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1. Inleiding 

Vervoerseconomisch onderzoek vertrekt steeds vanuit het principe van het afgeleid karakter van 
de vervoersvraag. Vervoer wordt gevraagd omdat er nut wordt toegevoegd tussen de plaats van 
oorsprong en de plaats van bestemming. Daarbovenop wordt de vraag naar een specifieke 
vervoermodus beïnvloed door specifieke modus-gebonden kenmerken, al dan niet in vergelijking 
met diezelfde kenmerken bij andere, concurrerende vervoermodi. Op die manier wordt het 
vervoeraanbod aan een analyse toegevoegd. 
 
Die redenering geldt ook bij onderzoek met betrekking tot luchtvracht en luchtvaartlogistiek in 
het algemeen. Een aantal belangrijke ontwikkelingen aan zowel de vraag- als aanbodzijde hebben 
luchtvracht het laatste decennium sterk aan belang doen toenemen. Een typische reactie hierop 
vormde de gewijzigde houding van de aanbieders. Daar waar luchtvracht oorspronkelijk door 
alle marktpartijen werd beschouwd als een nevenproduct van het passagiersvervoer, richten 
ondertussen verschillende luchtvaartmaatschappijen zich met hun ‘full freighters’ uitsluitend op 
het specifieke vrachtsegment. 
 
Luchtvaartlogistiek kan beschouwd worden als één van de laboratoria van vervoerseconomie. 
Het levert een omgeving waar technologische en organisatorische ontwikkelingen elkaar in snel 
tempo opvolgen. Daarbij komen vele industrieel-economische instrumenten aan bod, met onder 
meer veelvuldige nieuwe marktintredes, maar ook met uittrede door fusies, overnames en 
faillissementen. Daarnaast worden luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in toenemende 
mate geconfronteerd met ecologische en capaciteitsbeperkingen (cf het recente nachtverbod op de 
luchthaven van Frankfurt). Het is een evolutie die nochtans niet belet dat diezelfde luchthavens 
en regio’s elkaar in een zware concurrentiestrijd bekampen om luchtvaartmaatschappijen, 
goederenstromen en daaraan gekoppelde behandelingsactiviteiten binnen te halen. 
Luchtvaartlogistiek is op die manier een ongelooflijk dynamische sector. Dat verklaart ook de 
toenemende belangstelling van politici en beleidsmakers, maar ook van academici. 
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Deze paper analyseert het concept luchtvaartlogistiek, met speciale aandacht voor de grote 
bewegingen in de markt en het onderzoek. Vooreerst worden de grote evoluties van de 
luchtvracht weergegeven. Daarna wordt het heterogeen kader geschetst waarbinnen 
luchtvrachtlogistiek wordt afgewikkeld. Vervolgens wordt ingegaan op de marktstructuur en op 
mogelijke strategieën voor de toekomst.  

2. Globale trends in de internationale luchtvracht 

Luchtvrachtvervoer en –overslag is tijdens de laatste decennia een belangrijke tak van het 
internationale logistieke proces geworden. Voor een groeiend aantal netwerkmaatschappijen, die 
zich traditioneel op het passagiersvervoer concentreerden, is  luchtvracht niet langer een 
nevenproduct van passagiersvervoer, maar een cruciaal element in de concurrentiestrijd met 
andere maatschappijen en met andere vervoermodi. Het succes van een bepaalde route, zelfs van 
het globale netwerk, wordt op dit ogenblik mee bepaald door de luchtvrachtcomponent. 
Bepaalde maatschappijen gingen zelfs zo ver zich uitsluitend op het specifieke vrachtsegment te 
richten. 

Tabel 1 geeft een overzicht van het vrachtvervoer dat de IATA-leden in de afgelopen 20 jaar 
realiseerden. Over de periode 1990-2010 gaat het om een heel sterke groei, zowel in tonnage als in 
gerealiseerde ton-kilometers. De groei blijkt groter te zijn bij de ton-kilometers, een gevolg van 
het feit dat de groei niet alleen voortvloeit uit een gestegen tonnage, maar dat er tegelijk 
gemiddeld genomen vervoerd wordt over langere afstanden. De voortdurende groei van 
luchtvracht kan worden verklaard door een aantal ontwikkelingen aan zowel vraag-als 
aanbodzijde van de (vrijgemaakte) internationale luchtvrachtmarkt, zoals onder meer een 
groeiende wereldhandel, een toenemende technologische vooruitgang en specialisatie, een lager 
volume gekoppeld aan een stijgende gemiddelde waarde van de goederen, de neerwaartse druk 
op lucht-vrachttarieven, en veranderende productieprocessen (Herman en Van de Voorde, 2006). 

Tabel 1: Luchtvracht in ton en tonkilometers (index 1990 = 100) 

 
Indicatoren (internationaal en nationaal 
vervoer samen) 

1990 2000 2010 

Vrachtvervoer in ton (x1000) 14691 
(100) 

29502 
(200,8) 

44359 
(301,9) 

Vrachtvervoer (inclusief express) in ton-
kilometers (x 106) 

54451 
(100) 

114603 
(210,5) 

175170 
(321,7) 

All-cargo vrachtvervoer in ton-
kilometers (x 106) 

21655 
(100) 

54047 
(249,6) 

93001 
(429,5) 

Vrachtvervoer in combitoestellen in ton-
kilometers (x 106) 

32796 
(100) 

60556 
(184,6) 

82169 
(250,5) 

Bron: IATA (members, scheduled services) 

 

De in tabel 1 vermelde cijfers weerspiegelen overigens  de economische betekenis van het 
vrachtvervoer door de lucht niet volledig,  omdat de hoge waarde per vervoerde ton onvermeld 
blijft.  Ondanks het bescheiden aandeel in de wereldhandel in termen van tonnen en 
tonkilometers neemt de luchtvracht wel 35% van de wereldhandelswaarde voor haar rekening 
volgens de IATA (2013).  In hoeverre die waarde nog toeneemt is niet bij voorbaat te zeggen. De 
neerwaartse druk op de vrachttarieven maakt het immers mogelijk om ook laagwaardigere 
goederen door de lucht te vervoeren. Miniaturisering kan daarentegen eerder bijdragen aan een 
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gemiddeld hogere waarde per gewichtseenheid. Gordijn en Visser (2013) melden  overigens 
gemiddelde waarden van geladen en geloste luchtvracht in Nederland, die aanzienlijk 
verschillen door de uiteenlopende samenstelling van de vrachtstromen.   

Figuur 1 geeft aan dat het groeipatroon over de periode 1990-2010 niet identiek was voor alle 
luchtvaart-maatschappijen. Europese luchtvaartmaatschappijen deden het opvallend minder 
goed dan de Amerikaanse en vooral de Aziatische maatschappijen. Bij de Aziaten betreft het 
meer dan een verdrievoudiging over een periode van 20 jaar. Voor een deel is het groeipatroon 
van de Europese maatschappijen te verklaren uit het al van oudsher omvangrijke 
luchtvrachtvolume, met name omdat de meeste Europese lijndiensten de luchtvracht steeds als 
een volwaardig product naast het passagiersvervoer hebben gezien. Amerikaanse 
lijndienstmaatschappijen hebben pas veel later die strategie ook omarmd, waardoor figuur 1 voor 
deze categorie een inhaaleffect van een aangepast business model laat zien. Het groeipatroon van 
de Aziatische maatschappijen weerspiegelt echter weer de krachtige groei van de luchtvaart als 
geheel in dit continent. 

 

Figuur 1: Index luchtvrachtvervoer (periode 1990-2000, op basis van een set van 

luchtvaartmaatschappijen)3 , Bron: IATA 
 
Over de beschouwde periode heen stijgt het marktaandeel van all-cargo vluchten versus combi-
vluchten (cf. figuur 2) . Daar zijn verschillende verklaringen voor. Zo is de vrije capaciteit in de 
passagierstoestellen voor bepaalde routes en goederen ontoereikend geworden om aan de 
stijgende vraag naar luchtvracht te voldoen.  Daar komt bij dat bepaalde luchtvrachtroutes 
(bijvoorbeeld Azië – West-Europa) gekenmerkt worden door een sterk onevenwicht tussen 
inkomende en uitgaande stromen.  Verschillend van passagiersvervoer, wordt bij het 
vrachtvervoer een heenreis niet automatisch gevolgd door een terugreis. Dat levert combinatie- 
en dus capaciteitsproblemen op voor combi-vervoer. Komt daarbij dat passagiers- en 
vrachtstromen niet noodzakelijk matchen. Tot slot gelden voor bepaalde types goederen 

                                                        
3 US-carriers: FedEx, UPS, American Airlines, United Airlines, Northwest Airlines, Delta Airlines, Continental 
Airlines.  
Aziatische carriers: Singapore Airlines, Korean Air, Japan Airlines, Cathay Pacific, Nippon Cargo Airlines, Thai 
Airways, Air China. 
Europese carriers: Lufthansa, Air France, British Airways, KLM, Cargolux, Swiss, Alitalia. 
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strengere veiligheidsvoorschriften, zodat die niet langer als nevenproduct van het 
passagiersvervoer mogen vervoerd worden. 

 

 

Figuur 2: All-cargo trafiek versus combi-trafiek, Bron: IATA 

 

De luchtvrachtmarkt kent een aantal belangrijke ontwikkelingen die belangrijke gevolgen 
kunnen/zullen hebben voor toekomstige ontwikkelingen. Vooreerst is er op het vlak van 
alliantievorming een duidelijk verschil met de passagiersmarkt waar zowat alle grote 
marktspelers deel uitmaken van globale netwerken.  Dat is bij vrachtvervoer niet (meer) het 
geval. Op dit ogenblik is er wereldwijd maar één enkele grote vrachtalliantie, met name SkyTeam 
Cargo (gebouwd rond Air France-KLM, Alitalia, Korean Air). De vroeger ook actieve WOW 
Cargo Alliance (gebouwd rond Lufthansa) bestaat niet meer. Nochtans blijft bij al die spelers het 
streven bestaan naar het verwerven van een voldoende kritische massa aan goederen om 
schaaleffecten te genereren. Een bedrijf zoals Lufthansa sluit nu echter eerder zgn.  “codeshare” 
overeen-komsten met andere luchtvaartmaatschappijen. 

Een andere belangrijk fenomeen, zeker binnen Europa, is het vele ‘feederen’ van vracht richting 
de grote intercontinentale hubs (Frankfurt, Schiphol, Parijs CDG).  Dit soort operaties gebeurt 
niet noodzakelijk per vliegtuig.  Binnen Europa wordt in overwegende mate gebruik gemaakt 
van trucking onder luchtvrachtbrief.   Daardoor overlappen de achterlanden van de verschillende 
vrachthubs binnen Europa elkaar in belangrijke mate. 

Een aantal vrachtoperatoren zijn niet actief op het vlak van passagiersvervoer, de zogenaamde  
‘zuivere full-freighter maatschappijen’.  Het betreft meestal kleinere nichespelers die hun 
vrachtnetwerk niet hoeven af te stemmen op het passagiersvervoer.  Op die wijze kunnen 
toestellen worden ingezet op die bestemmingen en op die tijdstippen waar er effectief voldoende 
vraag is naar luchtvracht.  Nadeel is dan weer dat dit soort maatschappijen, meer dan de 
combinatie-carriers, geconfronteerd worden met de (harde) realiteit van het geografische 
onevenwicht in vrachtstromen.  Wanneer zuivere vrachtoperatoren er niet in slagen creatief te 
reageren op het prangende tekort aan luchtvracht op bepaalde routes – bijvoorbeeld door het 
vliegen in driehoeken of het hanteren van een diversificatiestrategie – worden ze als het ware 
gedwongen om op die trafieken vracht te verschepen aan te lage prijzen, of leeg naar een 
volgende laad-luchthaven te vliegen (Herman en Van de Voorde, 2006). Soms wordt ook een sea-
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air concept toegepast waarbij de combinatie van een zee- en luchtvervoerschakel op de lange 
afstanden in bepaalde corridors bijdraagt aan een betere beladingsgraad van de 
vrachtvliegtuigen. Daarnaast kunnen maatschappijen met geregelde vrachtdiensten in de soms 
grillige luchtvrachtmarkt tijdelijk extra capaciteit inzetten door all-cargo vliegtuigen te ‘wet 
leasen’ (ACMI-contracten) van bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. 

Figuur 3 geeft voor een set van luchthavens het groeipatroon weer voor de periode 1990-2010. 
Opvallend is dat het groeipatroon van de Europese luchthavens over de beschouwde periode 
lager is dan dat van de Noord-Amerikaanse luchthavens, en veel lager dan dat van de  Aziatische 
luchthavens. 

 

Figuur 3: Index overslag luchtvracht op luchthavens (periode 1990-2000, op basis van een set van 
luchthavens)4 
 

Een aantal (kleinere) luchthavens hebben zich gespecialiseerd in vrachtvervoer.  Dat heeft geleid 
tot een scherpe concurrentieslag, het gevolg van de onderlinge korte afstand tussen de diverse 
nationale en regionale luchthavens en het feit dat weinig (cargo)luchthavens een unieke 
catchment area hebben, de sterke onderhandelingspositie van luchtvaartmaatschappijen en het 
erg mobiele en ‘footloose’ karakter van luchtvracht. Dit laatste is een gevolg van  een relatief 
gemakkelijke toegang tot prijsinformatie, een relatief hoge prijselasticiteit en lage overstapkosten 
om een nieuwe luchthaven aan te vliegen. Vooral de regionale luchthavens (Köln/Bonn, Liège, 
East Midlands) die frequent aangevlogen worden door integratoren (UPS, Fedex, TNT, DHL) 
kenden een sterke groei.  Maar dat geldt ook voor de regionale vrachthubs die in hoofdzaak 
mikken op het segment van de traditionele full-freighters (b.v. Hahn). 

                                                        
4 US-luchthavens: Memphis, Anchorage, Los Angeles, Miami, New York (JFK), Louisville, Chicago. 
Aziatische luchthavens: Hong Kong, Tokyo (NRT), Seoul, Singapore, Taipei, Shanghai, Bangkok. 
Europese luchthavens: Brussel, Frankfurt, London Heathrow, Charles de Gaulle Parijs, Luxemburg, 
Keulen-Bonn, Amsterdam. 
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3. Het heterogeen karakter van de luchtvrachtlogistiek 

Luchtvracht is een heterogeen product. Dat is onder meer het gevolg van een brede waaier aan te 
vervoeren goederen, vaak met specifieke kenmerken die een bepaalde behandelingsmethode 
vereisen (b.v. zogenaamde ‘perishables’). Figuur 4 geeft een brede categorisering van de 
aangeboden vervoerdiensten aan. Een eerste onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds 
de traditionele luchtvracht, vervoerd met ‘full freighters’ of in de belly-ruimte van 
passagierstoestellen, anderzijds express cargo. Een strikte scheiding tussen beide deelmarkten 
blijft echter kunstmatig, want er bestaat heel wat wisselwerking tussen spelers en deelmarkten. 
Op bepaalde luchthavens zijn integrators vaak de beste klanten van traditionele 
luchtvaartmaatschappijen, en omgekeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Categorisering van luchtvracht 
 

Die heterogeniteit van luchtvracht vertaalt zich ook in een groot aantal verschillende 
marktpartijen. Figuur 5 geeft een overzicht van spelers die actief betrokken zijn bij het afwikkelen 
van luchtvrachtoperaties op een luchthaven.  Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens vormen 
vanzelfsprekend de kern van de operaties. Maar even cruciaal zijn de eigenaars en/of verzenders 
van de goederen, al dan niet in samenwerking met expediteurs of forwarders. Daarrond hangt 
een net van actoren die stuk voor stuk belangrijke deelaspecten van de luchtvrachtlogistiek voor 
hun rekening nemen, onder andere agenten, behandelingsbedrijven, douane, 
onderhoudsbedrijven, en leveranciers van brandstof. 

Met dat heterogeen karakter dient ook te worden rekening gehouden op het ogenblik dat wordt 
beslist over de keuze van de luchtvrachtmaatschappij en/of de luchthavens. Eerste belangrijke 
vraag is welke actor beslist over het keuzeproces, en in eerste instantie over de vraag of er 
geopteerd wordt voor luchtvracht of voor een alternatieve modus.  Is het de eigenaar van de 
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goederen, de verzender of de expediteur-forwarder?  Waarom wordt gekozen voor een bepaalde 
luchtvaartmaatschappij? Waarom kiest die luchtvaartmaatschappij voor een bepaalde 
luchthaven? Hoe ziet uiteindelijk heel de logistieke keten eruit, en welk gedeelte kan tot de 
luchtvrachtlogistiek worden gerekend? Stuk voor stuk belangrijke vragen waar op korte termijn 
wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. 

 
 

 

Figuur 5: Luchtvrachtactoren, Bron: Meersman, Van de Voorde and Vanelslander (2011) 
 
Luchtvaartmaatschappijen opteren voor luchtvracht omdat het past in het streven naar 
winstmaximalisatie. Luchtvracht is duidelijk een groeimarkt met veel potentieel. De ‘yield’ lijkt 
aantrekkelijk, vracht helpt een hogere capaciteitsbenutting te realiseren en er kunnen schaal- en 
scopevoordelen gerealiseerd worden. Ook luchthavens opteren voor vracht om gelijkaardige 
redenen: inspelen op een potentiële groeimarkt die kan bijdragen tot de doelstelling van 
winstmaximalisatie, en een betere benutting van de beschikbare capaciteit. 

4. De marktstructuur 

Een analyse van de marktstructuur kan in eerste instantie worden beperkt tot de twee 
belangrijkste markt-partijen: de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens. Aansluitend kan 
worden nagegaan in welke mate er banden zijn met andere, toeleverende bedrijven. Tot slot kan 
worden nagegaan in welke mate samen-werkingsverbanden bestaan tussen verschillende 
actoren. 

Luchthavens beconcurreren elkaar binnen eenzelfde ‘catchment area’. Indien relatief nabijgelegen 
luchthavens in handen zijn van verschillende eigenaars, is er geen sprake van 
gemeenschappelijke belangen en worden geen afspraken gemaakt die vracht kunnen bundelen of 
spreiden. Zijn die wel in dezelfde handen, dan lijkt die bundeling eerder aan de orde. Het 
Belgische luchthavensysteem lijkt meer te beantwoorden aan de eerst genoemde condities. Het 
Nederlandse systeem beantwoordt eerder aan de als tweede genoemde conditie. 

Bij luchtvaartmaatschappijen heeft men voor wat vracht betreft niet de tendens van de 
passagiersmarkt gevolgd die maakt dat de meeste maatschappijen tot één van de drie grote 
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strategische allianties (STAR, SkyTeam, Oneworld) behoren. De maatschappijen die vooralsnog 
geen deel uitmaken van een passagiersalliantie vormen voor elk van de allianties een potentieel 
lid, en worden ook als dusdanig behandeld. In de luchtvrachtmarkt bestaat zoals al eerder 
vermeld nog alleen de alliantie Skyteam Cargo, met naast Air France-KLM Cargo een achttal 
andere maatschappijen.  Van de vroegere alliantie WOW, die gebouwd was rond Lufthansa 
Cargo, blijft nu nog enkel het samenwerkingsverband tussen Lufthansa Cargo en DHL over. 

Daarnaast blijft langs de zijde van de aanbieders van te vervoeren goederen de 
consolidatietendens zich onverminderd voortzetten.  Met als doel potentiële schaalvoordelen te 
realiseren, trachten expediteurs en verladers zoveel mogelijk luchtvracht op één hub te 
groeperen. Op die manier wordt vracht in zo groot mogelijke partijgroottes op een zo efficiënt 
mogelijke wijze vervoerd, in gespecialiseerde full-freighter toe-stellen indien mogelijk, anders als 
belly-vracht. Dat is een breuk met het verleden, waarbij het luchtvracht-vervoer synoniem stond 
voor relatief kleine volumes en relatief hoge vervoerskosten. 

Die consolidatietendens leidt ook voortdurend tot verschuivingen binnen de waardeketen: 
integrators die expeditie-activiteiten op zich nemen; expediteurs die bij voldoende consolidatie 
complete vliegtuigen voor eigen rekening laten vliegen; luchtvaartmaatschappijen /agenten die 
proberen om de expediteurs heen structurele afspraken met grote verladers te maken, enz. enz. 

De tendens naar schaalvergroting wordt bevestigd door de ‘Word Air Cargo Forecast’ van 
Boeing.  Voor de periode 2011-2031 verwacht de Amerikaanse vliegtuigconstructeur dat het 
aandeel van de ‘standard-body’s’ (<45 ton) licht gestegen zal zijn, van 36% naar 38%. Daar 
tegenover staat dat het relatief aandeel van de medium wide-body’s (40-80 ton) zal dalen van 
33% naar 26%. Voor de large wide-body’s (>80 ton) wordt voor dezelfde periode 2011-2031 een 
toename voorspeld van 31% naar 36%.     

Belangrijk inzake marktstructuur is ook het feit of er op een luchthaven al dan niet een integrator 
en/of een zgn. ‘home’ luchtvaartmaatschappij aanwezig is die op zich alleen reeds instaat voor 
grote tonnages aan luchtvracht. Tabel 2 geeft voor een aantal Europese luchthavens de 
aanwezigheid van een Europees of regionaal distributiecentrum van een integrator of een ‘home’ 
luchtvrachtcarrier. Dit soort luchthavens krijgt niet alleen de tonnages van de betrokken 
luchtvaartmaatschappij, maar vergroot tegelijk zijn aan-trekkingskracht voor bijkomende partijen 
luchtvracht omwille van een relatief groot aanbod aan bediende oorsprong-bestemmingslijnen. 
Met name op die luchthavens, waar een luchtvrachtcarrier is gevestigd, is doorgaans ook een 
handvol van de nog resterende mondiaal opererende expeditiebedrijven actief. Zij kunnen 
complementair aan de netwerken van zo’n vrachtmaatschappij deur-tot-deur vervoerdiensten op 
mondiale schaal organiseren. 

5. Mogelijke strategieën voor de toekomst 

Met vrij grote zekerheid zal ook in de toekomst het luchtvrachtverkeer ondanks sterke fluctuaties 
blijven groeien. Dat geldt ook voor alle afgeleide activiteiten, van behandeling over stockage tot 
aflevering bij de bestemmeling. Met even grote zekerheid kan worden gesteld dat de grote 
volatiliteit die luchtvracht kenmerkt ook in de toekomst zal aanhouden (Kupfer e.a., 2011). 

Vraag is nu welke de mogelijke strategische bewegingen in de toekomst zullen zijn. Het enige, 
unieke lucht-vrachtmodel bestaat niet. De marktwerking is heterogeen, en dat is niet enkel het 
gevolg van het groot aantal betrokken marktpartijen. Elk van die actoren hanteert vaak een eigen 
business model. 

Een eerste mogelijke scenario vertrekt van het status quo. Dat betekent dat in de toekomst de 
luchtvrachtmarkt evolueert zoals dat in het verleden het geval was. Relatief weinig wijzigingen 
aan de marktstructuur, met relatief makkelijke marktintrede en evengoed -uittrede. 
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Waarschijnlijker is echter dat het business model van de gemiddelde luchtvaartmaatschappij 
evolueert op basis van nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook de andere marktpartijen kunnen 
daar betrokken bij worden. Tabel 3 geeft een overzicht van mogelijke samenwerkingsverbanden 
tussen vier grote actoren. 

Tabel 2: Luchthavens en de aanwezigheid van een integrator en/of ‘home’ luchtvrachtcarrier 
Luchthaven Aanwezigheid van een integrator ‘home’ 

luchtvrachtmaatschappij DHL UPS TNT FEDEX 

Bierset   EDC5   

Luxemburg     Cargolux 

Parijs (CDG)    EDC Air France (Skyteam Cargo) 

Köln-Bonn  EDC  RDC  

Schiphol   RDC  KLM (Skyteam Cargo) 

Leipzig EDC     

Frankfurt    RDC Lufthansa Cargo 

 

Tabel 3: Mogelijkheden tot samenwerking tussen luchtvrachtactoren 
Marktactoren 
 

Luchtvaartmaatschappij Afhandelaars Luchthavenoperator  Expediteur Overheid 

Luchtvaart-
maatschappij 

Overnames; Code-share 
overeenkomst; Allianties; 
Joint ventures; 
Participatie in kapitaal 

    

Afhandelaars Verticale integratie; 
Specifieke lange termijn-
overeenkomsten 

Via overnames 
en fusies 
toenemende 
concentratie in 
beperkt aantal 
maatschappije
n 

   

Luchthaven-
operator 

Participatie in kapitaal 
(b.v. Lufthansa in 
Fraport); Vormen van 
samenwerking (b.v. 
materiaal) 

Concessies; 
Integratie 

Samenwerking tussen 
luchthavenautoriteite
n; Functioneren onder 
zelfde holding (b.v. 
BAA) of met 
wederzijdse 
eigendom (b.v. 
Schiphol-AdP) 

  

Expediteur Expediteur/logistiek 
dienstverlener en 
luchtvaartmaatschappij 
sluiten exclusieve 
contracten 

 Grote luchthavens 
proberen de global 
forwarders facilitair 
aan zich te binden 

Sterke 
concentratie 
door fusie 
en 
overname 
resulterend
e in een 
handvol 
wereldwijd 
opererende 
expediteurs 
 

 

Overheid Participatie overheid in 
kapitaal 
luchtvaartmaatschappij 

Regulering 
(b.v. inzake 
aantal 
afhandelaars) 

Samenwerking in de 
land- en luchtzijdige 
ontsluiting 

 Samenwerk
ing (b.v. op 
Europees 
vlak) 

Bron: gebaseerd op Meersman et al (2008) 

                                                        
5 EDC = European Distribution Center; RDC is Regional Distribution Center. 
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Luchtvaartmaatschappijen hebben vele mogelijkheden tot samenwerking, zowel met andere 
maatschappijen, maar ook met afhandelaars en zelfs met luchthavenoperatoren en overheden. 
Een mogelijke evolutie brengt ons ook op luchtvrachtvlak tot een vergaande concentratie in een 
beperkt aantal grote maatschappijen of allianties. Maar ook aan de kant van de afhandelaars kan 
een zekere concentratie worden vastgesteld, richting een beperkt aantal grote afhandelaars die op 
verschillende luchthavens actief zijn. Zelfs de rol van de overheid mag niet worden genegeerd, 
want haar invloed kan gaan van actieve participatie in het kapitaal van een 
luchtvaartmaatschappij of een luchthavenoperator (zij het dat die publieke eigendom de 
afgelopen decennia in Europa drastisch is afgenomen), tot  samenwerking met andere overheden 
op inter-gouvernementeel vlak, cf. de discussie in het Europese Parlement rond het minimale 
aantal afhandelaars op een luchthaven. 

In elke economische sector komt het er op neer om voortdurend nieuwe marktniches te vinden. 
Dat is niet anders in de luchtvrachtlogistiek. Maar daar bovenop komt dat –zoals reeds eerder 
vermeld- dat, in tegenstelling tot passagiersvervoer waar het meestal om een heen- en terug 
verplaatsing gaat, cargo slechts in één richting wordt vervoerd, van productie tot distributie of 
consumptiecentra. Dit resulteert in onevenwichten tussen inkomende en uitgaande stromen.  Die 
luchtvaartmaatschappij die erin slaagt om perfect in te spelen op het wegwerken van 
onevenwichten in de goederenstromen, wordt via een verhoging van de eigen beladingsgraad en 
dus ook een verhoging van de ‘yield’, de grote winnaar in het concurrentieel spel. 

6. Bijdragen aan het onderzoek inzake luchtvrachtlogistiek 

Luchtvrachtlogistiek is in volle beweging, getuige de snelle evolutie in eigendomsverhoudingen, 
logistieke operaties èn wetenschappelijk onderzoek. De zes hierna volgende bijdragen vormen 
hiervan een bewijs. Stuk voor stuk behandelen ze belangrijke aspecten van de luchtvrachtmarkt. 

F. Kupfer behandelt in haar bijdrage de keuze van luchthavens voor geplande operaties met 
vrachtvliegtuigen in Europa. Hierbij wordt eerst en vooral gefocust op geplande operaties omdat 
luchtvaartmaatschappijen wat de luchthavenkeuze betreft bij ad-hoc operaties weinig 
beslissingsmacht hebben. Verder wordt de focus gelegd op vrachtvliegtuigen omdat de 
luchthavenkeuze voor vracht die in de buik van een toestel wordt vervoerd eerder passagiers 
gebonden is. Integrators zoals DHL en FedEx worden niet behandeld, omdat het business model 
sterk verschilt van dat van de andere luchtvaartmaatschappijen. Verschillende interviews werden 
uitgevoerd, met informatie van 26 luchtvaartmaatschappijen als resultaat. In de interviews en de 
bevraging werd informatie verzameld voor een discrete keuze oefening, maar ook over het 
luchthavenproces en de factoren die de luchthavenkeuze beïnvloeden. Deze bijdrage focust 
vooral op de resultaten van de interviews/bevraging met betrekking tot het luchthavenproces en 
de luchthavenkeuzefactoren. 

W. Dewulf, H. Meersman en E. Van de Voorde analyseren de strategieën van 
luchtvrachtmaatschappijen. De scope van het onderzoek omhelst de luchtvrachtmaatschappijen 
die vracht meenemen op reguliere passagierslijnvluchten of op vrachtvliegtuigen (en combinaties 
van beide). De belangrijkste drivers die de bouwstenen van het globale strategische kader van 
luchtvrachtmaatschappijen uitmaken, worden geanalyseerd. Daarnaast wordt een typologie 
uitgewerkt van management strategieën, aan de hand van een K-means Cluster Analyse met 
verzamelde gegevens van indicatoren en key performance indicatoren, op basis van een 
representatieve data set van zevenenveertig luchtvrachtmaatschappijen. Deze Cluster Analyse 
resulteert in zeven verschillende typologieën van luchtvrachtmaatschappijen. Het onderzoek 
toont het bestaan van verschillende modellen inzake luchtvrachtstrategie aan. Het diept de 
verschillende facetten in deze strategiemodellen uit en toont het verschil aan in focus op de 
uitbouw van luchtvracht als strategisch belangrijke omzet- en winstgenerator binnen de 
algemene strategie van de luchtvaartmaatschappij of -holding. 
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J. Visser en H. Gordijn gaan in op het belang van de landzijdige bereikbaarheid van Schiphol.  De 
volgende vragen komen aan bod: welk deel van de luchtvracht binnen Europa gaat over de weg, 
om welke hoeveelheden gaat het en over welke afstanden?  Veelal gaat het om afstanden groter 
dan 300 km en rijst de vraag in hoeverre bijvoorbeeld vervoer per (hogesnelheids-) spoor een 
optie is. Schiphol is in Nederland de grootste luchtvrachthub met daarna op grote afstand 
Maastricht Aachen Airport. Ongeveer de helft van de goederen wordt getruckt tussen Schiphol 
en een andere luchthavenregio binnen Europa. De belangrijkste herkomsten of bestemmingen 
zijn de grote luchthavens Frankrijk, Brussel, Parijs en Londen. Deze luchthavens zijn elkaars 
concurrenten maar tegelijkertijd ook elkaars consolidatiepunten. Zij vormen één Europees 
achterlandnetwerk voor luchtvracht. Het vervoer over de weg vindt vooral op een afstand tussen 
de 200 en 600 kilometer plaats (Frankfurt, Charles de Gaulle en London Heathrow). 

G. Burghouwt et al. analyseren de markt van luchtvrachtafhandeling op Schiphol. Vraag is welke 
lessen de Europese Commissie zou kunnen trekken op basis van de ervaringen met de open 
markt op Schiphol als het gaat om de verdere liberalisering van de Europese 
grondafhandelingsmarkt in een eventuele nieuwe regulering. De Schiphol casus laat zien dat een 
open afhandelingsmarkt meer keuzevrijheid voor luchtvaartmaatschappijen met zich mee brengt 
en samengaat met lage afhandelingstarieven. De lage tarieven komen de concurrentiepositie van 
luchthavens als marktplaats voor vracht ten goede. In een dergelijk open regime is de markt 
geconcentreerd rond een paar grote spelers.  De marges voor afhandelaars zijn relatief klein. 
Voor Schiphol wordt geen (ernstig) marktfalen vastgesteld dat ingrijpen van de marktmeester 
rechtvaardigt, bijvoorbeeld door het aantal afhandelaars te beperken. Veel kwaliteitsissues zijn 
bovendien niet zozeer gerelateerd aan de marktstructuur en het afhandelingsregime maar 
hebben veel meer te maken met de organisatie van de logistieke keten in bredere zin.  

E. Onghena analyseert de kostenstructuur van de luchtvrachtoperaties van integrators met 
behulp van een translog kostenfunctie. De schatting van de kostenfunctie is gebaseerd op 
tijdreeksgegevens per kwartaal vanaf 1990 tot en met 2010 van de luchtvrachtoperaties van 
FedEx en UPS. Zowel een totale als een variabele kostenfunctie worden geschat. In het geval van 
de totale kostenfunctie wordt, naast het statische model, ook een dynamisch model geschat. De 
schattingsresultaten tonen aan dat de luchtvrachtoperaties van beide integrators sterke schaal- en 
densiteitsvoordelen vertonen. Daarnaast wordt ook aangetoond dat de totale en variabele kosten 
van FedEx en UPS in de eerste plaats afhankelijk zijn van de factorprijs voor arbeid. In het geval 
van UPS heeft de brandstofkost de tweede grootste impact op de kostenstructuur, terwijl dit voor 
FedEx de factorprijs voor kapitaal is. Het gebruik van een translog model maakt het ook mogelijk 
om substitutie- en prijselasticiteiten voor de verschillende inputs te berekenen. 

J. Kolkman, S. Moorman en J. de Wit gaan dieper in op de luchtvaart in het EU-
emissiehandelssysteem. Ze behandelen de effecten op het aantal passagiers en op de CO2-
uitstoot van de luchtvaartsector. Met NetScan+ zijn modelberekeningen gemaakt voor de effecten 
op het aantal passagiers in diverse marktsegmenten onder diverse veronderstellingen over de 
prijs van emissierechten en de mate waarin luchtvaartmaatschappijen kosten doorberekenen aan 
passagiers. Destijds had het Europese emissiehandelssysteem voor de luchtvaart betrekking op 
alle vluchten van, naar en binnen de Europese Unie. Inmiddels is dat, in afwachting van een 
wereldwijde aanpak binnen ICAO, opgeschort en heeft het emissiehandelssysteem alleen nog 
betrekking op intra-Europese vluchten. De auteurs gaan nader in op deze recente ontwikkeling 
en de te verwachten effecten op het aantal passagiers in deze nieuwe, mogelijk tijdelijke situatie. 

7. Conclusies 

Luchtvrachtvervoer heeft de afgelopen decennia een grote groei gekend. Dat is ongetwijfeld een 

gevolg van het feit dat traditionele maatschappijen cargo niet meer als een nevenproduct 
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beschouwen, maar wel als een instrument dat positief bijdraagt aan de eigen winstmaximalisatie. 

Die grote groei heeft dan weer maatschappijen aangetrokken die van vrachtvervoer hun ‘core 

business’ wilden maken. 

Een sector die zo snel evolueert heeft vaak nood aan wetenschappelijke ondersteuning, om de 

wijzigingen in de  marktwerking en –structuur te begrijpen en eventueel pro-actief te sturen. Met 

dit themanummer wilt dit Tijdschrift Vervoerswetenschap’ daar een actieve bijdrage toe leveren. 
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