die de hub uitbaten.  

Niet alle Europese hubs zijn verbonden met de andere intercontinentale hubs van de Star Alliance. 

Barcelona en Oslo zijn niet gelinkt aan intercontinentale bestemmingen door partners van de alliantie. 

Ook enkele Star Alliance hubs buiten Europa zijn niet verbonden met hubs van Europese partners. 

Pittsburg in de Verenigde Staten is bijvoorbeeld niet gelinkt met een Europese bestemming. Deze drie 

steden zijn niet opgenomen in Tabel 4.3. 

 

Een voorbeeld zal aantonen hoe de cijfers moeten worden geïnterpreteerd. Als men kijkt naar de vluchten 

tussen Osaka (KIX), één van de hubs van All Nippon Airways, en Europa valt op dat er maar twee 

maatschappijen vluchten aanbieden. Lufthansa biedt wekelijks 14 vluchten aan tussen Frankfurt en Osaka 

(7 heen- en 7 terugvluchten). Austrian biedt er acht aan vanuit Wenen, namelijk vier heen- en vier 

terugvluchten.  

                                                      
54 In Frankfurt komen er geen vluchten van Air New Zealand en British Midland toe. Wel zijn er afspraken gemaakt 

tussen deze twee luchtvaartmaatschappijen en Lufthansa, waarbij deze laatste de vluchten voor zijn rekening neemt, 

zodat ook deze netwerken kunnen worden gelinkt met het uitgebreide netwerk van de Duitse maatschappij. In 

Londen Heathrow zijn enkel Spanair, dat een akkoord heeft met British Midland voor de vluchten naar Spanje, en 

USAirways, dat vluchten aanbiedt naar Londen Gatwick, niet vertegenwoordigd. 
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Tabel 4.3: Uitsplitsing vluchten van en naar de intercontinentale hubs vanuit de Europese hubs 

Hub Van Co ARN CPH FRA LHR LIS MAD MAN MUC VIE WAW Tot 

AC       70 84    14 4 6 178 
 YUL Montreal             
  AC   14 14       28 
 YVR Vancouver              
  AC    14       14 
  LH   14        14 
 YYZ Toronto              
  AC   28 56    14   98 
  LH   14        14 
  LO          6 6 
  OS         4  4 
              

NH      14 42 14    12 20  102 
 KIX Osaka              
  LH   14        14 
  OS         8  8 
 NRT Tokyo              
  LH   14     12   26 
  NH   14 14       28 
  OS         12  12 
  SK  14         14 
              

NZ        14       14 
 AKL Auckland              
  NZ    14       14 
              

OZ       22 6       28 
 ICN Seoel              
  LH   14        14 
  OZ   8 6       14 
              

RG      6 56 14 48 14     138 
 GIG Rio De Janeiro              
  RG   14  4      18 
  TP     14      14 
 GRU Sao Paulo              
  LH   28        28 
  RG  6 14 14 16 14     64 
  TP     14      14 
              

SQ      18 42 42   14  6  122 
 SIN Singapore              
  LH   14        14 
  OS         6  6 
  SK  12         12 
  SQ  6 28 42   14    90 
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Vervolg Tabel 4.3 

Hub Van Co ARN CPH FRA LHR LIS MAD MAN MUC VIE WAW Tot 

TG     8 24 38 28  6  24 12  140 
 BKK  Bangkok            
  LH   14     14   28 
  OS         12  12 
  SK  12         12 
  TG 8 12 24 28  6  10   88 
              

UA     14 28 154 140   26 56 14 12 444 
 DEN Denver             
  LH   14        14 
 IAD Washington             
  BM       12    12 
  LH   14        14 
  OS         14  14 
  SK  14         14 
  UA   28 42    14   84 
 LAX Los Angeles             
  LH   14     14   28 
  NZ    14       14 
  UA    14       14 
 ORD Chicago             
  BM       14    14 
  LH   28     14   42 
  LO          12 12 
  SK 14 14         28 
  UA   28 42       70 
 SFO San Francisco             
  LH   14        14 
  UA   14 28    14   56 
              

US       42   14 14 28   98 
 CLT Cleveland             
  LH        14   14 
  US   14        14 
 PHL Philadelphia             
  LH   14        14 
  US   14   14 14 14   56 
              

Eindtotaal   22 90 466 342 48 34 54 134 56 18 1264 

Eindtotaal (%)   2% 7% 37% 27% 4% 3% 4% 11% 4% 1% 100% 
Bron: Timetable op de website van Star Alliance, 20/03/2005  
 

Enkele conclusies kunnen uit Tabel 4.3 worden getrokken. 

� Vanuit Frankfurt worden de meeste wekelijkse vluchten (466) aangeboden met andere 

intercontinentale hubs van alliantiepartners. Dit vertegenwoordigt 37 % van alle vluchten van 

Star Alliance leden tussen niet-Europese en Europese hubs. Londen Heathrow volgt op de tweede 

plaats met 342 wekelijkse vluchten hetgeen 27 % in het totaal vertegenwoordigt. Munchen is 

derde met 134 vluchten maar hinkt al een eind verderop. Dit komt omdat Munchen door 
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Lufthansa wordt gezien als de grote Europese hub. Er worden ook meer Europese verbindingen 

aangeboden dan vanuit Frankfurt. 

� Als men naar de onderlinge verhouding kijkt per hub tussen het aantal vluchten van de lokale 

maatschappij en het aantal vluchten van de andere niet-Europese alliantieleden, zou bij een ideale 

samenwerking tussen de alliantieleden deze verhouding gelijk moeten zijn. Elke partner neemt 

een gelijk aantal vluchten voor zijn rekening. Als we kijken naar de Star Alliance zien we dat dit 

het geval is in Frankfurt (48 %), Munchen (51 %) en Manchester (50 %). Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat het soms niet opportuun is om door beide maatschappijen een vlucht aan 

te bieden wegens niet genoeg vraag voor twee vluchten. Als men kijkt naar Wenen en Warschau, 

moeten Austrian en LOT zelf instaan voor de intercontinentale vluchten.   

� United Airlines heeft met Chicago O’Hara, Washington, Denver, Los Angeles en San Francisco 

vijf hubs die allemaal verbonden zijn met minstens één Europese hub. Chicago en Washington 

hebben de meeste verbindingen, respectievelijk 166 en 138 enkele vluchten per week tussen deze 

twee steden en Europese hubs van alliantiepartners. Ze worden verbonden met respectievelijk 7 

en 6 Europese hubs door 4 Europese maatschappijen en United Airlines. 

 

Volgens Mountford en Tacoun (2004) heeft enkel Lufthansa overeenkomsten met alle andere partners van 

de Star Alliance voor codesharing of blocked space overeenkomsten. Dit betekent dat Lufthansa een 

concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de andere Europese alliantieleden omdat het een groter 

aanbod kan aanbieden aan zijn klanten. Ook zullen passagiers die moeten overstappen, sneller kiezen 

voor Frankfurt of Londen Heathrow dan voor de andere luchthavens wegens een grotere keuze aan 

vluchten (Beyhoff, 1995). Zo zal United Airlines zijn passagiers, die naar een Europese bestemming 

moeten, die niet rechtstreeks wordt aangeboden door United Airlines of een andere Europese 

alliantiepartner, eerder via Frankfurt of Londen sturen omdat het zelf de intercontinentale vlucht voor zijn 

rekening kan nemen.   

4.2.3. PARTNERSHIPS MET ALLIANTIE EN NIET-ALLIANTIELEDEN 

Codesharing kan als volgt worden gedefinieerd: “It is a cooperation agreement between two or more air 

carriers, by which at least one of the carriers sells the seats of a flight of the other carrier partly or 

wholly under its own name.” (Beyhoff, 1995).  

 

De twee belangrijkste vormen van codesharing zijn free-sale en blocked space overeenkomsten. De 

verschillen tussen deze vormen zijn gerelateerd aan wie verantwoordelijk is voor het risico en de 

verdeling van het aantal zetels (Rhoades  et al, 1997).  

Free sale is het meest toegepaste codesharingakkoord. Ze houdt het minste risico in voor beide partijen. 

Voor een zelfde vlucht worden de codes van beide luchtvaartmaatschappijen getoond in het Computer 
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Reservatie Systeem. Verdere verplichtingen zijn er niet. (bvb. de overeenkomst tussen Lufthansa en Jat 

Airways op de routes tussen Belgrado en Munchen). 

In een blocked space overeenkomst  wordt bepaald dat een luchtvaartmaatschappij een aantal zetels 

verkoopt op de vlucht van de andere maatschappij. De zetels worden dan door de eigen marketingafdeling 

verkocht aan de klanten. Het risico ligt hierin dat de maatschappij zelf de verliezen moet dragen indien ze 

niet alle zetels heeft verkocht. Een voorbeeld hiervan is de block space overeenkomst tussen Austrian 

Airlines en Tarom op de vluchten tussen Wenen en Boekarest. 

 

Binnen elke alliantie worden codesharing of blocked space overeenkomsten gesloten tussen de 

maatschappijen onderling. Hierdoor moeten maatschappijen, die vroeger concurrenten waren op bepaalde 

routes, niet meer verplicht beide vluchten uitvoeren. Het is niet zo dat alle maatschappijen binnen een 

alliantie akkoorden afspreken met alle andere leden van de alliantie. Tussen de verschillende hubs van de 

verschillende alliantiepartners is dit wel meestal het geval als er rechtstreekse verbindingen worden 

aangeboden. Toch zijn er uitzonderingen. Zo heeft LOT een codesharing overeenkomst met Spanair voor 

vluchten tussen Spanje en Polen maar niet met de hoofdaandeelhouder van Spanair, Scandinavian 

Airlines, voor vluchten tussen Polen en Noord-Europa (Mountford en Tacoun, 2004). De overeenkomsten 

gelden niet altijd voor de netwerken van de verschillende maatschappijen die verder reiken dan hun hubs. 

Zo hebben Austrian Airlines en Singapore Airlines een codesharing overeenkomst voor de vluchten 

tussen de twee hubs, maar niet voor verdere verbindingen vanuit Wenen of Singapore. Lufthansa heeft 

wel een akkoord met Singapore Airlines waarbij het zijn code op vluchten tussen Singapore en Australië 

kan plaatsen (Mountford en Tacoun, 2004). In Tabel 3.6, Tabel 3.7 en Tabel 3.8 worden de codesharing 

partners per maatschappij weergegeven.  

 

Sommige maatschappijen die behoren tot een welbepaalde alliantie, hebben ook verschillende  

codesharingakkoorden met maatschappijen die niet behoren tot deze alliantie. De meeste akkoorden 

omvatten ook frequent flyer overeenkomsten tussen de betrokken maatschappijen. Dit zorgt 

onrechtstreeks voor samenwerking tussen de verschillende allianties. Als men vliegt met Air France 

tussen Wenen en Parijs, waarbij de Franse maatschappij een blocked space overeenkomst heeft met 

Austrian Airlines, kan de klant kiezen welke Frequent Flyer Miles hij/zij zal verkrijgen. Als klant van de 

Star Alliance maakt hij gebruik van de diensten van de Skyteam alliantie maar toch levert het hem 

voordelen op. Zo heeft TAP Portugal, lid van de Star Alliance, ook codesharing en frequent flyer 

akkoorden met Iberia en Finnair van de Oneworld alliance.  

 

De hele reeks onderlinge akkoorden tussen de maatschappijen van verschillende allianties worden in 

Figuur 4.19 weergegeven. De lijnen stellen de codesharing, block space en frequent flyer akkoorden voor 

tussen de maatschappijen. Wel moet worden opgemerkt dat Aeroflot nog niet officieel is toegetreden tot 

de Skyteam alliantie. De maatschappij zal in 2005, na verdere onderhandelingen met de andere leden van 
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de alliantie, de goedkeuring krijgen om toe te treden (Skyteam, 2004). Dit zal geen effect hebben op de 

lopende codesharingakkoorden die de maatschappij nu nog heeft met leden van andere allianties. 

Sommige akkoorden, zoals met Scandinavian Airlines (1967), Finnair (1975) en British Airways (1980), 

zijn al meer dan 25 jaar oud. 

 

Figuur 4.19: Codesharingakkoorden tussen leden van verschillende allianties 

 
Bron: Eigen tekening, gegevens uit Mountford en Tacoun (2004) 
 

4.3. SERVICE 

4.3.1. STIPTHEID VLUCHTEN 

De stiptheid van de Europese luchtvaartmaatschappijen is in 2004 weer lichtjes verslechterd na vier jaar 

van continue verbetering, sinds het dieptepunt in 1999 waar 30,4 % van alle intra-Europese vluchten een 

vertraging van meer dan 15 minuten hadden door de oorlog in Kosovo (Niehues, 2001). Volgens de AEA 

was dit in 2004 19,5 %, in vergelijking met 19,1 % het jaar ervoor55. 

Als men kijkt naar de slechtst presterende luchthavens qua stiptheid treft men voor het eerst Londen 

Heathrow, de drukste luchthaven in Europa, aan op de eerste plaats. 27,8 % van de vluchten heeft er een 

vertraging van meer dan 15 minuten. In 2003 was dit nog maar 22,4 %. Andere luchthavens die ook 

slecht scoren zijn Zurich (26,1 %), Wenen (24,8 %), Madrid (23,7 %) en Amsterdam (23,6 %). 

De luchthavens die het minst worden getroffen door vertragingen zijn Oslo (12,9 %), Helsinki (13 %), 

Brussel (13,9 %), Dusseldorf (13,9 %) en Kopenhagen (14,1 %).  

                                                      
55 AEA, “European airline delays 2004”, 22/02/2005  
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De belangrijkste reden van vertraging56 is de slot-vertraging. Dit gebeurt wanneer het vliegtuig klaar is 

om te vertrekken maar - soms erg lang - moet wachten om een slot te verkrijgen van Eurocontrol. De 

reden kan congestie zijn op de luchthaven zelf, op de routes naar de bestemming of op de luchthaven van 

bestemming. Soms speelt het slechte weer een rol. Wat ook de reden is, het vliegtuig mag niet vertrekken 

en de luchtvaartmaatschappij kan er niets tegenin brengen. 

 

Stiptheid verschilt sterk van maatschappij tot maatschappij. Het is een belangrijke competitieve factor 

omdat passagiers er heel veel belang aan hechten. Vooral first en business class passagiers die veel 

betalen voor hun vlucht staan erop dat hun vlucht op tijd vertrekt. Time is money. 

Luchtvaartmaatschappijen moeten er voor zorgen dat ze deze klanten behouden omdat ze voor een groot 

deel van de inkomsten zorgen.  

In de paper van Niehues (2001) werd aangetoond dat een grotere stiptheid leidde tot een grotere 

operationele winstmarge. “Sound operations will support high punctuality rates; while the pursuit of high 

punctuality targets helps to create sound operations, which in turn drive increased profitability” 

(Niehues, 2001). Er is berekend in deze paper dat een grote luchtvaartmaatschappij die een stiptheid haalt 

rond de 75 % een jaarlijks verlies leidt tussen de 100 en 400 miljoen euro als gevolg van vertragingen. 

Omgekeerd kan men dus stellen dat een maatschappij tussen de 4 tot 16 miljoen euro extra winst kan 

maken, afhankelijk van de grootte van de luchtvaartmaatschappij, per procentpunt dat de stiptheid 

toeneemt.   

 

Maatschappijen die het hub-and-spokes systeem toepassen, worden vaak geconfronteerd met congesties 

in de hubs op bepaalde tijdstippen van de dag. Dit zorgt ervoor dat passagiers die moeten overstappen in 

de hub kostbare tijd kunnen verliezen en zo misschien hun aansluiting missen. Daarom is het interessant 

om overeenkomsten met andere maatschappijen af te sluiten om de verdeling van de vluchten op bepaalde 

routes beter te spreiden en zo de congestiepieken te verminderen of ze op zijn minst te vermijden. 

 

In Figuur 4.20 zijn de vertragingen van de grote Europese maatschappijen, die in één van de drie grote 

allianties zitten, voor 2004 weergegeven in hun respectievelijke hubs voor intra-Europese vluchten. Het is 

vooral de stiptheid van vertrek die bij passagiers de doorslag geeft bij de keuze van de 

luchtvaartmaatschappij (Niehues, 2001). Van de British Airways vluchten vertrekt gemiddeld 29,9 % met 

meer dan 15 minuten vertraging en komt 30,9 % van de vluchten te laat toe op Londen Heathrow. Een 

gemiddelde vertraging bij vertrek duurt, volgens de gegevens van de AEA57, in Londen 26 minuten en 32 

minuten bij aankomst. Deze vertragingen zijn logisch omdat Londen Heathrow toch de derde grootste 

luchthaven ter wereld is (Tabel 4.1) en slechts beschikt over twee start- en landingsbanen. Naast British 

                                                      
56 Volgens de Secretaris Generaal van de AEA Ulrich Schulte-Strathaus, AEA, “European airline delays 2004” 
57 AEA, “AEA Punctuality Data – Annual 2004”, 22/02/2005 
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Airways op Londen Heathrow scoren Austrian Airlines (Wenen), Iberia en Spanair (Madrid) en KLM 

(Amsterdam) slecht. Er zijn wel verschillen tussen de gemiddelde vertragingen per maatschappij. Zo is 

deze voor KLM in 2004 (volgens de AEA) in Amsterdam 41,1 minuten bij vertrek en 60,9 minuten bij 

aankomst. De grootste reden van vertraging is het te laat toekomen van de vlucht, gevolgd door 

structurele problemen op de luchthavens zelf zoals Air Traffic Control, veiligheidsprocedures, douane, 

enz. 

 

Als we kijken per alliantie kunnen we enkele verschillen opmerken. De Oneworld alliantieleden hebben 

meer te kampen met stiptheidsproblemen dan de andere allianties. Vooral British Airways (Londen 

Heathrow) en Iberia scoren slecht. Finnair behoort wel bij de besten. De Star Alliance scoort het best met 

Lufthansa (Frankfurt) en Scandinavian Airlines. Austrian Airlines (Wenen) en Spanair (Madrid) doen het 

minder goed. Het Skyteam hangt ergens in het midden. Air France (Parijs CDG), KLM en Alitalia 

(Rome) scoren slechter dan het Europees gemiddelde van 19,5 %.  

 

Figuur 4.20: Vertragingen van de intra-Europese vluchten van Europese maatschappijen in hun hubs 
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Bron: Cijfergegevens werden gehaald uit “AEA Punctuality data – Annual 2004” 
 

Maatschappijen die een grotere stiptheid van vertrekkende en aankomende vluchten kunnen aanbieden, 

hebben een grotere aantrekkingskracht voor passagiers dan maatschappijen die te kampen hebben met 

grote vertragingen.   
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Binnen de allianties kan dit dan ook worden uitgespeeld door de verschillende luchtvaartmaatschappijen. 

Zo heeft Lufthansa stiptheid als één van de prioriteiten in hun strategie toegevoegd: “We operate in the 

market under the core Lufthansa brand and other brands. All those brands manifest our commitment to 

providing customers with a service noted for safety, reliability, punctuality, technical competence, 

quality, flexibility and innovation.” (Mission Statement of the Lufthansa Aviation Group)  

 

Spanair gaat hierin zelfs nog iets verder. “Punctuality is a priority for Spanair, as well as for its 

passengers. For this reason, since February 2001, …if, through causes that can be attributed to Spanair, 

the plane's doors are closed more than 15 minutes after the scheduled departure time, the procedure will 

be: Passengers travelling in Spanair business avant class will receive a voucher valid for a free ticket for 

another flight on the same route and in the same class. In the case of passengers travelling in economy 

class, they will receive a voucher valid for a 25 % discount for a new ticket in the same route in any 

class.” (Website Star Alliance, 02/04/2005). Op binnenlandse vluchten vertrekken 21,2 % van de 

vluchten vanuit Madrid en 14,4 % van de vluchten vanuit Barcelona met een vertraging van meer dan 15 

minuten. Een kritische bemerking hierbij is wel dat alleen een voucher wordt toegekend aan de passagiers 

voor redenen van vertraging die toe te schrijven zijn aan de maatschappij zelf.  

 

De Europese Unie heeft sinds 17 februari 2005 een nieuwe regeling ingevoerd waarbij passagiers worden 

beschermd tegen langdurige vertragingen, veroorzaakt door de luchtvaartmaatschappijen. De passagier in 

kwestie kan bij een vertraging van meer dan twee uur een schadevergoeding claimen (European Union, 

2005).  

4.3.2. DIENSTVERLENING AAN BOORD 

Verschillende maatschappijen hebben besparingen doorgevoerd op de dienstverlening aan boord. 

Sommige diensten die vroeger gratis werden aangeboden, zijn betalend geworden voor bepaalde vluchten 

of klassen. Iberia en Aer Lingus bieden drank en eten aan tegen betaling op alle Europese vluchten. 

Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden tussenoplossingen. Zo biedt Austrian Airlines voor vluchten 

van minder dan één uur en 40 minuten juist een flesje water aan, alle andere dranken en eten zijn 

betalend. Voor vluchten die langer duren, wordt er wel gratis eten en drinken aangeboden. Ook 

Scandinavian Airlines biedt alleen gratis drank en eten aan in de economy flex en business class. De 

andere maatschappijen, zoals Lufthansa, KLM, British Airways, Air France en Alitalia behouden hun 

‘full-service’ dienstverlening voor alle passagiers58. 

                                                      
58 Skytrax, 04/04/2005, <http://www.airlinequality.com/> 



  68 

4.3.3. EXTRA DIENSTEN 

De luchtvaartmaatschappijen kunnen niet alleen overleven door enkel vluchten aan te bieden. Ze bieden 

ook bijkomende diensten om klanten te lokken. Het aanbieden van Self Service incheckbalies op de 

luchthavens, inchecken via internet of via GSM, E-tickets in plaats van papieren tickets, lounges, … zijn 

verschillende diensten die, vooral door business klanten, die weinig tijd hebben, kunnen worden 

beschouwd als uitermate belangrijk bij het boeken van een vlucht.  

 

Maatschappijen sluiten ook contracten af met hotels of hotelketens, huurwagenbedrijven of 

kredietkaartmaatschappijen.  De klanten krijgen dan kortingen, alsook Frequent Flyer Miles, voor deze 

diensten als ze een vlucht boeken bij de luchtvaartmaatschappij. Hierdoor verhoogt ook de klantentrouw 

bij deze luchtvaartmaatschappij.  

 

Een voorbeeld is Aer Lingus. Deze maatschappij biedt goedkope hotels aan via een speciale site. Ook 

heeft de Ierse maatschappij een contract met Hertz waarbij klanten extra voordelen krijgen in de vorm 

van upgrades van wagens of kortingen59. Scandinavian Airlines gaat nog iets verder. De maatschappij is 

eigenaar van 190 hotels (Radisson SAS, Park Inn, Regent, Country Inn and Cerruti) die in klasse variëren 

van budget tot luxehotels60. 

 

4.4. KLANTENTROUW EN REPUTATIE 

4.4.1. MANAGEN VAN KLANTENRELATIES 

Het managen van klantenrelaties is enorm belangrijk geworden in de luchtvaartsector. Iedere 

maatschappij heeft een eigen Frequent Flyer Programma in de hoop de klantentrouw te kunnen verhogen. 

Dit is maar het topje van de ijsberg. CRM programma’s61 hebben het doel om de meest waardevolle 

klanten te identificeren. Deze klanten zijn essentieel voor de inkomsten van de maatschappij en ze kan 

zich niet veroorloven deze te verliezen. Zo heeft Binggeli et al. (2002) berekend dat 

luchtvaartmaatschappijen, door een effectieve en efficiënte toepassing van een CRM programma, hun 

inkomsten kunnen verhogen met 2,4 % per jaar. Dit kan voor een grote maatschappij oplopen tussen de 

100 en 250 miljoen dollar per jaar.  Het grootste probleem is dat de maatschappijen niet genoeg 

informatie hebben over hun klanten om een degelijk systeem te implementeren. De Frequent Flyer 

Programma’s zijn essentieel voor deze dataverzameling. Een ander probleem is dat de maatschappijen 

                                                      
59 Websites <http://www.aerlingus.com> en <www.aerlingushotels.com> 
60 Scandinavian Airlines, Jaarrekening 2004 
61 Customer Relationship Management (CRM) 
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niet kunnen achterhalen hoeveel vluchten en tegen welke ticketprijzen de klanten boeken bij 

concurrenten.  

 

In Figuur 4.21 wordt het totaal aantal economy en business/first class passagiers weergegeven voor de 

Europese vluchten van de Star Alliance leden. Opvallend is dat bij bijna elke maatschappij het aantal 

business/first class passagiers sterk daalt. Opvallend is de hoge verhouding businessklanten ten opzichte 

van economy passagiers voor SAS. In 2001 vlogen ongeveer twee passagiers op vijf in business class. Dit 

aantal is in 2003 teruggezakt naar 27,7 %, hetgeen in verhouding nog altijd het meeste blijft van alle 

alliantieleden. Bij Lufthansa is het aantal first en business class passagiers de laatste twee jaar met 3,6 

miljoen gedaald, maar het verlies werd wel grotendeels gecompenseerd door een toename van economy 

class passagiers. Dit was niet het geval bij SAS en Austrian. TAP Portugal behield zijn business klanten, 

alsook LOT. Spanair kende over de laatste twee jaar, in tegenstelling tot alle andere maatschappijen, een 

toename van 42 % van het aantal business class reizigers, maar kende een veel grotere daling van het 

aantal economy klanten. De analyse van de cijfers voor het totaal aantal vluchten komt tot dezelfde 

conclusies. 

 

Figuur 4.21: Totaal aantal EC en BC/FC passagiers voor Europese vluchten (Star Alliance) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004  
 

Als dezelfde analyse wordt gemaakt voor de Skyteam alliantie, zien we gelijkenissen met deze van de 

Star Alliance. De drie grote maatschappijen zien hun aantal business class passagiers op Europese 

vluchten dalen. Alitalia en Air France vervoeren weinig business klanten in verhouding tot het totaal 

aantal passagiers binnen Europa. KLM heeft de laatste twee jaar 0,6 miljoen business klanten verloren, 

een daling van maar liefst 47 %, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door een toename van 1,4 
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miljoen economy reizigers. Bij CSA stagneerde het aantal business class passagiers, maar het aantal 

economy passagiers nam wel fors toe over de laatste twee jaar. 

 

Voor de Oneworld alliantie scoort alleen Finnair minder goed. De maatschappij verloor de voorbije twee 

jaar 30 % business class passagiers. British Airways en Iberia konden hun business klanten behouden. 

British Airways kende in 2002 wel een kleine afname in aantal business class passagiers maar dit werd in 

2003 rechtgezet. De maatschappij behoudt wel een enorm overwicht business class passagiers (40 % in 

2003) op Europese vluchten. Op het totaal aantal vluchten ligt dit niveau iets lager (31,5 %) maar toch 

blijft de maatschappij koploper in Europa in vergelijking met de andere Europese maatschappijen. 

 

Figuur 4.22: Totaal aantal EC en BC/FC passagiers 

voor Europese vluchten (Skyteam) 
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Figuur 4.23: Totaal aantal EC en BC/FC passagiers 

voor Europese vluchten (Oneworld) 
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Bron: AEA, S.T.A.R. 2004  
 

Opvallend is dat bij bijna elke maatschappij het aantal business/first class passagiers sterk daalt. De 

redenen zijn tweeërlei. Ten eerste hebben bedrijven beslist besparingen door te voeren door de 

economische recessie in 2001 waardoor hun personeel werd verplicht minder of niet meer in business 

class te vliegen (Hornick, 2004). Ten tweede is de service die in business class wordt aangeboden op 

Europese vluchten, niet zo sterk verschillend van de service in economy class. Daarentegen is er wel een 

enorm verschil in ticketprijs. 

 

Voor Lufthansa zijn haar first class passagiers een zeer belangrijke doelgroep. De Duitse 

luchtvaartmaatschappij opende op 1 december 2004 een gloednieuwe first class Terminal op de 
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luchthaven van Frankfurt62. De nieuwe terminal en de verbeterde exclusieve service verhogen het comfort 

van de meest betalende passagiers. De passagiers hoeven niet meer in de wachtrij te staan en ze worden 

met limousines vervoerd naar het vliegtuig. Tussendoor helpt Lufthansa de passagiers met de 

gebruikelijke procedures voor de vlucht, zoals het parkeren van de auto, het inchecken, de 

veiligheidscontroles en de douanehandelingen. Het doel van al deze diensten is tijd besparen en zorgeloos 

reizen. “We willen een omgeving scheppen die overeenkomt met reizen in een privé-jet”, zegt CEO 

Wolfgang Mayrhuber. Vanaf 2006 biedt de maatschappij ook internet aan op haar vluchten, tegen 

betaling natuurlijk, vooral om business en first class passagiers aan te trekken. 

 

Ook andere maatschappijen veranderen hun first en business klassen naar de wensen van de passagiers. 

De Scandinavische luchtvaartcombinatie SAS gaat vanaf begin 2006 nieuwe stoelbedden bieden aan 

passagiers op de routes naar Noord-Amerika en Azië63. De nieuwe zetels zijn alleen beschikbaar voor 

business class passagiers. Er was via een marktonderzoek aan het licht gekomen dat de klanten meer 

privacy en comfort wensen voor langeafstandsvluchten. Naast de mogelijkheid om echt te kunnen slapen 

aan boord bieden de zetels extra voordelen zoals een groter beeldscherm voor de video ‘on demand’ 

uitzendingen. 

British Airways was één van de eerste maatschappijen die het stoelbed introduceerden op 

langeafstandsvluchten. In 2003 lanceerde de maatschappij een reclamecampagne van 3 miljoen pond om 

reizen in business class aan te moedigen. “Global business conditions are tough and the business travel 

market remains highly competitive. Our unique fully flat bed gives us the best business class on the 

market and we hope that this great offer will encourage people to try it.” 64.  Deze campagne heeft zijn 

vruchten afgeworpen want het aantal business klanten nam in 2003 weer toe met 5 %. 

4.4.2. KLANTENTEVREDENHEID 

Een heel belangrijke factor is de tevredenheid van de klanten bij vorige vliegervaringen. Als deze 

ervaring positief was, zal de klant sneller terug een vlucht boeken bij dezelfde maatschappij.  Skytrax is 

het belangrijkste onderzoeksadviescentrum in de luchtvaartindustrie. De maatschappij reikt jaarlijks 

prijzen uit voor de beste luchtvaartmaatschappijen. Ook houden ze jaarlijks onderzoeken waarbij klanten 

de maatschappijen kunnen beoordelen op verschillende factoren zoals luchthavendiensten, zitcomfort aan 

boord, cabinepersoneel, maaltijden en entertainment. Voor elke maatschappij zijn voor de verschillende 

                                                      
62 Luchtvaartnieuws, “Lufthansa opent exclusieve First Class Terminal”, 17/11/2004 
63 Scandinavian Airlines, “Scandinavian Airlines launches the next generation airline seat”, 16/03/2005 
64 Jayne O’Brien, het hoofd van de marketingafdeling in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bij British Airways  in 

persbericht British Airways, “Business travel boost”, 12/02/2003 
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klassen aan boord, sterren toegekend door de passagiers. Hierbij kan worden afgeleid in welke mate de 

maatschappij beantwoordt aan de wensen van de klanten. 

Vijf sterren wil zeggen dat de luchtvaartmaatschappij het hoogste kwaliteitsniveau bereikt heeft. De 

maatschappij is trendzetter door de integratie van nieuwe technologie in functie van de wensen van de 

klant. Vier sterren betekent dat de service van een hoge kwaliteit is. Drie sterren is het gemiddelde van de 

industrie. Alles hierboven (vier en vijf sterren) kan een concurrentievoordeel betekenen. Minder dan drie 

sterren betekent dat men de noodzakelijke voorwaarde om te kunnen concurreren niet behaalt. 

 

Singapore Airlines werd in 2004 uitgeroepen als luchtvaartmaatschappij van het jaar, gevolgd door 

Emirates en Cathay Pacific. De enige Europese maatschappij die voorkwam in de top 10 was British 

Airways (zesde). Ze was ook de beste transatlantische maatschappij en werd beloond voor haar business 

class. Binnen West-Europa eindigde Lufthansa als derde. Voor de Centraal en Oost Europese 

maatschappijen is CSA verkozen tot beste van 2004. Als tweede eindigde LOT.  

 

Als men kijkt naar de allianties, en de Europese partners binnen deze allianties, zijn er wel enkele 

verschillen te vermelden. Zo is binnen de Star Alliance Lufthansa de enige die first class aanbiedt. Als 

men naar de totale score van de partners kijkt, zijn er vier maatschappijen die vier sterren krijgen, 

namelijk Lufthansa, SAS, Austrian en BMI. De andere drie kleinere maatschappijen behalen wel het 

algemeen niveau van drie sterren. Bijna alle maatschappijen, met uitzondering van LOT en Spanair 

bieden een kwalitatieve business klasse aan. Economy class wordt voor elk van de verschillende 

maatschappijen als evenwaardig beschouwd.  

 

Tabel 4.4: Klantentevredenheid Star Alliance 

Klasse LH SK OS LO TP BD JK 

First        

Business        
Premium Economy        

Economy        

Totaal        
Bron: Skytrax, gegevens van 04/04/2005 
 

Bij het Skyteam scoort alleen CSA drie sterren, alle anderen kregen er vier. Air France is de enige die 

first class aanbiedt. De business klasse van Air France, KLM en Alitalia wordt kwalitatief hoog 

gewaardeerd. Economy class is voor iedereen gelijk (drie sterren). 
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Tabel 4.5: Klantentevredenheid Skyteam 

Klasse AF AZ KL OK 

First     

Business     
Premium Economy     

Economy     

Totaal     
Bron: Skytrax, gegevens van 04/04/2005 
 

British Airways, lid van Oneworld, is de enige Europese maatschappij binnen de drie allianties die een 

vijf sterren niveau haalt, en dit voor hun first class. De maatschappij staat bekend om haar continue 

verbetering door het introduceren van de nieuwste snufjes.  Dit valt ook af te lezen uit het aantal business 

klanten (Figuur 4.23). Iberia scoort ook hoog met haar first class, maar minder (drie sterren) met hun 

business klasse. Ook Aer Lingus scoort op dat gebied maar het minimale kwaliteitsniveau. Algemeen 

gezien komen British Airways en Finnair als besten uit de bus. Aer Lingus en Iberia scoren een 

voldoende.  

 

Tabel 4.6: Klantentevredenheid Oneworld 

Klasse AY BA EI IB 

First     
Business     
Premium Economy     

Economy     

Totaal     
Bron: Skytrax, gegevens van 04/04/2005 
 

Er kan besloten worden dat alle maatschappijen in economy class qua klantentevredenheid een voldoende 

scoren. Verschillen vallen op bij de tevredenheid over business class en first class. Hier kunnen de 

maatschappijen zich het best onderscheiden van elkaar. Daar deze klanten heel belangrijk zijn voor de 

inkomsten van de maatschappij, wordt er alles aan gedaan om zo goed mogelijk in te spelen op hun 

behoeften. 
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5. REVENUE MANAGEMENT 

In dit deel wordt de concurrentie onderzocht op basis van de ticketprijzen die de maatschappijen 

aanbieden aan hun klanten. Eerst volgt er een korte uitleg over revenue management. Daarna volgen de 

resultaten van het praktijkonderzoek dat verricht werd naar de ticketprijsevolutie op concurrentiële routes 

voor maatschappijen binnen eenzelfde alliantie. 

 

5.1. REVENUE MANAGEMENT 

5.1.1. DEFINIËRING 

Revenue management, of yield management, wordt volgens Netessine en Shumsky (2002, blz. 34) als 

volgt beschreven: “Het beslaat alle technieken om schaarse middelen, zoals zetels in vliegtuigen, te 

verdelen over een aantal klanten, zoals zakenreizigers of toeristen. Door het aanpassen van de verdeling 

kan de maatschappij haar totale opbrengsten of ‘yield’ optimaliseren.” 

 

Deze techniek is nog vrij nieuw. Het eerste onderzoek omtrent deze materie is pas twintig jaar geleden 

begonnen. Nu kunnen de meeste luchtvaartmaatschappijen niet meer zonder dergelijk systeem. Zo 

beweert American Airlines dat een extra opbrengsttoename van 500 miljoen dollar per jaar kan 

toegeschreven worden aan het gebruik van een efficiënt revenue management systeem. Ook Delta 

Airlines behaalt, door het gebruik van dergelijke technieken, een extra jaarlijkse omzetsgroei van 300 

miljoen dollar65.   

 

Volgens Netessine en Shumsky (2002) zijn er vijf karakteristieken waaraan moet worden voldaan om 

yield management op een efficiënte manier te kunnen toepassen. 

� Het is onmogelijk om de overgebleven capaciteit op te slaan. Overcapaciteit van zetels op een 

bepaalde dag kunnen niet worden overgedragen naar een volgende dag. 

� Er moeten beslissingen worden genomen, ook wanneer de toekomstige vraag onzeker is. Zetels 

moeten worden vrijgehouden voor zakenreizigers, ook al is het onduidelijk hoeveel plaatsen er 

zullen worden geboekt (Zaki, 2000). 

� De maatschappij kan een onderscheid maken tussen verschillende klantensegmenten. Elk segment 

heeft ook een verschillende vraagcurve. De verschillende aankoop- en terugbetalingsrestricties 

van de tickets zullen helpen om het onderscheid te maken tussen toeristen en zakenreizigers (zie 

                                                      
65 Boyd A. geciteerd in: Netessine en Shumsky, 2002, blz. 34 
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verder ook blz. 77). Voor elke vlucht is de historische boekingscurve gekend. Men weet op 

voorhand wat de kans is dat een bepaald aantal zakenpassagiers zullen boeken voor deze vlucht. 

� Dezelfde capaciteit kan worden aangewend voor verschillende producten of diensten. Hiermee 

wordt er bedoeld dat voor één zetel een verschillende prijs kan worden gevraagd, afhankelijk van 

het aantal restricties die toepasbaar zijn voor het boeken van deze plaats. Een passagier kan 

bijvoorbeeld 100 euro meer betaald hebben dan zijn medereiziger in dezelfde klasse, voor 

dezelfde diensten aan boord, met het enige verschil dat de eerste persoon niet de nacht van 

zaterdag op zondag moet overnachten op de plaats van bestemming. 

� De maatschappijen hebben een winstoogmerk en zijn vrij om te handelen naar eigen believen. 

Luchtvaartmaatschappijen kunnen toeristen, die een goedkoop tarief willen betalen, weigeren 

indien ze vinden dat de kans dat er nog een business klant zou kunnen opdagen, die het volledige 

tarief wil betalen, groot genoeg is. Dit wordt niet beschouwd als illegaal of moreel 

onverantwoordelijk (Pak en Piersma, 2002).  

 

5.1.2. FUNDAMENTALS BIJ REVENUE MANAGEMENT 

PROCEDURE 

Voor elke vlucht moet er eerst en vooral rekening gehouden worden met de historische data (Parker, 

2003). Deze omvat ondermeer informatie over de vraag naar het aantal zetels, de verdeling van de 

verschillende klassen en de ticketprijzen. Deze data moet worden vergeleken met de informatie die men 

al heeft voor de geplande vluchten (aantal beschikbare zetels, voorspelde toekomstige vraag naar zetels). 

Deze procedure moet dagelijks worden herhaald voor elke vlucht, vertrekkend binnen de drie maanden. 

VOORSPELLING VAN DE VRAAG NAAR ‘FULL FARE’ PASSAGIERS 

Elke vlucht kan op basis van historische data volgens Parker (2003) worden onderverdeeld volgens twee 

variabelen. Deze zijn de bezettingsgraad van de vlucht (hoog, middelmatig, laag) en de verdeling van de 

boekingsklassen (hoog, middelmatig, laag), in één van negen mogelijke categorieën. De 

bezettingsgraadcategorieën zouden bijvoorbeeld als volgt kunnen worden ingedeeld: meer dan 80 %, 

tussen 80 % en 45 % en minder dan 45 %. De verdeling van de klassen kan worden bepaald volgens het 

aantal ‘full fare’66 betalende klanten. 

                                                      
66 ‘Full fare’ betalende klanten zijn passagiers die bereid zijn het volledige, duurdere tarief te betalen met het grote 

voordeel dat er weinig restricties aan vasthangen. Dit zijn vooral de zakenreizigers die deze tickets boeken. De 

‘discount fare’ zetels zijn de goedkope plaatsen die ter beschikking worden gesteld voor de toeristen. Hier hangen 

veel restricties aan vast.  
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BEPALING VAN DE SPILL-RATE 

Traditioneel is het zo dat toeristen hun vlucht veel vroeger boeken dan de zakenreizigers, die maar op het 

laatste moment beslissen om te reizen. Zo kan het gebeuren dat er teveel zetels werden toegewezen aan te 

goedkope tarieven in het begin van de verkoopsperiode, zodat de vlucht is uitverkocht op het moment dat 

‘full fare’ passagiers willen boeken. Hierdoor ontloopt de luchtvaartmaatschappij inkomsten. Daarom 

bouwen de maatschappijen een buffer in, zodat een aantal plaatsen beschikbaar blijven voor late 

beslissers. Zo kan het financieel interessanter zijn om toeristen te weigeren als de maatschappij 

verwachten dat er nog business klanten kunnen reserveren. Deze ‘spill-rate’ wordt voor elke vlucht 

afzonderlijk bepaald (Parker, 2003). 

 

Anderzijds is hieraan ook een risico verbonden. ‘Stiffle’ komt voor als er teveel plaatsen worden 

vrijgehouden voor late beslissers, die het ‘full fare’ tarief willen betalen. Hierdoor zullen plaatsen onbenut 

blijven waarvoor er misschien wel vraag naar was, vroeger in het boekingsproces, door mensen die een 

goedkopere ticketprijs wilden betalen (Parker, 2003). 

 

Door vluchten te overboeken, wordt een deel van dit probleem opgelost (Biyalogorsky et al, 1999). 

Hierbij kan men de verwachte inkomsten verhogen en een efficiëntere allocatie doorvoeren. Als een ‘full 

fare’ klant zich aanmeldt op het allerlaatste moment, kan hij nog een ticket bekomen, ook al is de vlucht 

volledig volgeboekt. De maatschappij laat een klant, die een ‘discount’ tarief betaald heeft, niet toe op het 

vliegtuig. De kost van het vergoeden van die klant is lager dan de meerwaarde die de maatschappij heeft 

ontvangen voor het boeken van een ‘full fare’ passagier. 

Overboeken van een vlucht heeft twee voordelen. De maatschappij kan meer ‘full fare’ klanten 

aantrekken waardoor de inkomsten toenemen, ook al moet ze de geweigerde passagiers vergoeden. 

Anderzijds moet de maatschappij zich minder zorgen maken omtrent het teveel vrijhouden van plaatsen 

voor late beslissers (stiffle).  

CONCURRENTIEANALYSE 

Analyse van de vluchten en prijsstructuren van de concurrenten is essentieel voor het bepalen van de 

eigen prijzen. De maatschappijen kunnen deze informatie halen bij verschillende organisaties die deze 

verzamelen en terug doorverkopen. Bij Official Airline Guide (OAG) kan men alle vluchturen van alle 

maatschappijen raadplegen. Informatie omtrent voorspelde vraag naar zetels kan worden bekomen via 

‘Market Information Data Tapes’ (MIDT). Ticketprijsinformatie kan worden opgevraagd bij de ‘Airline 

Tariff Publishing Company’ (ATPCO). Als men al deze informatie opvraagt en verwerkt in het eigen 

revenue management systeem, kan men een degelijke SWOT-analyse67 maken voor elke vlucht. 

                                                      
67 Strenghts, weaknesses, opportunities, threats 
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BEPALEN  VAN DE TARIEFBEPERKINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE KLASSEN 

Om een degelijk onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende soorten passagiers en de klassen 

die ze boeken, worden er restricties verbonden aan de klassen. Hoe vroeger men boekt, hoe lager de 

prijzen, maar met meer restricties. Zakenmensen zijn bereid om een hoger tarief te betalen om restricties 

te vermijden en de mogelijkheid te hebben om op het allerlaatste moment te boeken (Gorin en Belobaba, 

2004). 

 

Hieronder worden de verschillende restricties weergegeven die kunnen voorkomen bij het boeken van een 

vliegtuigticket (Van de Voorde, 2004). 

� Advanced booking: hoe vroeger men boekt, hoe goedkoper de ticketprijs..  

� Advanced purchase: reizigers boeken soms verschillende vluchten voor dezelfde bestemming om de 

mogelijkheid te hebben later nog te kunnen kiezen. De vlucht wordt pas echt als geboekt beschouwd 

als de klant betaald heeft. 

� Minimum stay: hoe langer men blijft, hoe minder men betaalt. Business klanten blijven veel minder 

lang op hun bestemming dan toeristen.  

� Maximum stay: het maximum aantal maanden dat men op de bestemming mag blijven. Dit is 

ingevoerd om carrousels68 met tickets te vermijden. 

� Return ticket: vroeger was men bij de traditionele maatschappijen verplicht een heen- en terugvlucht 

boeken. Tegenwoordig zijn er al verschillende luchtvaartmaatschappijen van dit principe afgestapt 

waardoor het alleen mogelijk is om enkele vluchten te boeken. 

� Saturday night stayover: dit wordt alleen bij de goedkopere tickets verplicht. Business class 

passagiers zullen zo snel mogelijk terugkeren naar huis als het werk erop zit en zullen er niet voor 

kiezen om tot zondag op hun bestemming te blijven. 

� Refund penalty or no refund: de goedkoopste tickets worden niet terugbetaald. Naarmate de tickets 

duurder worden en er minder restricties aan vasthangen, daalt de kost om tickets terugbetaald te 

krijgen. 

� Rebooking fee or no rebooking privilege: hetzelfde principe als bij de terugbetaling van het ticket. 

                                                      
68 Mensen boeken tweemaal een heen- en terugticket naar hun bestemming, telkens met verschillende vertrek- en 

aankomstdatums. Tussen de heen- en retourvlucht ligt een lange periode. Hierbij kunnen ze in aanmerking komen 

voor goedkope ticketprijzen. Indien men maakt dat de heenvlucht van één van de twee retourvluchten  overeenkomt 

met de vertrekdatum die de passagier voor ogen heeft, en de terugvlucht overeenkomt met terugreisdatum van het 

andere retourticket, heeft de passagier de vlucht die hij wou boeken. De bedoeling is een goedkopere prijs voor de 

reis te kunnen krijgen dan één heen- en terugvlucht te boeken voor de korte reisperiode. Hierbij blijven natuurlijk op 

twee vluchten de zetels onbezet. Dit zien de maatschappijen niet graag gebeuren. Vluchten worden overboekt om dit 

te voorkomen. 



  78 

� Limited or no stopover privileges: de klant kan niet altijd de route kiezen omdat bepaalde klassen dit 

limiteren. Bij een goedkoop tarief kan men de klant verplichten vluchten te nemen via luchthavens 

waar er minder congestie optreedt. Dit kan de reistijd wel aanzienlijk verlengen omdat er minder 

verbindingen zullen aangeboden worden naar deze luchthavens. 

� Limited or reduced services: catering aan boord is al door verschillende luchtvaartmaatschappijen 

beperkt tot de business klasse. De klant in economy klasse zal het eten en/of het drinken zelf moeten 

betalen. 

� Limited to specific time or day: goedkopere plaatsen zullen vaak voorkomen op vluchten waar de 

bezettingsgraad laag is. Op maandagochtend en vrijdagavond zullen de maatschappijen geen 

goedkoper ticket aanbieden omdat men weet dat veel zakenreizigers deze momenten uitkiezen om te 

reizen. 

� No interline privilege: men kan niet zomaar overgeboekt worden op een andere maatschappij bij 

goedkopere tickets als de vlucht wordt vertraagd of geannuleerd. Dit hangt ook samen met de 

terugbetaling van tickets. De Europese Unie heeft sinds 17 februari 2005 wel een nieuwe regeling 

ingevoerd om de passagiers toch een bescherming aan te bieden in geval van vertragingen en 

annulaties (Europese Commissie Transport, 2005). 

� Stand by seating: goedkope tickets worden alleen toegestaan op het allerlaatste moment voor vertrek 

als er zetels vrij zijn. 

� Frequent flyer seats: sommige zetels worden beschikbaar gehouden voor passagiers die hun Frequent 

Flyer Miles willen omzetten in een gratis ticket. Dit is niet mogelijk op alle vluchten.  

DYNAMISCHE AANPASSING ZETELTOEWIJZING 

Drie tot zes maanden voor aanvang van de vlucht, wordt er beslist over de toewijzing van het aantal zetels 

voor ‘full fare’ passagiers. Figuur 5.1 toont de verwachte en actuele boekingscurve voor passagiers die de 

volledige ticketprijs betalen. Indien de actuele boekingscurve zich boven de verwachte bevindt, betekent 

dit dat het aantal verkopen voorloopt op de historische boekingscurve voor deze vlucht. Indien eronder, 

liggen de verkopen achter op het aantal verwachte boekingen. De overige zetels worden beschikbaar 

gesteld voor goedkope tickets. 

 

Een afwijking ten opzichte van de verwachte boekingscurven kan verschillende oorzaken hebben. De 

aanslagen van 11 september hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de vraag naar luchtvervoer sterk 

gedaald is. Een crash van een toestel bij een bepaalde maatschappij, zal ook een directe negatieve invloed 

hebben op de ticketverkoop (Van de Voorde, 2004). 
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Figuur 5.1: Dynamische aanpassing zeteltoewijzing 

 

Bron: Van de Voorde, 2004 
 

De grijze oppervlakte in Figuur 5.1 duidt de ‘threshold range’ aan. Als de actuele boekingscurve binnen 

deze zone fluctueert, voorziet de maatschappij geen problemen voor het vervolg van de boekingen. Indien 

de actuele boekingscurve zich wel buiten deze threshold range bevindt, moet de maatschappij 

maatregelen nemen zodat de boekingscurve zich weer in de richting van de verwachte curve begeeft.  

Er zijn twee mogelijke scenario’s die kunnen optreden (Van de Voorde, 2004). De actuele boekingscurve 

ligt boven de ‘threshold range’ of eronder. Indien ze erboven ligt, kan de maatschappij het aantal 

beschikbare goedkopere zetels verminderen. Er is toch vraag genoeg voor ‘full fare’ tickets. De 

maatschappij kan ook een groter type vliegtuig inzetten, waardoor het aantal beschikbare zetels vergroot.  

Als de actuele boekingscurve onder de ‘threshold range’ ligt, kan de maatschappij het aantal beschikbare 

goedkopere zetels te vermeerderen. Hierdoor kunnen meer passagiers worden aangetrokken, en zullen de 

boekingen gaan toenemen. Ook kan de maatschappij de goedkope tickets nog in prijs doen dalen, zodat 

het aantal boekingen hopelijk zal toenemen. In het allerslechtste geval kan de maatschappij beslissen de 

vlucht te annuleren. Indien de inkomsten van de tickets niet de kosten voor het uitvoeren van de vlucht 

kunnen dragen, is het misschien beter de al geboekte passagiers over te boeken op vluchten van andere 

maatschappijen.  

 

Zoals men in Figuur 5.1 ziet, verwacht men, naarmate het aantal dagen voor de vlucht mindert, een 

toename van het aantal boekingen. Als we het eenvoudige principe van vraag en aanbod toepassen, 

verwachten we een toename van de ticketprijs naarmate de bezettingsgraad van het vliegtuig toeneemt. 

Mensen zullen bereid zijn om meer te betalen naarmate het aantal beschikbare plaatsen vermindert. Dit 

wordt weergegeven in Figuur 5.2.  
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Figuur 5.2: Verwachte prijsevolutie voor boekingen vlucht 

 

MEERDERE KLASSEN 

Luchtvaartmaatschappijen gebruiken meer dan twee klassen voor de toekenning van zetels in een 

vliegtuig. Het moeilijkste voor maatschappijen is het kiezen van de juiste verdeling van het aantal zetels 

binnen elke klasse, met elk hun eigen prijs, zodat de inkomsten gemaximaliseerd kunnen worden (You, 

1999). Daarom is de introductie van revenue management systemen heel belangrijk om het overzicht te 

kunnen bewaren voor elke vlucht en zodoende ook de juiste aanpassingen te kunnen maken. 

TRENDS 

De bestaande revenue management systemen moeten continu worden aangepast omwille van de 

verschillende veranderingen in de luchtvaartindustrie (Hornick, 2004). Vooral de opkomst van de low-

cost maatschappijen en nieuwe on-line verkoopskanalen, zijn belangrijke bedreigingen voor de bestaande 

systemen. Verschillende websites, zoals CheapAirlines.com, ebookers.com en vele anderen69, bieden 

prijsvergelijkingen aan voor vluchten naar de gekozen bestemmingen. Hierbij wordt de goedkoopste 

maatschappij altijd vooraan geplaatst.  

 

Volgens Hornick (2004) is er ook een verandering voor ‘full fare’ reizigers. “Booking behaviour is 

changing for business markets too. Corporations are not only keeping up the pressure on budgets, but 

also encouraging their business travellers to shop around for the best deals.”  

De luchtvaartmaatschappijen moeten hier rekening mee houden bij het bepalen van het aantal zetels voor 

elke boekingsklasse en de prijs die er tegenover staat (Boyd en Kallesen, 2004).  

                                                      
69 Cheapairlines.com <http://www.cheapairlines.com/>; Ebookers.com <http://www.ebookers.com/> 
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5.2. PRAKTIJKONDERZOEK 

5.2.1. ONDERZOEKSOPZET 

Van 20 november 2004 tot en met 17 februari 2005 werden er van elke grote alliantie (Star Alliance, 

Oneworld en Skyteam) enkele vluchten gevolgd. Gedurende deze periode van drie maanden werd elke 

dag, voor elke vlucht, de prijs bijhouden zodat op het einde een goed inzicht werd verkregen in het 

prijsverloop. De prijzen werden bekomen via de online booking sites van de luchtvaartmaatschappijen in 

kwestie. Er werd steeds de goedkoopste ticketprijs met de meeste restricties gekozen. De procedure werd 

elke keer gevolgd tot op het moment van het invullen van de persoonlijke gegevens. Van sommige 

vluchten werd ook de prijs bijgehouden, verkregen op de site van een andere maatschappij binnen 

dezelfde alliantie, bvb. de prijs van de vluchten binnen de Star Alliance kan men zowel op de site van 

Lufthansa als op de site van Austrian volgen. De onderzoeksopzet was dan ook te onderzoeken of deze 

vluchten dezelfde prijsevolutie volgen als de prijzen op de sites van de luchtvaartmaatschappij zelf. 

5.2.2. VLUCHTEN 

De vluchten zijn bepaald per alliantie omdat zoveel mogelijk Europese partners van de allianties konden 

betrokken worden in dit onderzoek. De routes zijn ook zo gekozen dat er voldoende concurrentie tussen 

de verschillende partners aanwezig is. 

ONEWORLD 

De vergelijking van de prijsevolutie voor vluchten van Aer Lingus en Iberia leek een interessant gegeven 

om te onderzoeken. Aer Lingus beweert een low-cost strategie te hebben op het gebied van prijszetting. 

Iberia schommelt ergens tussen lage kosten en premium prijzen. De vlucht Madrid-Dublin leek ideaal, 

temeer omdat er weinig keuze was in aantal vluchten tussen deze steden (één voor Iberia, één voor Aer 

Lingus). Voor Aer Lingus werd de algemene website gebruikt voor de ticketprijs. Bij Iberia verliep de 

boeking via de Spaanse website, omdat dit de enige pagina is waarop vluchten vanuit Spanje kunnen 

worden gereserveerd.  

 

Madrid – Dublin – Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

EI595 MAD DUB 19:25 21:00 A 320 2u35 

EI594 DUB MAD 15:00 18:35 A 320 2u35 
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Madrid – Dublin - Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

IB3182 MAD DUB 10:00 11:25 A 320 2u25 

IB3183 DUB MAD 18:50 22:20 A 320 2u30 
 

De strategie van British Airways, toch de grootste Europese partner in de Oneworld Alliantie, kon niet 

ontbreken in deze analyse. Daarom werd gekozen voor twee vluchten tussen Madrid en Londen 

Heathrow: één Iberia vlucht en één British Airways vlucht. Ze werden gekozen op basis van vertrekuur. 

De prijzen van elk van de vluchten werden ook vergeleken op beide websites om te kijken of er eventueel 

verschillen waren. Voor British Airways en Iberia werden de Spaanse websites gebruikt voor het 

onderzoeken van de ticketprijzen. 

 

Madrid – Londen Heathrow - Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

BA0465 MAD LHR 16:20 17:40 B 767 2u20 

BA0456 LHR MAD 7:20 10:40 A 319 2u20 
 

Madrid – Londen Heathrow – Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

IB3166 MAD LHR 16:55 18:15 B 757 2u20 

IB3161 LHR MAD 7:25 10:45 A 320 2u20 
 

SKYTEAM 

De twee steden Madrid en Kopenhagen zijn gekozen omdat de drie grote Europese maatschappijen 

binnen deze alliantie (Air France, KLM en Alitalia) vluchten aanbieden tussen deze steden via hun 

respectievelijke hubs (Parijs, Amsterdam en Milaan). De vluchten van de verschillende maatschappijen 

zijn vergelijkbaar qua vertrekuur en vluchtduur. 

De prijzen van elk van de vluchten werden gevolgd op hun respectievelijke websites, alsook de prijs van 

de KLM vlucht via de website van AF om te kijken of er eventueel verschillen opduiken. Voor KLM en 

Air France vluchten werden de Spaanse websites gebruikt. Alitalia gebruikte één on-line booking site 

voor alle vluchten.  
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Madrid – Parijs – Kopenhagen – Parijs – Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

AF2101 MAD CDG 7:10 9:20 A 320 

AF2050 CDG CPH 10:10 12:05 B 735 
4u55 

AF2351 CPH CDG 15:40 17:40 B 735 

AF2100 CDG MAD 19:10 21:15 A 320 
5u35 

 

Madrid – Amsterdam – Kopenhagen – Amsterdam – Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

KL1708 MAD AMS 6:25 9:15 B 738 

KL1127 AMS CPH 10:30 11:55 B 734 
5u30 

KL1132 CPH AMS 16:30 17:55 B 734 

KL1707 AMS MAD 19:20 22:00 B 738 
5u30 

 

Madrid – Milaan – Kopenhagen – Milaan – Madrid 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

AZ067 MAD MPX 6:25 8:40 MD 80 

AZ126 MPX CPH 10:00 12:00 MD 80 
5u35 

AZ129 CPH MPX 17:10 19:20 MD 80 

AZ072 MPX MAD 20:50 23:15 MD 80 
6u05 

 

STAR ALLIANCE 

Bij deze alliantie werden de vluchten tussen Brussel naar Moskou vergeleken, uitgevoerd door de drie 

belangrijkste Europese maatschappijen van de Star Alliance. De maatschappijen (Lufthansa, Austrian en 

Scandinavian Airlines) boden gelijkaardige vluchten aan via hun eigen hubs. Er waren drie vluchten die 

ongeveer op hetzelfde moment in de ochtend vertrekken in Brussel en ook terugkeren rond hetzelfde uur, 

de twee andere vluchten die ‘s avonds vertrekken (één Lufthansa en één Austrian Airlines) werden ook 

gevolgd om de consistentie in het prijsbeleid te checken. De ticketprijzen van de verschillende vluchten 

werden ook gevolgd op de websites van de drie maatschappijen om eventuele verschillen op te merken 

zijn tussen de websites. Voor de drie maatschappijen werd de Belgische homepagina gebruikt. 
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Brussel – Frankfurt – Moskou – Frankfurt – Brussel 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

LH4571 BRU FRA 8:25 9:25 A 320 

LH3184 FRA SVO 10:35 15:40 A 320 
5u15 

LH3181 SVO FRA 13:15 14:40 A 320 

LH4580 FRA BRU 15:25 16:20 B 735 
5u05 

 

Brussel – Wenen – Moskou – Wenen – Brussel  

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

OS358 BRU VIE 7:45 9:35 A 320 

OS601 VIE SVO 10:15 15:00 A 321 
5u15 

OS602 SVO VIE 15:50 16:45 A 321 

OS355 VIE BRU 17:20 19:15 A 320 
5u25 

 

Brussel – Kopenhagen – Moskou – Kopenhagen – Brussel  

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

SK2594 BRU CPH 7:05 8:35 MD 80 

SK0734 CPH SVO 10:20 14:50 MD 80 
5u45 

SK0735 SVO CPH 15:45 16:30 MD 80 

SK0597 CPH BRU 17:30 19:00 MD 80 
5u15 

 

Brussel – Frankfurt – Moskou – Frankfurt – Brussel 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

LH4579 BRU FRA 15:00 16:00 A 319 

LH3188 FRA SVO 17:40 22:45 A 321 
5u45 

LH3189 SVO FRA 7:00 8:25 A 321 

LH4572 FRA BRU 9:15 10:10 A 321 
5u10 

 

Brussel – Wenen – Moskou – Wenen – Brussel 

Vluchtnummer Van  Naar Vertrek Aankomst Vliegtuig Reisduur 

OS354 BRU VIE 17:10 19:05 F 70 

OS605 VIE SVO 19:50 0:45 F 100 
5u35 

OS606 SVO VIE 5:30 6:35 F 100 

OS351 VIE BRU 7:05 9:00 A 320 
5u30 
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5.3. ONDERZOEKSRESULTATEN 

De resultaten van het onderzoek zullen worden besproken per alliantie omdat het over vergelijkende 

vluchten gaat op competitieve routes. De paper van Pels en Rietveld (2004) wordt als voorbeeld gebruikt 

voor de bespreking van de resultaten. Per route zal bij de analyse de ticketprijs worden opsplitst in het 

basistarief, de taksen en de boekingskosten. Elk van deze onderdelen kan een substantiële verandering 

ondergaan die de totale ticketprijs enorm kan wijzigen. De analyse die gemaakt wordt, is gebaseerd op 

mogelijke verklaringen van wat de redenen van veranderingen zouden kunnen geweest zijn. De 

luchtvaartmaatschappijen zijn niet bereid om de boekingscurven vrij te geven wegens te concurrentiële 

informatie. De resultaten, weergegeven in de verschillende grafieken, geven de volledige ticketprijs in 

euro weer voor de heen- en terugvlucht. Ook wordt er telkens maar het eerste vluchtnummer vermeld, dit 

om praktische overwegingen om niet altijd alle vluchtnummers te moeten weergeven.  

5.3.1. ONEWORLD 

Bij deze alliantie was het niet mogelijk één route te nemen om de prijsevoluties van de verschillende 

maatschappijen te bestuderen70. Daarom zijn er twee routes genomen, waarbij er telkens twee 

maatschappijen vluchten uitvoeren. De eerste route is tussen Madrid en Dublin die zowel door Iberia als 

Aer Lingus wordt uitgebaat. De tweede route betreft deze tussen Madrid en Londen Heathrow. Hier zijn 

het Iberia en British Airways die de vluchten voor hun rekening nemen. Er wordt ook gekeken naar de 

verschillen in prijzen tussen beide maatschappijen voor dezelfde vlucht. 

MADRID – DUBLIN 

De vluchten tussen beide steden kwamen qua vertrekuren niet helemaal overeen. Dit kwam omdat er 

maar één vlucht per dag werd aangeboden door elke maatschappij. Aer Lingus vertrok ‘s avonds vanuit 

Madrid. De terugvlucht was in de namiddag. Voor Iberia vertrok de heenvlucht ‘s morgens en kwam het 

vliegtuig terug uit Dublin in de avond. De reisduur was voor beide maatschappijen gelijk. 

 

Iberia vertoonde een verwacht prijsverloop (zie Figuur 5.2). De prijs steeg naargelang de datum van het 

vertrek nadert. Twaalf dagen voor de vlucht was er toch een daling te zien. Dit kan worden verklaard 

doordat de actuele boekingcurve op dat moment onder de historische boekingscurve ligt. Waarschijnlijk 

hebben een aantal passagiers afgezegd voor de vlucht waardoor er weer plaatsen vrijgekomen zijn. De 

maatschappij liet haar basistarief dalen om extra passagiers aan te trekken. Dit is blijkbaar gelukt want de 

prijs is weer toegenomen. Dit scenario deed zich nog tweemaal voor in de laatste week voor vertrek. 

                                                      
70 Er is geen route waarbij de drie maatschappijen concurreren. Aer Lingus maakt ook geen gebruik van een hub-

and-spokes  netwerkstructuur waardoor vluchten met overstap ook niet konden worden geanalyseerd.  
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Figuur 5.3: Madrid – Dublin (Oneworld) 
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Aer Lingus profileert zich als een low-cost maatschappij. De prijszettingsstrategie die ze toepassen zou 

dit moeten bevestigen. Er kunnen nog alleen enkele reizen worden geboekt. Dit is interessant om de 

prijsevolutie voor de afzonderlijke vluchten te bestuderen.   

 

Wat direct opviel, is dat de grote prijsaanpassingen zich pas voordoen in de laatste drie weken voor de 

vlucht. De prijsdaling op negen weken voor het vertrek was een gevolg van de vermindering van het 

basistarief voor de terugvlucht tussen Dublin en Madrid van � 74 naar � 54. Het basistarief voor de 

heenvlucht wijzigde niet (� 104). 

 

In Figuur 5.4 worden de laatste 31 dagen voor de Aer Lingus vlucht weergegeven. De opsplitsing in 

basistarief tussen de heen- en terugvlucht wordt duidelijk aangeduid. Op twee dagen tijd werd het 

basistarief van de heenvlucht drastisch verlaagd van � 104 naar � 9. Enkele verklaringen kunnen hiervoor 

gegeven worden: 

 

� Een eerste theoretische verklaring zou kunnen zijn dat een hele hoop mensen afgezegd hebben 

voor de vlucht zodat het aantal beschikbare plaatsen plots enorm zou toegenomen zijn. Dit lijkt 

mij niet mogelijk aangezien Aer Lingus in principe geen enkel ticket terugbetaalt. 

� Een andere verklaring zou te maken kunnen hebben met een geringe vraag naar tickets waarop de 

Ierse maatschappij inspeelt. Dit is waarschijnlijk niet het geval omdat de maatschappij al vroeger 

in het boekingsproces de prijs zou laten dalen.  



  87 

� Het ging blijkbaar om een promotionele stunt71 die liep van 21 december 2004 tot 31 januari 2005 

voor vluchten die vertrokken tussen 5 en 28 februari 2005. Eind januari werd de prijs drastisch 

verlaagd om de mensen nog een laatste kans te geven om een goedkoop ticket te boeken. Voor de 

hele maand januari werden er wel geen wijzigingen doorgevoerd. Blijkbaar was de vraag groot 

genoeg om het bestaande tarief aan te houden. 

 

Daarna bleven de prijzen van de vluchten toenemen. Drie dagen voor aanvang werd er voor de heenvlucht 

� 259 betaald en voor de terugvlucht � 114. De dag erna was de heenvlucht volledig volgeboekt. Ook de 

business class tickets waren uitverkocht.   

 

Figuur 5.4: Aer Lingus vlucht EI595 
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Enkele conclusies: 

� Het prijsverloop op de vlucht van Aer Lingus geeft zeer goed de strategie weer die de Ierse 

luchtvaartmaatschappij volgt: een lage prijs in het begin, die naarmate er veranderingen optreden 

in de boekingscurve, wordt aangepast aan het moment. De maatschappij durft zeer sterk het 

basistarief laten variëren. Dit kan door het optimaal gebruik van het dynamisch revenue 

management systeem. 

� Iberia biedt een zeer concurrentiële prijs aan ten opzichte van de Ierse maatschappij. De totale 

ticketprijs ligt zelfs het grootste deel van de tijd onder deze van Aer Lingus. Dit kan wijzen op 

een geringere vraag naar tickets. Een andere mogelijkheid is dat de maatschappij een goede 

concurrentiestrategie heeft uitgebouwd om het hoofd te bieden aan de lage prijzen van Aer 

Lingus. Er zijn geen codesharingakkoorden afgesloten tussen beide maatschappijen. Dit wijst op 

een sterke concurrentiestrijd tussen beide maatschappijen op deze route. 
                                                      
71 Aer Lingus, “Get the New Year off to a flying start with the Aer Lingus One Region: One Price Offer”, 

21/12/2004 
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MADRID – LONDEN 

De uren van vertrek vielen ongeveer gelijk voor beide maatschappijen. Dit kwam omdat er veel vluchten 

tussen deze steden worden aangeboden. De heenvlucht naar Londen vertrok om 16u20 voor British 

Airways en om 16u50 voor Iberia. De terugvlucht vertrok maar met vijf minuten verschil rond half acht 

in de ochtend. De reisduur was voor beide maatschappijen dezelfde. 

 

Ondertussen zijn door een nieuw akkoord tussen de twee maatschappijen de vluchturen op elkaar 

afgestemd72. Hierdoor is de ochtendvlucht, uitgevoerd door British Airways, afgeschaft omdat het zinloos 

was twee vliegtuigen van alliantiepartners met vijf minuten verschil te laten vertrekken. Ook de 

heenvlucht van British Airways is afgeschaft en de Iberia vlucht werd vervroegd. 

 

Figuur 5.5: Madrid – Londen (Oneworld) 
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De totale ticketprijzen van beide maatschappijen volgen elkaar nauwgezet. Ze hebben ook het patroon dat 

men kan verwachten, namelijk een toename van de ticketprijs naarmate het vertrek van de vlucht nadert. 

British Airways bood het grootste deel van de tijd de goedkoopste prijs, maar deze van Iberia lag meestal 

dicht in de buurt. Het verschil tussen beide maatschappijen was klein. Wel vroeg de Spaanse 

maatschappij een boekingskost van 12 euro voor het reserveren van een vlucht via haar eigen website. De 

taksen verschilden ook voor beide maatschappijen. Bij Iberia lagen deze een heel stuk lager dan bij 

British Airways. Toch zorgden de maatschappijen ervoor dat de totale ticketprijs voor beiden ongeveer 

                                                      
72 British Airways, “Joint business good for customers”, 16/12/2004 
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gelijk bleef. Daarom waren er verschillen tussen de basistarieven. Voor Iberia lagen deze een stuk hoger 

dan bij British Airways. 

 

Iberia liet rond de achtste week voor het vertrek de prijs dalen onder deze van British Airways. Een week 

later nam het basistarief weer toe om nog een week later te stijgen tot � 231. Dit kan verklaard worden 

door een plotse toename van het aantal boekingen. Hierdoor ligt de actuele boekingscurve boven de 

historische. De maatschappij verwacht dat het aantal boekingen zal blijven toenemen en vraagt een 

hogere prijs. Vier weken voor het vertrek daalde dit basistarief weer tot het oude niveau van � 169. Pas 

twee weken voor het vertrek kan men zien dat de prijs enorm toeneemt. Blijkbaar wordt er pas laat 

geboekt voor deze vluchten. Hierdoor kon de maatschappij zich veroorloven een hoger tarief te vragen. 

Door de spill-rate op het ingestelde niveau te behouden, zullen er een aantal plaatsen beschikbaar 

gehouden worden voor klanten die pas op het laatste moment reserveren. Hierdoor is het aantal zetels dat 

nog beschikbaar is klein. Door toepassing van het principe van vraag en aanbod moet de prijs wel 

toenemen. 

 

British Airways begon pas vier weken voor het vertrek van de vlucht haar prijzen aan te passen. Dit 

gebeurde door een relatief kleine verandering, die pas anderhalve week voor het vertrek weer werd 

gewijzigd. Dan nam het basistarief enorm toe. Dit zou een reactie kunnen zijn op de tariefwijziging van 

Iberia. Hetzelfde zou van Iberia kunnen worden gezegd. Deze stelde haar tarief bij na de tweede grote 

prijsverhoging van British Airways. 

 

Hieruit zou men kunnen concluderen dat Iberia en British Airways prijsafspraken hebben gemaakt voor 

de vluchten tussen Madrid en Londen. Als dit niet het geval was, volgde de maatschappijen nauwgezet de 

prijswijzigingen van de andere alliantiepartner.  

 

Nu kunnen we nagaan of de prijswijzigingen op de afzonderlijke vluchten ook goed worden gevolgd door 

beide maatschappijen. Dit kon worden geregistreerd doordat op de websites van beide maatschappijen de 

vluchten van beide vluchten konden worden geboekt. Het boekingssysteem van British Airways laat toe 

om de afzonderlijke basistarieven voor heen- en terugvluchten te kennen. Hieruit kan worden bekeken op 

welke segment van de route de vraag het grootst is. 
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A. IBERIA VLUCHT IB3166 

De Iberia vlucht tussen Madrid en Londen en terug verloop vertoont een vrij fluctuerend verloop in 

ticketprijs. In Figuur 5.6 kan het prijsverloop worden gevolgd voor de laatste acht weken. De tijdsschaal 

is iets verkleind om een beter inzicht te krijgen in de evolutie. Ook worden de basistarieven voor beide 

maatschappijen getoond. De tarieven van British Airways worden uitgesplitst voor de heen- en 

terugvlucht73.  

 

Figuur 5.6: Iberia vlucht IB3166 
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Het totale basistarief van British Airways volgde het basistarief van Iberia vrij goed. Bij gelijk basistarief 

van beide maatschappijen, kon in principe de Spaanse maatschappij een goedkoper ticketprijs aanbieden 

door de toepassing van lagere taksen. Op enkele momenten was het zo dat voor beide maatschappijen de 

som van het basistarief en taksen exact gelijk was op beide websites. Iberia was hierbij wel benadeeld 

omdat er nog boekingskosten bovenop kwamen van 12 euro waardoor British Airways een goedkopere 

totale ticketprijs kon aanbieden. 

 

Wat vooral opvalt in de laatste twee weken voor de vlucht, was de enorme toename van het basistarief 

van � 85 naar � 460 voor de vlucht tussen Madrid en Londen. Dit wijst op een sterke toename van de 

vraag naar zetels. Het basistarief voor de terugvlucht verdubbelde van � 85 naar � 195.   

                                                      
73 Op de website van de Britse maatschappij wordt per vlucht het basistarief weergegeven waardoor de klant ook 

kan kiezen op basis van prijs in plaats van alleen op vertrekuur. 
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Omdat de vraag naar zetels zo was toegenomen, heeft Iberia beslist drie dagen voor het vertrek van de 

vlucht een Airbus 340 in te zetten op de route in plaats van een Airbus 32074. 

 

Er zijn twee mogelijkheden om de verschillen in prijsveranderingen tussen de ticketprijzen te verklaren: 

� Er kan een free-sell akkoord zijn. Hierbij kunnen de luchtvaartmaatschappijen passagiers boeken 

op vluchten van beide maatschappijen. Dit is in de veronderstelling dat de Britse maatschappij 

een goede afspraak heeft met de Spaanse maatschappij. De basistarieven worden meestal 

gelijktijdig aangepast zodat de totale ticketprijs, zonder boekingskost, overeenkomt.  

� Toch zijn er enkele uitzonderingen waarbij de Britse maatschappij haar prijs niet aanpast. Dit kan 

wijzen op een blocked space overeenkomst. De Britse maatschappij verkoopt zetels op de vlucht 

van Iberia tegen een prijs die ze zelf bepaalt. Dit kan de verschillen verklaren. Toch moet hierbij 

worden opgemerkt dat de tarieven van British Airways en Iberia altijd een vergelijkbaar niveau 

behouden. 

 

B. BRITISH AIRWAYS VLUCHT BA0465 

Voor de British Airways vlucht zijn er minder fluctuaties in de tarieven dan bij de vlucht van Iberia. Er 

moet worden opgemerkt dat de schaal van Figuur 5.7 een korter tijdsverloop vertoont. De linkerschaal 

met prijzen is ook iets vergroot om alle tarieven te kunnen weergeven.  

 

Figuur 5.7: British Airways Vlucht BA0465 
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74 De capaciteit vergrootte daardoor met meer dan 100 plaatsen. 
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De grote veranderingen in het basistarief zijn pas goed op te merken anderhalve week voor het vertrek 

van de vlucht. Ook bij deze vlucht kan men zien dat op de heenvlucht, Madrid – Londen, een veel hoger 

tarief werd gevraagd dan op de terugvlucht. De verklaring kan hiervoor gevonden worden bij British 

Airways. De maatschappij wisselde van vliegtuig (van een Boeing 767 naar een Boeing 757) waardoor de 

beschikbare capaciteit daalde. Hierdoor is het basistarief toegenomen. 

 

Iberia bood altijd een totale ticketprijs aan die hoger ligt dan deze van British Airways. Dit komt doordat 

het basistarief, altijd hoger was dan deze bij de Britse maatschappij. Vooral in de laatste week nam het 

tarief van Iberia sterk toe. Het daalde drie dagen voor de vlucht, om vervolgens weer enorm toe te nemen. 

Op de voorlaatste dag was het niet mogelijk een tarief te bekomen voor de vlucht. 

 

Dezelfde afwegingen als bij vlucht IB3166 kunnen worden gemaakt voor BA0465: 

� Beide maatschappijen kunnen een free-sell overeenkomst hebben. Daarbij zijn er afspraken 

gemaakt omtrent de prijs die gevraagd wordt. Iberia volgt vrij goed het basistarief van de Britse 

maatschappij. De enorme toename in prijs op het einde kan eventueel worden toegeschreven aan 

het feit dat British Airways de laatste week alleen nog relatief goedkope tickets wou aanbieden, 

waardoor Iberia verplicht werd om alleen nog de duurdere tickets aan te bieden. De plotse daling 

kan dan weer te maken hebben met een overschot aan zetels op de vlucht waardoor de Spaanse 

maatschappij terug een goedkoper tarief kon aanbieden. De allerlaatste dag was het tarief van 

Iberia opnieuw sterk toegenomen, dit in tegenstelling tot British Airways.  

� Een blocked space overeenkomst kan een andere mogelijkheid zijn. Hierbij is de toename van de 

Iberia ticketprijs in de laatste week voor de vlucht logisch te verklaren. Omdat de vraag naar het 

aantal zetels, die Iberia via een blocked space overeenkomst op voorhand heeft gekocht van of 

geruild heeft met de Britse maatschappij om ze zelf te verkopen, enorm is toegenomen, kan de 

maatschappij zich permitteren een veel hoger tarief te vragen dan British Airways. 

 

CONCLUSIES VOOR ONEWORLD 

 

� Aer Lingus heeft een zeer flexibele prijsstructuur, die bij de minste verandering in de vraag naar 

tickets kan worden aangepast. De bezettingsgraad van de vliegtuigen is van de hoogste van 

Europa (zie ook Figuur 4.12, blz. 49). 

� Iberia heeft een goed uitgebouwd revenue management systeem dat al vanaf drie maanden voor 

het vertrek van de vlucht, aanpassingen doorvoert in de aangeboden ticketprijs. De prijsevolutie is 

ook volgens de verwachtingen, namelijk een toename van de prijs bij een toenemende vraag voor 

een constant aanbod. 
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� British Airways daarentegen past voor haar eigen vluchten het basistarief maar aan vanaf een 

viertal weken voor het vertrek van de vlucht. Ook hier kan een progressieve prijsevolutie worden 

waargenomen naarmate het vertrek nadert75.  

� British Airways en Iberia hebben een overeenkomst voor het boeken van tickets op de route 

tussen Madrid en Londen. Het kan ofwel gaan om een free-sell akkoord of een blocked space 

overeenkomst. In beide gevallen worden de prijzen op elkaar afgestemd. Door deze nieuwe 

overeenkomst tussen beide maatschappijen zullen de vluchten beter op elkaar worden afgestemd, 

alsook de capaciteit en de tarieven, verkopen en gezamenlijke dienstverlening76. 

� Wat ook opvalt is het enorme verschil in taksen tussen British Airways (± � 53) en Iberia (± � 27) 

voor het gebruik van dezelfde luchthavens. British Airways zal meer moeten bijdragen tot de 

luchthaven van Londen Heathrow. Ook een verschil in brandstoftoeslagen kan voor een gedeelte 

aan de basis liggen voor het verschil. Bij Iberia moet er wel, bovenop deze taksen, nog een 

boekingskost van 12 euro worden bijgeteld. British vraagt dit niet. 

 

 

5.3.2. SKYTEAM 

De analyse voor deze alliantie beperkt zich tot de vluchten van de drie maatschappijen (Air France, 

Alitalia en KLM) tussen Madrid en Kopenhagen via hun respectievelijke hubs. Eerst worden de drie 

vluchten ten opzichte van elkaar vergeleken (Figuur 5.8), waarbij de totale ticketprijs gehaald is van de 

website van de maatschappij die de vlucht uitvoert. In een tweede stuk zal de KLM-vlucht KL1708 verder 

worden bekeken (Figuur 5.9). Daarbij zijn de prijzen, genoteerd van de websites van KLM en Air France, 

opgenomen en worden er eventuele afwijkingen opgespoord. 

 

MADRID – KOPENHAGEN 

Hier worden de prijzen voor de vluchten besproken van de drie grote Europese maatschappijen binnen het 

Skyteam. Enkele keren is het voorgevallen dat de prijs niet beschikbaar was. Dit kwam door problemen 

met de websites van de betreffende maatschappijen. 

 

De verschillende heenvluchten vertrokken ‘s morgens vroeg tussen 6u25 en 7u10 en kwamen allemaal 

aan rond het middaguur. De verschillen in reisduur tussen de verschillende maatschappijen bedroegen 

maximaal 40 minuten op een reistijd van minimaal vijf uur. De terugvluchten vertrokken in de late 

                                                      
75 Dit werd ook aangetoond in de paper van Pels en Rietveld (2004). 
76 Iberia, “Iberia and British Airways sign joint route agreement”, 16/12/2004 
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namiddag met een verschil van anderhalf uur.  Ook hier is het verschil in reisduur beperkt tot 40 minuten. 

Air France kon de snelste reistijd garanderen voor heen- en terugvluchten. Alitalia deed er iets langer 

over. Dit is logisch omdat de gevlogen afstand via Milaan ook iets langer is dan via de andere twee hubs. 

 

Figuur 5.8: Madrid – Kopenhagen (Skyteam) 
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De eerste periode tot zes weken voor de aanvang van de vlucht gebeurden er niet veel prijswijzigingen. 

Alitalia was de goedkoopste maatschappij. De andere twee volgden op korte afstand. De Italiaanse 

maatschappij liet haar basistarief even dalen van � 190 tot � 125, hetgeen zeer goedkoop is. Ongeveer 9 

weken voor het vertrek daalden de prijzen van Air France en Alitalia. Beide maatschappijen hebben hun 

taksen laten dalen, met respectievelijk 10 en 30 euro77.  

 

Op 3 januari 2005 liet KLM haar basistarief dalen met 100 euro tot � 165. De maatschappij had 

aangekondigd78 dat ze haar tarieven op Europese bestemmingen ging verminderen met 40 %. Air France 

volgde een halve maand later ook met een enorme prijsdaling van een kleine 100 euro. Hiermee wordt 

benadrukt dat de fusie tussen de twee maatschappijen meer is dan juist een aandelenwissel. Door deze 

dalingen werd Alitalia plots de minst goedkope maatschappij.  

 

Air France bleef actief in het aanpassen van het basistarief, dat bijna dagelijks fluctueerde tussen � 165 en 

� 190. Alitalia begon pas drie weken voor de vlucht haar tarief te verhogen tot � 258. 

                                                      
77 Dit is eigenaardig omdat er geen meldingen via persberichten zijn gemaakt omtrent verminderingen van 

brandstoftoeslagen, hetgeen de meest plausibele reden zou kunnen zijn van de daling van de taks. 
78  KLM, “KLM reduces fares in the Netherlands for flights to all European destinations”, 29/12/2004 
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De laatste week verhoogde Air France plots haar ticketprijs fors, om het dan weer geleidelijk aan te laten 

dalen. Er kon maar geboekt worden via de website tot drie dagen voor het vertrek.  

Alitalia liet vijf dagen voor het vertrek haar ticketprijs enorm toenemen tot een kleine 600 euro. De 

volgende drie dagen daalde het weer. De allerlaatste dag voor de vlucht steeg het weer enorm. 

 

Alleen Air France en KLM hebben een boekingskost ingevoerd van 9 euro. Bij Alitalia kon deze wel 

vervat zitten in de taksen, maar dit kon niet worden geverifieerd. 

 

Enkele opmerkingen: 

� Opvallend is dat de maatschappijen niet echt inspelen op veranderingen bij de andere 

alliantiemaatschappijen. Alleen de prijsdaling van KLM heeft Air France ertoe aangezet om ook 

een prijsdaling in te voeren. Alitalia blijft haar eigen prijsstrategie behouden. Deze was er al op 

gericht om een concurrentiële prijs aan te bieden. Verschillende Europese 

luchtvaartmaatschappijen (Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, e.a.) zijn wel de prijsdaling 

gevolgd. 

� Ook hier zien we een enorme toename in prijs bij Alitalia een week voor de vlucht. Ze 

verwachten dat er nog een aantal business klanten willen boeken. Dit is waarschijnlijk een 

standaard reactie. De tariefdaling de dag erop wijst op een overschot aan zetels. De allerlaatste 

dag probeert de maatschappij toch nog een aantal dure tickets te verkopen.  

� De vlucht van KLM heeft een eigenaardig prijsverloop. Je zou verwachten dat wanneer de 

vertrekdatum van de vlucht nadert, de ticketprijs toeneemt. Dit blijkt niet het geval te zijn. De 

bezettingsgraad van de verschillende vluchten zal niet voldoende hoog zijn om over te schakelen 

op een hoger tarief. 

� De korte prijsdalingen of prijsstijgingen bij Alitalia kunnen verklaard worden door automatische 

aanpassingen door het computersysteem. Waarschijnlijk past de ‘route manager’ de prijs weer 

aan omdat die niet meer verloopt volgens de strategie die uitgezet is door de maatschappij. Bij de 

eerste prijsdaling, ongeveer 12 weken voor het vertrek, werd het basistarief weer onmiddellijk 

verhoogd naar het oude niveau, maar je kon wel het ticket blijven kopen via een reisagent aan het 

basistarief van � 125.  

 

KLM VLUCHT KL1708 

De vlucht van KLM kon ook worden geboekt via de website van partner Air France. Deze was niet altijd 

beschikbaar, zoals men kan zien in Figuur 5.9.  
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Figuur 5.9: KLM vlucht KL1708 
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Enkele merkwaardigheden kunnen worden opgemerkt: 

� Air France kon deze vlucht al aanbieden aan het goedkope basistarief van � 165, tien dagen voor 

deze beschikbaar was via de website van KLM. Dit is eigenaardig omdat je verwacht dat KLM, 

die officieel de prijsdaling in de pers bracht, als eerste dit tarief zou aanbieden. Air France kon 

dan gelijktijdig of eventueel iets later deze prijs overnemen. Een verklaring kan zijn dat het 

nieuwe prijssysteem van KLM eerst werd uitgeprobeerd op de website van Air France, alvorens 

het zelf te introduceren.  

� Air France vraagt ook hetzelfde basistarief als KLM, buiten de periode van 12 dagen dat er 

minder werd gevraagd. Dit is logisch omdat de maatschappijen eigenlijk één onderneming 

vormen. Alleen  zijn de taksen � 2 hoger dan deze bij de Nederlandse maatschappij. Dit kan te 

maken hebben met de administratieve kost voor het boeken van een vlucht. Na 3 januari 2005 

zijn ook de taksen, die worden gevraagd via de website van Air France, gelijkgeschakeld met 

deze van KLM. 

 

5.3.3. STAR ALLIANCE 

De analyse van de Star Alliance vluchten tussen Brussel en Moskou wordt opgesplitst in twee delen. Eerst 

is er de analyse van de drie ochtendvluchten (Figuur 5.10), vervolgens deze van de twee avondvluchten ( 

Figuur 5.14). Per deel wordt er verder uitgesplitst naar de verschillende vluchten en de verschillen in 

ticketprijzen tussen de websites van partners binnen de alliantie. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt 

tussen de prijs, verkregen op de website van de maatschappij die de vlucht uitvoert, en de prijs, verkregen 
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op de websites van de andere alliantiepartners. Daarbij wordt per vlucht de opsplitsing gemaakt tussen het 

basistarief en de totale ticketprijs, inclusief alle taksen en boekingskosten. 

 

Een opmerking moet worden gemaakt voor de ticketprijs van SAS. Op de website van SAS wordt alleen 

de totale ticketprijs weergegeven, inclusief taksen en boekingskosten. Om toch een analyse van het 

basistarief te kunnen bekomen, heb ik de taksen en vergoedingen voor de vlucht van SAS, verkregen op 

de site van Austrian, overgenomen. Deze taksen kwamen ook overeen met deze vermeld op de site van 

Lufthansa voor de SAS vlucht. 

 

Sinds 3 januari 2005 vragen Lufthansa en Scandinavian een boekingkost aan haar passagiers. Bij 

Lufthansa bedraagt deze � 20 voor eigen vluchten en � 28 voor vluchten uitgevoerd door andere 

maatschappijen van de Star Alliance. Bij SAS zijn de boekingskosten � 10. Austrian vroeg in de periode 

dat het onderzoek liep geen boekingskosten. Dit is ondertussen veranderd. Sinds 1 april 2005 rekenen ze 

ook kosten aan voor het boeken van vluchten via de website, namelijk � 8 voor elektronische tickets en 

� 18 voor alle andere tickets. 

BRUSSEL – MOSKOU (OCHTENDVLUCHTEN) 

Vooreerst worden de resultaten besproken van de ochtendvluchten (Figuur 5.10). Hierbij boden de drie 

grote maatschappijen van de alliantie (Lufthansa, Austrian en SAS) vergelijkbare vluchtmogelijkheden 

aan via hun respectievelijke hubs. De reisduur voor de beide trajecten voor alle maatschappijen verschilt 

maximaal een half uur. De ticketprijzen die in deze figuur worden getoond, komen van de websites van 

de maatschappijen die de vluchten uitvoeren. 

 

Figuur 5.10: Brussel – Moskou (ochtendvlucht) 
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Algemeen valt eerst op dat de ticketprijzen van de verschillende maatschappijen dicht bij elkaar liggen. 

Ze volgen ook de veranderingen van de andere partners. SAS bood, met uitzondering van drie dagen, het 

laagste tarief aan. 

 

Zes weken voor de vlucht lieten SAS en Lufthansa gelijktijdig hun basistarief van � 280 tot � 215 dalen. 

Austrian behield haar tarief op � 290. Dit duidt ofwel op een afspraak tussen de maatschappijen, ofwel op 

een zeer goede concurrentieanalyse bij beide luchtvaartmaatschappijen. 

Drie weken voor de vlucht verhoogde Lufthansa de basisprijs opnieuw, maar wegens gebrek aan succes 

verlaagde het deze weer na vier dagen. Austrian had dit opgemerkt en verlaagde een dag later ook haar 

basistarief tot � 225. Dit is tien euro meer dan SAS en Lufthansa. 

Eén week voor de vlucht verhoogde ze allemaal hun basistarief. Lufthansa bood weer een basistarief aan 

dat 10 euro lager lag dan dat van de andere twee maatschappijen. Dit wees op de sterke concurrentiële 

positie van deze maatschappij.  

 

Als men de taksen vergelijkt, valt op dat deze elke week op woensdag veranderen voor de drie 

maatschappijen. Ook wijzigt de taks van de drie partners met hetzelfde bedrag. Austrian rekent hogere 

taksen aan dan de andere maatschappijen. Dit komt vooral door de hoge luchthaventaksen in Wenen, in 

vergelijking met de andere hubs.  

Op sommige momenten waren er wel uitzonderlijke wijzigingen in deze taksen. Austrian verhoogde haar 

taksen met ongeveer 15 euro eind november 2004. Midden januari 2005 kondigde de maatschappij aan 

dat ze de brandstoftoeslagen op al haar vluchten liet dalen79. Dit resulteerde in een totale daling van � 24 

voor de 4 heen- en terugvluchten.  

Ook de grote veranderingen van de taksen bij de andere twee luchtvaartmaatschappijen zijn een gevolg 

van de brandstoftoeslagen. Op 15 oktober 2004 verhoogde de Duitse maatschappij haar taks tot � 7 per 

Europese vlucht80. Voor SAS bedroeg deze vanaf midden september zes tot acht euro81.  

 

Alleen Austrian paste geen extra boekingskost toe voor haar vluchten. Lufthansa en SAS zijn er pas mee 

begonnen op 3 januari 2005. Voor Lufthansa bedroeg deze � 20, voor SAS � 10. Hierdoor was de daling 

van het basistarief op dat moment voor een deel teniet gedaan. De ticketprijs van Lufthansa viel vanaf 

twee weken voor het vertrek samen met die van Austrian door de toepassing van de boekingskost.  

 

 

                                                      
79 Austrian Airlines, “Austrian Airlines Group strengthens transfer traffic and reduces fuel surcharges”, 13/01/2005 
80 Lufthansa, “Lufthansa responds to increased fuel costs”, 14/08/2004 
81 Scandinavian Airlines, “Increased costs for aviation fuel”, 09/09/2004 
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A. LUFTHANSA OCHTENDVLUCHT LH4571 

De basistarieven en totale ticketprijzen voor deze vlucht komen van de websites van Lufthansa, die de 

vluchten uitvoert, en Austrian. De bedoeling is om te kijken of er verschillen zijn tussen de verschillende 

tarieven, aangeboden op de websites van de twee maatschappijen voor dezelfde vluchten. 

 

Vooreerst kunnen we de basistarieven voor deze vluchtvergelijken. Meteen valt op dat er niet veel 

fluctuatie aanwezig is. Lufthansa, die de vlucht uitvoerde, veranderde maar viermaal haar basistarief op 

een periode van drie maanden. Het basistarief waarmee de maatschappij begon (� 280) is het 

minimumbasistarief dat de maatschappij normaliter aanrekent voor dit soort vluchten. Op 3 februari 

verlaagde de maatschappij haar basistarieven. Dit was een gevolg van de aangekondigde prijsverlaging 

van KLM op 1 januari 2005. Het basistarief daalde tot � 215. Het basistarief op de website van Austrian 

bleef gelijk op � 290 tot een week voor de vlucht. 

Drie weken voor de vlucht steeg het basistarief enkele dagen om weer te dalen naar het oorspronkelijke 

niveau. Eén week voor de vlucht nam het basistarief opnieuw toe. Dit was een gevolg van het wegvallen 

van een aantal restricties. De goedkoopste basistarieven (� 215 en � 280) moesten tenminste zeven dagen 

voor aanvang van de vlucht worden geboekt.  

Op twee momenten in de periode voor het vertrek van de vlucht, bood Austrian via haar website een 

goedkopere ticketprijs aan dan Lufthansa op haar website.  

 

Figuur 5.11: Lufthansa vlucht LH4571  
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Hier volgen enkele verklaringen voor het prijsverloop van deze vlucht:  

� Ten eerste kan men opmerken dat waarschijnlijk geen enkele van de 4 vluchten op de route 

Brussel-Frankfurt-Moskou en terug, volledig volgeboekt waren. Dit kan men afleiden uit de 

geringe wijzigingen van het basistarief.  

� Ten tweede valt op dat bij Austrian het basistarief in het begin van de boekingsperiode tien euro 

hoger ligt dan dat van Lufthansa. Dit kan wijzen op een overeenkomst tussen de maatschappijen 

waarbij er een forfaitair bedrag van tien euro wordt gevraagd voor extra administratieve 

afhandelingen, noodzakelijk voor het boeken van een vlucht bij een andere alliantiepartner. Een 

andere uitleg is dat Lufthansa eist dat de ticketprijs, aangeboden op hun eigen site, altijd de 

goedkoopste is. Een laatste mogelijkheid zou kunnen zijn dat de commissie, die Austrian 

verkrijgt voor het boeken van een Lufthansa vlucht op hun site, mee gerekend is in hun basistarief 

waardoor het hoger ligt dan dat van haar Duitse partner.  

� Vervolgens was het op twee momenten goedkoper om deze vlucht te boeken via de website van 

Austrian. Dit kwam door de invoering van een boekingskost van � 20 door de Duitse 

maatschappij begin 2005 voor al haar vluchten. Hierdoor wordt de � 10, die Austrian meer vraagt 

als basistarief, teniet gedaan en levert het de maatschappij zelfs een voordeel op. 

 

B. AUSTRIAN AIRLINES OS358 

Ook voor deze vlucht (Figuur 5.12) kan men weinig prijsveranderingen waarnemen. Het typische gedrag 

van Austrian komt naar boven. De maatschappij begon pas haar basistarief te wijzigen, twee weken voor 

het vertrek van de vlucht. Door onvoldoende vraag, heeft Austrian beslist haar basistarief te verlagen tot 

� 225. Lufthansa volgde deze daling niet, net zoals Austrian dit niet deed bij vlucht LH4571 (Figuur 

5.11). De laatste week voor de vlucht was het basistarief toegenomen tot � 350 voor beide 

maatschappijen.  

 

Opmerkelijk voor deze vlucht is ook dat Lufthansa op haar website voor het grootste deel van de 

boekingsperiode hetzelfde basistarief toepaste als Austrian. Bij de vorige vlucht (LH4571) deed Austrian 

dit niet bij Lufthansa.  

 

De Oostenrijkse maatschappij heeft 11 weken voor het vertrek haar taksen laten toenemen. Er werd een 

extra taks ingevoerd om de gestegen kosten voor kerosine voor een deel te recupereren. Deze extra taks 

werd midden januari weer afgeschaft. Ook hier is de invoering van de boekingskost bij Lufthansa 

duidelijk op te merken. 
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Figuur 5.12: Austrian Airlines vlucht OS358 
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Enkele verklaringen voor het prijsverloop van deze vlucht: 

� Een reden voor het weinig aantal prijsveranderingen zou de lage bezettingsgraad voor de vluchten 

kunnen zijn. De prijzen blijven hangen op het laagste niveau.  

� Het feit dat Lufthansa voor het merendeel van de periode hetzelfde basistarief toepast als 

Austrian, is opmerkelijk. Bij de Lufthansa vlucht LH4571 vroeg Austrian een hoger tarief. Dit 

kan erop wijzen dat Lufthansa geen administratieve meerkost vraagt om een vlucht van een 

alliantiepartner te boeken. Austrian kan misschien de andere alliantiepartners niet overtuigen om 

een hoger basistarief te vragen dan het tarief op de site van de Oostenrijkse maatschappij. Een 

laatste verklaring kan zijn dat de commissie voor het boeken van de Austrian vlucht via de 

website van Lufthansa, anders wordt geregeld dan in het omgekeerde geval.    

 

C. SCANDINAVIAN AIRLINES VLUCHT SK2594 

Ook hier kan men weinig variatie zien in het prijsverloop. SAS rekende een basistarief aan van � 280 tot 

zes weken voor de vlucht. Dat was tien euro minder dan Austrian en Lufthansa. Dan liet SAS het 

basistarief plots dalen tot � 215. De andere maatschappijen bleven hun basistarief behouden. Dit ligt in de 

lijn van de verwachtingen omdat dit bij vorige vluchten ook al was aangetoond. De laatste week steeg het 

basistarief naar � 350 voor de drie verschillende maatschappijen. Door de invoering van een boekingskost 

bij SAS kon in de laatste week voor de vlucht deze goedkoper worden geboekt via de website van 

Austrian.  
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Figuur 5.13: Scandinavian Airlines vlucht SK2594 
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Ook hier volgen enkele mogelijke verklaringen voor het prijsverloop van deze vlucht: 

� SAS beweert dat ze is overgeschakeld op een systeem van dynamische prijszetting, gebaseerd op 

vraag en aanbod82. Als men dit vergelijkt met de resultaten die zijn bekomen voor vlucht 

SK2594, ziet men toch nog dat het oude systeem van traditionele prijszetting83 wordt toegepast. 

Een reden kan zijn dat er voor de 4 vluchten tussen Brussel en Moskou via Kopenhagen te weinig 

vraag was om de prijzen in de eerste zes weken aan te passen. Dit is pas gebeurd vanaf begin 

januari 2005 als de meeste grote Europese maatschappijen hun basistarieven hebben verlaagd.  

� SAS biedt een ticketprijs aan die lager is dan dat op de sites van de andere partners. Dit kan 

wijzen op een extra administratiekost die wordt doorgerekend bij de andere maatschappijen. 

Anderzijds kan dit te maken hebben met een commissie die moet worden betaald aan de partner 

die de vlucht aanbiedt via hun website. Ook kan door overeenkomsten met de andere 

maatschappijen zijn afgesproken dat de vlucht altijd het goedkoopst via de website van SAS 

wordt aangeboden. 

� De drie pieken die kunnen worden waargenomen in de prijsevolutie van SAS hebben 

waarschijnlijk te maken met een automatische computeraanpassing in het revenue management 

systeem, waardoor bij het overschrijden van een bepaalde limiet van boekingen de prijs 

                                                      
82 Scandinavian Airlines, Jaarrekening 2003, blz. 17 
83 Bij dit systeem werd het tarief constant gehouden tot enkele weken voor de vlucht. Dan nam het lineair toe tot de 

vertrekdatum. 
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automatisch verhoogd wordt. De route manager zal dit opgemerkt hebben en zal de volgende dag 

het tarief terug op het oorspronkelijke niveau teruggebracht hebben. 

 

BRUSSEL – MOSKOU (AVONDVLUCHTEN) 

De vluchten werden gekozen om na te gaan of er eventueel verschillen waren met de vluchten die ‘s 

ochtends vertrokken. Deze twee vluchten vertrokken om respectievelijk 15u00 (Lufthansa) en 17u10 

(Austrian). De reisduur was voor beide maatschappijen nagenoeg identiek. Het enige verschil was de 

overstaptijd. Die was in Wenen een uur korter dan in Frankfurt. Dit kan deels worden verklaard door het 

type vliegtuig dat werd ingezet. Austrian gebruikt Fokkers, die iets trager vliegen. Ook de reisafstand via 

Wenen is iets langer dan deze via Frankfurt. 

 

Figuur 5.14: Brussel – Moskou (avondvluchten) 
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Als er wordt gekeken naar het basistarief, valt eerst en vooral op dat Austrian ook weer dit tarief tot twee 

weken voor het vertrek niet heeft aangepast. Dit scenario was ook aanwezig bij de bespreking van de 

vlucht van Austrian in Figuur 5.10. Het verschil dat men kan merken in totale ticketprijs komt van de 

wijziging in de taksen die de maatschappij vraagt bovenop het basistarief.  

 

Lufthansa begon voor deze vlucht al met een hoger basistarief (� 310) dan Austrian (� 290). Dit werd 

enkele malen aangepast, soms maar voor één dag. Dit wijst op een automatische aanpassing door de 

computer als gevolg van een aantal parameters die zijn ingebouwd in het revenue management systeem 

dat de maatschappij toepast. De verandering werd manueel weer rechtgezet omdat die niet past in de 
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strategie voor deze vlucht. Toch kon Lufthansa voor het grootste deel van de tijd onder de prijs van 

Austrian blijven, omdat er minder taksen gevraagd werden. 

 

Pas vanaf vijf weken voor het vertrek kon Austrian een betere prijs aanbieden. De reden is gedeeltelijk te 

verklaren door de boekingsvergoeding die Lufthansa vraagt aan haar klanten. Austrian verlaagde zelfs 

even haar basistarief tot � 225. Hierdoor werden de zetels, aangeboden aan dit tarief, onmiddellijk 

verkocht binnen de twee dagen dat dit tarief van kracht was waardoor de maatschappij het basistarief 

weer kon optrekken. Acht dagen voor het vertrek waren er geen economy tickets meer beschikbaar voor 

de vluchten tussen Brussel en Wenen. Daarom was er een enorme toename in de ticketprijs te zien. 

Opmerkelijk is wel dat er twee dagen later wel weer economy zetels konden worden geboekt. Hetzelfde 

scenario deed zich drie dagen later weer voor. Austrian heeft waarschijnlijk gezien dat Lufthansa alleen 

nog business class tickets verkocht. Omdat de vluchten van beide maatschappijen rond hetzelfde moment 

vertrokken, zal Austrian Lufthansa gevolgd zijn, zodat klanten die wensten te vertrekken rond dat uur, 

verplicht waren een business class ticket aan te schaffen, onafhankelijk welke maatschappij ze boekten. 

Austrian zal hebben ingezien dat de vraag voor deze zetels niet voldoende hoog was en stelde de zetels 

weer beschikbaar voor economy passagiers. Het was beter om deze zetels te vullen dan te wachten op 

klanten die het volle tarief wilden betalen. Een andere mogelijkheid is dat de bezettingsgraad op het deel 

van Wenen naar Moskou onvoldoende was. Daarmee wou de maatschappij de klanten toch de 

mogelijkheid geven om door te vliegen naar de Russische hoofdstad tegen een economy prijs.  

 

Bij Lufthansa kan men hetzelfde vaststellen als bij Austrian Airlines in de laatste twee weken voor het 

vertrek. De maatschappij liet haar prijzen toenemen tot op negen dagen voor het vertrek alleen nog 

business tickets werden verkocht voor de vluchten tussen Moskou en Brussel (LH 3189 en LH4572). 

Opmerkelijk is hier ook dat er plots weer economy tickets beschikbaar waren, de dag nadat Austrian 

Airlines nog economy zetels beschikbaar stelde. Ook als Austrian drie dagen voor de vlucht weer het 

business tarief invoerde, volgde Lufthansa de dag erna. Er waren toen wel nog economy class tickets 

beschikbaar, maar deze waren duurder (� 2359,12) dan de business tickets (� 2284,12). Dit kwam omdat 

er geen restricties meer verbonden waren aan de economy tickets.  

 

Op de laatste dag voor de vlucht lieten de maatschappijen weer hun prijs dalen om toch nog de laatste 

resterende zetels te kunnen verkopen. Waarschijnlijk waren er nog enkele plaatsen beschikbaar gehouden 

voor personen die op het laatste moment zouden boeken. 
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A. LUFTHANSA VLUCHT LH4579 

Bij deze vlucht konden er al grote fluctuaties waargenomen worden vanaf drie maanden voor het vertrek 

van de vlucht (Figuur 5.15). Opmerkelijk is dat Austrian een andere prijszettingsstrategie volgde dan 

Lufthansa. Het kwam regelmatig voor dat er een goedkoper ticket kon worden geboekt voor deze vlucht 

bij Austrian dan bij Lufthansa, de maatschappij die de vlucht uitvoerde. Zo waren er de laatste week 

alleen business tickets beschikbaar via Lufthansa, terwijl Austrian wel nog economy zetels kon 

garanderen.  

 

Figuur 5.15: Lufthansa vlucht LH4579 
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Deze situatie zou eigenaardig zijn indien er een free-sell overeenkomst zou zijn tussen de twee 

maatschappijen. Hierbij kunnen de luchtvaartmaatschappijen passagiers boeken op vluchten van beide 

maatschappijen. Dit zou betekenen dat Austrian concurrentie voert met Lufthansa binnen de alliantie, op 

de vluchten van de Duitse maatschappij. Dit kan niet gebeuren zonder medeweten van Lufthansa. De 

Duitse maatschappij zou dit ook nooit tolereren. 

 

Een verklaring die wel zou kunnen worden gestaafd, is deze van een blocked space overeenkomst tussen 

beide maatschappijen. Austrian heeft een overeenkomst met Lufthansa waarbij de maatschappij een 

aantal zetels op voorhand reserveert, die ze zelf via haar eigen boekingssysteem verkoopt aan prijzen die 

ze zelf kan bepalen. Dit hoeft niet op de volledige route te zijn. Deze overeenkomst zal waarschijnlijk 

alleen betrekking hebben op de route tussen Brussel en Frankfurt. Austrian zal er belang bij hebben om 

passagiers te boeken op deze vluchten. Een voorbeeld kan zijn dat er aansluitende vluchten zijn vanuit 

Frankfurt die worden uitgevoerd door Austrian.    
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Toch zijn de fluctuaties in prijzen redelijk op elkaar afgestemd. Het basistarief blijft schommelen rond dat 

van Lufthansa. Alleen op het einde wijken de prijzen sterk van elkaar af. Mede dankzij het feit dat 

Austrian geen boekingskost vraagt, heeft de maatschappij al een concurrentievoordeel. Op sommige 

momenten was het mogelijk om een vlucht te boeken op de website van de Oostenrijkse maatschappij die 

tot 50 euro goedkoper was dan die op de site van Lufthansa. Op twee dagen voor de vlucht liep het 

verschil op tot � 1674, hetgeen wel uitzonderlijk is.  

 

In de laatste week bood Lufthansa alleen nog economy zetels waaraan geen restricties vasthangen. Deze 

zetels werden verkocht aan prijzen (� 2359,12) die veel hoger lagen dan de goedkoopste business class 

zetels (� 1139,75). De prijs zakte weer naar haar oude niveau om de voorlaatste dag weer toe te nemen tot 

� 2264,12. De laatste dag voor de vlucht zakte de prijs weer aanzienlijk tot � 504,81. Dit is waarschijnlijk 

een allerlaatste poging om het vliegtuig te vullen. Ook moet er in de laatste week voor de vlucht worden 

opgemerkt dat Austrian haar ticketprijs met 150 euro heeft verlaagd. Normaal zou je verwachten dat dit 

zou stijgen. Waarschijnlijk waren er nog enkele plaatsen over. De maatschappij wou zo het teveel aan 

extra plaatsen verkopen. De spill-rate zal vrij hoog gezet zijn.  

  

B. AUSTRIAN AIRLINES VLUCHT OS354 

Het basistarief van Austrian bleef tot twee weken voor het vertrek hangen op het minimum niveau van 

� 290. Lufhansa volgde de prijsstrategie van de Oostenrijkse maatschappij op de voet en vroeg dezelfde 

prijs voor de vlucht. Dit scenario hebben we ook al gezien bij vlucht OS358 (zie blz. 100). Austrian 

verlaagde twee weken voor het vertrek de prijs tot � 215, maar door toename van de vraag liet de 

maatschappij het basistarief weer toenemen. Lufthansa behield het tarief van � 290. Alleen bij toenames 

van het basistarief boven dit bedrag, volgde de Duitse maatschappij de tariefveranderingen van de 

Oostenrijkse. Een week voor de vlucht bood Austrian alleen maar business class meer aan. Het basistarief 

van Austrian bedroeg � 1000, dat van Lufthansa � 2308. Voor business class werd altijd veel meer 

gevraagd als basistarief op de website van de andere alliantiepartners. Twee dagen na het invoeren van 

het business class tarief, werd er weer economy class aangeboden om drie dagen later weer over te 

schakelen op business class. De laatste dag voor het vertrek werd weer een lagere ticketprijs aangeboden. 

Lufthansa volgde continu de veranderingen. 
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Figuur 5.16: Austrian Airlines vlucht OS354 
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Enkele mogelijke verklaringen voor het prijsverloop van vlucht OS354: 

� Tot twee weken voor de vlucht zijn er geen veranderingen in het basistarief bij Austrian. De 

maatschappij wacht tot het allerlaatste moment om eventueel veranderingen aan te brengen. De 

laatste twee weken volgt de maatschappij wel nauwgezet de vraag naar tickets. Dit kan te maken 

hebben met het boekingskarakter van de klanten van Austrian. Deze klanten boeken hun vluchten 

misschien altijd heel laat, waardoor de maatschappij het niet opportuun vindt om de tarieven al 

vroeger aan te passen.  

� In de laatste week voor de vlucht zijn er veel aanpassingen van het basistarief. Dit komt door het 

grote aantal boekingen op de vlucht OS354 tussen Brussel en Wenen. Op de andere vluchten was 

het nog mogelijk economy class te boeken. Omdat het altijd de globale ticketprijs is die werd 

bekeken in dit praktijkonderzoek, werd dus voor de volledige route business class geboekt. Toch 

zijn er op de drie andere vluchten ook nog economy zetels beschikbaar. Omdat de voorziene 

businessklanten niet komen opdagen, laat de maatschappij het tarief weer dalen. De laatste drie 

dagen worden weer plaatsen vrijgehouden voor late beslissers, waardoor weer alleen business 

class wordt aangeboden. De laatste dag zijn er blijkbaar nog enkele tickets beschikbaar die nog 

snel de deur uit moesten.  
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CONCLUSIES VOOR DE STAR ALLIANCE 

 

� Austrian is weinig flexibel bij het zetten van het basistarief. Dit wijst op een star revenue 

management systeem. De maatschappij begint pas twee weken voor het vertrek van de vlucht het 

basistarief aan te passen. Dit is heel laat in vergelijking met de twee andere maatschappijen 

binnen de alliantie, SAS en Lufthansa, die een veel dynamischer systeem van prijsveranderingen 

toepassen. 

� De maatschappijen hebben allemaal een minimum basistarief waaronder ze normaal gezien niet 

gaan. Voor Austrian is dit � 290, voor Lufthansa en SAS � 280. Sinds de aangekondigde 

prijsverlaging van KLM begin 2005, hebben de Europese maatschappijen van de Star Alliance 

ook hun prijzen laten dalen om te kunnen concurreren. Omdat de vraag naar tickets op sommige 

vluchten onvoldoende was, heeft de maatschappij die de vlucht uitvoerde dit minimumbedrag 

verlaagd om vraag te creëren. De ticketprijs op de websites van de andere maatschappijen zijn 

niet gevolgd. Dit wijst op een afspraak tussen de verschillende alliantiepartners waarbij er een 

minimum basistarief is afgesproken. 

� Austrian had vanaf 3 januari 2005 een concurrentievoordeel ten opzichte van Lufthansa en SAS. 

Beide maatschappijen voerden een boekingskost in voor de reizigers. Austrian kon op hun 

website een totale ticketprijs aanbieden die lager lag dan de andere maatschappijen. De 

Oostenrijkse maatschappij is sinds 1 april 2005 dit voordeel kwijt door de invoering van een 

eigen boekingskost. 

� Een week voor de vlucht valt op dat er grote wijzigingen gebeuren in de prijszetting. 

Maatschappijen bieden plots geen economy class meer aan omdat ze verwachten dat mensen die 

toch laat boeken, een business class ticket kunnen en willen betalen. Indien er niet genoeg vraag 

is naar deze tickets, stellen de maatschappijen weer zetels beschikbaar voor passagiers die 

economy class vliegen, om de resterende plaatsen te vullen. Toch behouden ze enkele plaatsen 

om late beslissers nog de mogelijkheid te geven om eventueel nog de vlucht te boeken. Het tarief 

neemt weer sterk toe. Op de allerlaatste dag is het mogelijk dat het tarief naar beneden wordt 

bijgesteld om echt de allerlaatste zetels ook te verkopen. Een gevulde zetel is uiteraard beter dan 

een lege. De maatschappijen spelen met het principe van de spill-rate. Ze weten op voorhand uit 

historische gegevens dat ze nog een aantal klanten kunnen verwachten in de laatste dagen voor de 

vlucht. Indien de vraag kleiner is dan de historische vraag, besluiten de maatschappijen de spill- 

rate te verhogen waardoor er zetels vrijkomen aan goedkopere tarieven. 

� Lufthansa biedt op haar website perfect hetzelfde basistarief van Austrian. De Oostenrijkse 

maatschappij volgt de evolutie van het basistarief van Lufthansa maar vraagt tien euro meer. 

Lufthansa en Austrian volgen het basistarief van SAS maar beiden vragen ook tien euro meer. De 

conclusie die we hier kunnen uit trekken is dat Austrian benadeeld is ten opzichte van de andere 

twee maatschappijen. Lufthansa en SAS hebben waarschijnlijk een overeenkomst gesloten dat 
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beide maatschappijen op hun eigen websites een voordeliger tarief kunnen aanbieden dan de 

andere alliantiepartners op hun websites. Austrian kan niet mee profiteren want Lufthansa biedt 

dezelfde ticketprijs aan via haar site voor een Austrian vlucht. Enige opmerking hierbij is dat er 

wel verschillen zijn in de taksen en boekingskosten die beide maatschappijen aanbieden. Dit was 

de enige manier voor Austrian om voordeel te halen ten opzichte van de andere partners door nog 

geen boekingskost te vragen aan haar klanten. 

� Austrian is benadeeld door de hoge taksen die worden doorgerekend aan de passagiers. De hoge 

luchthaventaksen in Wenen zorgen ervoor dat Austrian, bij het aanbieden van vluchten aan 

hetzelfde basistarief als de twee andere alliantiepartners, een hogere prijs moeten aanbieden. De 

klanten die kiezen voor Star Alliance vluchten zullen, als ze alleen op basis van de ticketprijs 

vluchten vergelijken, Austrian minder verkiezen dan de anderen. 
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6. ALGEMEEN BESLUIT 

EVOLUTIE IN DE LUCHTVAARTSECTOR 

De luchtvaartsector kende de afgelopen 35 jaar een exponentiële toename van het aantal passagiers. Dit 

komt vooral door de evidente relatie met de economische vooruitgang. Door het grote aantal 

maatschappijen is er uiteraard een hevige concurrentiestrijd. De marges blijven echter klein. 

Maatschappijen die te kampen krijgen met financiële problemen, gaan ofwel failliet, ofwel blijven ze, 

door een tijdelijke oplossing, hun zwakke positie behouden en komen ze zo bij de volgende crisis weer in 

de problemen. 

 

De sector is sterk onderhevig aan conjunctuurcycli. De expansieve fase, waarbij het goed gaat, duurt 

ongeveer zeven jaar. Zo was de crisis in de sector in 2001 te verwachten. De vorige crisis eindigde in 

1994. De neergaande fase duurt met de jaren ook langer. In 1970 was dit nog 1 jaar, rond 1980 duurde ze 

4 jaar en rond 1990 5 jaar. De meeste grote maatschappijen hebben het zwaarste deel van de laatste crisis 

in de sector nu achter de rug en kunnen zich weer volop gaan richten op het behoud en eventueel verdere 

uitbreiding van het netwerk.  

 

De enige maatschappijen die geen verlies gemaakt hebben tijdens de laatste crisissen, waren de low-cost 

maatschappijen. Zij konden de problemen omzeilen door de implementatie van een vernieuwd business 

concept: het doorvoeren van een sterke kostenbeperking en controle, het aanhouden van een redelijke 

marge en het toch nog kunnen aanbieden van een zeer lage ticketprijs. Ze hebben ook een nieuw segment 

reizigers kunnen aantrekken die voordien over het hoofd werden gezien. Ook tussen deze maatschappijen 

is er concurrentie. Uiteindelijk zullen er wellicht maar vier overblijven, namelijk Ryanair en Easyjet in 

Europa en Southwest en Jetblue in de Verenigde staten. 

 

LUCHTVAARTALLIANTIES 

De vorming van de eerste allianties begon al begin vorige eeuw (Li, 2000). De eerste echt grote allianties 

zijn pas gevormd rond de jaren ’90. Zes grote allianties ontstonden, maar door verschillende wissels en 

faillissementen van maatschappijen blijven er nu nog drie grote strategische allianties over, namelijk Star 

Alliance, Oneworld en Skyteam.  

 

Er zijn drie vormen van allianties. De gewone samenwerking, de tactische samenwerking en de 

strategische alliantie. Deze thesis richt zich voornamelijk op de strategische allianties. Deze wordt door 

Oum (2000, blz. 4) als volgt gedefinieerd: “A strategic alliance may be defined as being a long-term 

partnership of two or more firms who attempt to enhance competitive advantages collectively vis-à-vis 
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their competitors by sharing scarce resources including brand assets and market access capability, 

enhancing service quality, and thereby, improving profitability. In practical terms,  a strategic airline 

alliance is one involving strategic commitment by top management to link up a substantial part of their 

respective route networks as well as collaborating on some key areas of airline business.”  

 

Er zijn verschillende redenen om een alliantie aan te gaan met een andere maatschappij. De uitbreiding 

van het netwerk is één van de belangrijkste. Door samen te werken kan men de klanten een netwerk 

aanbieden naar vele bestemmingen op bijna alle continenten. Door hub-to-hub connecties tussen de  

netwerken kunnen ook klanten worden aangetrokken (traffic feeding) die anders geen gebruik zouden 

maken van de diensten van de luchtvaartmaatschappij. De samenwerking kan ook kostenbesparend zijn. 

Economies of scale, scope en density kunnen optreden. Een verbetering van de dienstverlening kan 

worden gerealiseerd door gemeenschappelijke activiteiten te uniformeren. De Frequent Flyer 

Programma’s van de verschillende alliantiepartners worden ook op elkaar afgestemd. In het Computer 

Reservatie Systeem bij de reisagent worden de vluchten van alliantiepartners, die meestal onder meerdere 

codes worden vermeld, vooraan geplaatst waardoor de kans op boeking groter is. Tenslotte is er 

aangetoond dat de ticketprijs bij alliantiemaatschappijen tot 25 % lager kan zijn dan bij concurrerende 

maatschappijen op dezelfde routes (Brueckner en Whalen, 2000). 

 

Het grootste nadeel dat kan worden aangehaald is het anti-competitieve karakter van allianties. Op hub-

to-hub routes kunnen alliantiepartners monopolies creëren. Zo worden intredebarrières gecreëerd, 

waardoor nieuwe maatschappijen het moeilijker vinden om een voet aan de grond te krijgen. 

 

Momenteel zijn er enkele globale strategische allianties die de markt domineren (Fan et al, 2000). Als 

men kijkt naar de kapitaalstructuren van de maatschappijen die in één van de drie grote allianties zitten, 

kan men opmerken dat verschillende maatschappijen participaties hebben in andere alliantiepartners. De 

grote maatschappijen maken dat de andere alliantieleden afhankelijk worden van hen. Meer en meer 

berichten doen de ronde dat er fusiegesprekken bezig zijn tussen grote Europese spelers. Lufthansa zal op 

het einde van 2005 fusioneren met Swiss. British Airways is sterk geïnteresseerd in Iberia. Dit zal in de 

toekomst leiden tot enkele geconsolideerde globale maatschappijen. Hierbij zullen één of twee 

maatschappijen de andere alliantieleden volledig overnemen. Verwacht wordt dat er aldus slechts een 

drietal grote luchtvaartgroepen overblijven in Europa, namelijk één rond Lufthansa, één rond Air France-

KLM en één rond British Airways.  
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CONCURRENTIE TUSSEN DE MAATSCHAPPIJEN BINNEN DE ALLIANTIE 

Om de concurrentie tussen de verschillende maatschappijen  binnen de allianties te bespreken, heb ik mij 

gebaseerd op het conceptueel model van Proussaloglou en Koppelman (1999). Dit model beschrijft een 

aantal factoren die belangrijk zijn bij het kiezen van de ideale vlucht, bepaald vanuit het standpunt van de 

klant. Elke factor kan door een luchtvaartmaatschappij worden uitgespeeld als concurrentievoordeel ten 

opzichte van een andere partner binnen de alliantie. 

 

Wat ten eerste opvalt, is dat de grootste maatschappijen binnen de allianties het meest de markt 

controleren. De kleinere partners in de alliantie worden gebruikt als aanbrengers van passagiers voor het 

netwerk van intercontinentale vluchten, die alleen door de grote maatschappijen worden uitgevoerd. Ook 

in bezettingsgraad steken deze boven de anderen uit. De kleine maatschappijen kunnen zich wel 

differentiëren van de groten door zich te specialiseren in bepaalde markten. Zo legt TAP Portugal zich 

sterk toe op de Zuid-Amerikaanse markt, Austrian op de Oost-Europese markt, Aer Lingus via low-cost 

operaties op het aantrekken van veel reizigers. Verschillende maatschappijen zijn nog niet hersteld van de 

crisis in 2001, zoals SAS, Finnair, Alitalia maar ook British Airways.  

 

Het beperkte onderzoek dat ik heb verricht in verband met het netwerk tussen de internationale hubs van 

de Star Alliance partners, toont aan dat Frankfurt en Londen door bijna alle alliantiepartners worden 

bediend. Dit zorgt er ook voor dat deze luchthavens belangrijke draaischijven zijn in het netwerk. 

Munchen is de Europese draaischijf voor de Star Alliance. Sommige luchthavens zoals Barcelona, Oslo, 

Wenen of Warshau worden niet door niet-Europese alliantiepartners bediend. Dit betekent dat de lokale 

maatschappijen zelf voor de intercontinentale vluchten moeten zorgen indien ze hun Europese netwerk 

willen verbinden met de netwerken van de partners buiten Europa. Dit speelt in het voordeel van 

Lufthansa. De Duitse maatschappij is, samen met SAS en LOT, de enige maatschappij die vluchten inlegt 

naar alle Europese hubs. Dit is ter ondersteuning van de sterk uitgebouwde hub-and-spokes structuur. Via 

de verregaande samenwerking met United Airlines zorgt Lufthansa ook voor een sterke verbinding met 

het uitgebreide netwerk van United binnen de Verenigde Staten.  

 

Een markant feit is dat sommige maatschappijen die behoren tot een welbepaalde alliantie, ook 

verschillende  codesharingakkoorden hebben met maatschappijen die niet behoren tot deze alliantie. De 

meeste akkoorden omvatten ook frequent flyer overeenkomsten tussen de betrokken maatschappijen. Dit 

zorgt onrechtstreeks voor samenwerking tussen de verschillende allianties. Meestal bestonden deze 

akkoorden al van voor de toetreding van de maatschappijen tot een alliantie.  

 

Op het vlak van klantenservice zijn er ook verschillen op te merken tussen de partners. Stiptheid is een 

belangrijke competitieve factor waaraan passagiers heel veel belang hechten. Vooral first en business 

class passagiers die veel betalen voor hun vlucht vinden het heel belangrijk dat ze op tijd kunnen 
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vertrekken. Maatschappijen die het hub-and-spokes systeem toepassen, worden vaak geconfronteerd met 

congestie in de hubs op bepaalde tijdstippen van de dag. Dit zorgt ervoor dat passagiers die moeten 

overstappen in de hub kostbare tijd verliezen en zo misschien hun aansluiting missen. Daarom is het 

interessant om overeenkomsten af te sluiten met andere maatschappijen, om de verdeling van de vluchten 

op bepaalde routes beter te spreiden en zo de congestiepieken proberen te verminderen of ze toch te 

vermijden. Om het probleem van vertragingen tegen te gaan, heeft de Europese Unie sinds 17 februari 

2005 een nieuwe regeling ingevoerd waarbij passagiers beschermd worden tegen langdurige vertragingen, 

veroorzaakt door de luchtvaartmaatschappijen.  

 

De verschillende extra diensten die worden aangeboden, kunnen ook een belangrijk argument zijn om een 

bepaalde maatschappij te verkiezen. De belangrijkste is de dienstverlening aan boord. Er zijn nog maar 

enkele maatschappijen die een ‘full-service’ dienst aanbieden. Sommige sluiten ook contracten af met 

hotels of hotelketens, huurwagenbedrijven of kredietkaartmaatschappijen waardoor klanten een volledig 

arrangement kunnen boeken naast hun vliegtuigtickets.  

 

Klantentrouw en reputatie zijn essentieel in het aantrekken van klanten. Het managen van klantenrelaties 

(CRM) heeft tot doel om de meest waardevolle klanten te identificeren. Deze klanten zijn essentieel voor 

de inkomsten van de maatschappij en deze kan zich dus niet veroorloven deze klanten te verliezen. 

Daarom is het aanbieden van een goede business en/of first class heel belangrijk om aan de wensen van 

deze klanten te kunnen voldoen. 

  

Opvallend is dat bij bijna elke maatschappij het aantal business/first class passagiers sterk daalt. De 

redenen zijn tweeërlei. Ten eerste hebben bedrijven beslist besparingen door te voeren na de economische 

recessie van 2001, waarbij ze hun personeel verplichten minder of niet meer in business class te vliegen. 

Ten tweede is de service die in business class wordt aangeboden op Europese vluchten, niet zo sterk 

verschillend van de service in economy class. Daarentegen is er wel een enorm verschil in ticketprijs.  

 

Een heel belangrijke factor is de tevredenheid van klanten bij vorige vliegervaringen. Als deze ervaring 

positief was, zal de klant sneller terug een vlucht boeken bij dezelfde maatschappij. Er kan besloten 

worden dat alle maatschappijen in economy class qua klantentevredenheid een voldoende scoren. Het 

verschil valt op te merken bij de tevredenheid over business class en first class. Hier kunnen de 

maatschappijen zich het best onderscheiden van elkaar.  
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REVENUE MANAGEMENT (PRAKTIJKONDERZOEK)  

Revenue management, of yield management, wordt volgens Netessine en Shumsky (2002, blz. 34) als 

volgt beschreven: “Het beslaat alle technieken om schaarse middelen, zoals zetels in vliegtuigen, te 

verdelen over een aantal klanten, zoals zakenreizigers of toeristen. Door het aanpassen van de verdeling 

kan de maatschappij haar totale opbrengsten of ‘yield’ optimaliseren.” 

 

Voor elke vlucht moet een bepaalde procedure worden gevolgd in het bepalen van de juiste verdeling van 

het aantal zetels over de verschillende klassen en de correcte prijs die ervoor wordt gevraagd. Op basis 

van historische data wordt een voorspelling gemaakt van de vraag naar ‘full fare’ passagiers. Ook de 

spill-rate wordt bepaald, namelijk de kans dat een passagier die op het laatste moment wil boeken, wordt 

geweigerd. Op basis van de gezette tariefbeperkingen per klasse kunnen dan de tarieven worden bepaald. 

Door de vergelijking tussen de historische en actuele boekingscurve van een vlucht, en op basis van 

concurrentieanalyse, kan de zeteltoewijzing worden aangepast waardoor maatschappijen hun revenues 

kunnen optimaliseren. 

 

In het praktijkonderzoek werd nagegaan of er concurrentie bestaat in prijszettingsstrategieën tussen de 

verschillende maatschappijen binnen een alliantie. Ook werd er voor sommige vluchten onderzocht of de 

ticketprijs, aangeboden op de website van de maatschappij die de vlucht uitvoerde, overeenkwam met de 

ticketprijs weergegeven op de websites van alliantiepartners. Dit onderzoek werd uitgevoerd op een 

aantal zorgvuldig uitgekozen Europese vluchten, waarbij drie maanden lang de prijsevolutie werd 

gevolgd.  

 

 

De vergelijking van de prijsstructuren van de Europese maatschappijen binnen de drie allianties heeft 

enkele opmerkelijke bevindingen opgeleverd: 

 

Er is een verschil in flexibiliteit van de prijszetting. Aer Lingus, Iberia, Lufthansa en SAS hebben een vrij 

dynamisch revenue management systeem waarbij de prijs snel verandert ten opzichte van de vraag. 

Anderen zoals British Airways, Austrian Airlines en KLM beginnen maar hun prijzen aan te passen ten 

vroegste vier weken voor de vlucht. 

 

Sommige maatschappijen volgen de prijsevoluties van de andere alliantiepartners. Bij British Airways en 

Iberia is dit het geval, maar niet tussen Aer Lingus en Iberia. Dit kan ook worden opgemerkt bij de Star 

Alliance partners. Bij het Skyteam is dit ook niet het geval. Het blijkt dat verschillende maatschappijen 

(Air France Lufthansa, Austrian Airlines, e.a.) hun ticketprijzen drastisch hebben verlaagd nadat KLM 

haar prijzen met 40 % liet dalen begin 2005. 
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De normale te verwachten prijspolitiek, namelijk een toename van de prijs bij een toenemende vraag voor 

een constant aanbod, kan niet bij alle maatschappijen worden vastgesteld. Iberia, Aer Lingus en Alitalia 

vertonen wel een toename van de ticketprijs naarmate de dag van het vertrek nadert. Ook de 

maatschappijen binnen de Star Alliance stellen hun prijzen bij. Dit komt vooral door minder restricties die 

van toepassing zijn op de aangeboden tickets. KLM behoudt haar tarief tot op de laatste dag voor vertrek 

op het laagste niveau. Dit kan deels verklaard worden door een lage vraag.  

 

Opvallend is wel dat, voor maatschappijen die hun prijzen verhogen naarmate de vlucht nadert, plots 

grote wijzigingen gebeuren in de prijszetting. Ze bieden plots geen economy class meer aan omdat ze 

verwachten dat mensen die toch laat boeken, een business class ticket kunnen en willen betalen. Indien er 

niet genoeg vraag is naar deze tickets, stellen de maatschappijen weer zetels beschikbaar voor passagiers 

in economy class, om de resterende plaatsen te vullen. Toch behouden ze enkele plaatsen om late 

beslissers toch nog de mogelijkheid te geven om eventueel nog te boeken voor de vlucht. Het tarief schiet 

weer de hoogte in. Op de allerlaatste dag is het mogelijk dat het tarief weer naar beneden duikt om echt de 

allerlaatste zetels ook te verkopen. Een gevulde zetel is beter dan een lege. De maatschappijen spelen met 

het principe van de spill rate. Ze weten op voorhand uit historische gegevens dat ze nog een aantal klanten 

kunnen verwachten in de laatste dagen voor de vlucht. Indien de vraag kleiner is dan de historische vraag, 

besluiten de maatschappijen de spill rate te verhogen waardoor er zetels vrijkomen aan goedkopere 

tarieven. 

 

Sommige maatschappijen zijn ook onrechtstreeks benadeeld door de hoge taksen die ze doorrekenen aan 

hun klanten. Zo zorgen de hoge luchthaventaksen in Wenen ervoor dat Austrian, bij het aanbieden van 

vluchten aan hetzelfde basistarief als de twee andere alliantiepartners, een hogere prijs moet vragen. De 

klanten die kiezen voor Star Alliance vluchten zullen, als ze alleen op basis van de ticketprijs vluchten 

vergelijken, Austrian minder verkiezen dan de anderen. 

 

 

Als men kijkt naar de vergelijking tussen ticketprijzen, aangeboden op de websites van de 

alliantiepartners, voor exact dezelfde vluchten, zijn er duidelijke verschillen op te merken. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben. 

 

Ten eerste kunnen er blocked space overeenkomsten bestaan tussen de maatschappijen. Hierdoor kunnen 

maatschappijen, die een akkoord hebben om een aantal zetels zelf te verkopen, hun eigen prijszetting 

doorvoeren, onafhankelijk van de maatschappij die de vlucht uitvoert. Dit was het geval voor één van de 

Lufthansa vluchten, waarbij Austrian op een bepaald moment wel nog economy zetels verkocht en 

Lufthansa niet meer. Hierbij zijn er geen afspraken tussen de maatschappijen. Dit kon ook het geval zijn 

voor de vluchten tussen Madrid en Londen, uitgevoerd door zowel British Airways als Iberia. Hier 
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evolueerden de ticketprijzen wel binnen een bepaald bereik, waardoor zou kunnen worden besloten dat er 

een akkoord was tussen de maatschappijen, ofwel dat ze nauwgezet de vlucht opvolgden. 

 

Een tweede verklaring kan zijn dat er gewoon een free-sell akkoord was tussen de maatschappijen. 

Hierbij zal de maatschappij die de vlucht uitvoert de prijs zetten en de anderen moeten de gezette prijs 

volgen. Er kunnen wel enige verschillen optreden. Zo kan de boekingskost verschillen tussen de 

verschillende maatschappijen waardoor een maatschappij een goedkopere ticketprijs kan garanderen. Dit 

was het geval bij de Star Alliance vluchten, waarbij Austrian geen boekingskost vroeg en de anderen wel.  

 

Soms zijn er wel afspraken tussen de verschillende maatschappijen. Zo hebben de maatschappijen bij de 

Star Alliance een minimum basistarief waaronder ze normaal gezien niet gaan. Indien de vraag op 

sommige vluchten onvoldoende is, kan de maatschappij die de vlucht uitvoert dit minimumbedrag 

verlagen om extra vraag te creëren. De ticketprijs op de websites van de andere maatschappijen volgen 

niet.  

 

 

In deze thesis is aangetoond dat er wel degelijk concurrentie bestaat tussen de verschillende 

maatschappijen binnen allianties. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek inzake deze materie is 

nauwelijks te vinden. Daarom is het wenselijk dat er nog verder onderzoek plaatsvindt. 
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