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Europese luchtvaartmaatschappijen klagen over oneerlijke concurrentie door 

luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten. In dit artikel leggen we deze klachten tegen een 

welvaartseconomische meetlat. Is er wel sprake van oneerlijke concurrentie, en als dat al zo is, hoe 

erg is dat dan? We ontwikkelen een afwegingskader en passen dat toe op de vermeende 

concurrentieverstoring. Uit de analyse komt naar voren dat de luchtvaartmaatschappijen in de 

Golfstaten weliswaar een gunstige concurrentiepositie hebben, maar dat daar niet zonder meer uit 

te concluderen is dat er sprake is van een ongelijk speelveld. Bovendien blijkt dat de gevolgen van 

eventuele oneerlijke concurrentie niet per se negatief uitpakken voor de welvaart in Europa. 
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1. Inleiding 

In een interview met Manager Magazin (8-5-2012) klaagt Lufthansa topman Franz over de oneerlijke 

concurrentie door de luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai. Emirates leeft, aldus Franz, in een 

wereld zonder vakbonden, en betaalt bovendien zeer lage belastingen en start- en landingsgelden.  

Ook Air France-KLM topman Spinetta liet zich onlangs in soortgelijke bewoordingen uit (zie NRC Next, 

1 augustus 2012), duidend op gunstige financieringsvoorwaarden, lage start- en landingsgelden en 

goedkope brandstof.   

Dit roept de vraag op in hoeverre Emirates, en andere luchtvaartmaatschappijen uit de Golf, de 

Europese luchtvaartmaatschappijen oneerlijke concurrentie aandoen.   Met andere woorden, is er 

hier sprake van een gelijk speelveld? Zo niet, in hoeverre is dat dan erg, en wat is er aan te doen? 

Er blijkt verrassend weinig academische literatuur te zijn over (on)gelijke speelvelden. Maasland et al. 

(2004) beschouwen de problematiek in het licht van veilingen vanuit de juridische invalshoek en 

Appelman et al. (2003)  beschouwen de economische kant voor een aantal sectoren. Zij concluderen 

dat concurreren onder gelijke regels in de meeste gevallen vanuit welvaartsoptiek de voorkeur heeft. 

Collie (2000) laat zien dat het Europese verbod op staatssteun onder realistische aannames leidt tot 

een verhoging van de totale welvaart. Barbot (2006) bestudeert de casus van Ryanair’s lage 

luchthaventarieven op de luchthaven van Charleroi en komt tot de conclusie dat dit goed uitpakt 

voor de consument, en slecht voor andere luchtvaartmaatschappijen. In beide gevallen is het effect 

van toetreding door Ryanair echter groter dan het effect van de subsidie. 

Dit artikel schetst een afwegingskader voor het beoordelen van en omgaan met ongelijke 

speelvelden. Het kader is afgestemd op de luchtvaart, maar kan in gewijzigde vorm ook toegepast 

worden op andere sectoren. Aan de hand van welvaartstheorie geven we beredeneerd aan of de 

Europese consument zich zorgen moet maken over de vermeende staatsteun aan de 

luchtvaartmaatschappijen in de Golfstaten. 

het artikel is als volgt ingedeeld. In paragraaf 2 vragen we ons wanneer we kunnen spreken van een 

(on)gelijk speelveld en passen we dit toe op het Lufthansa-Emirates voorbeeld. In paragraaf 3 

beschouwen we de vraag onder welke voorwaarden een eventueel ongelijk speelveld onwenselijk is 

vanuit welvaartsoptiek in het specifieke geval van luchtvaartnetwerken. Paragraaf 4 gaat in op de 

beleidsopties en paragraaf 5 sluit af met conclusies. 

2. Is het speelveld gelijk? 

De metafoor van het gelijke speelveld is afkomstig uit de wereld van de sport. In de meeste sporten gaat 

het erom dat de beste deelnemer wint. Spelregels zijn met dat doel in het achterhoofd gelijk voor alle 

spelers. Appelman et al. (2003) spreken in dat verband van een ‘rule-based level playing field’. In sommige 

sporten, of bij specifieke sportieve evenementen, kunnen de regels worden veranderd, zodat iedereen een 

gelijke kans heeft om te winnen, ondanks verschillen in vaardigheden. Denk daarbij aan sporten waar 
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spelers een individuele handicap krijgen toegekend en waarnaar wordt verwezen door Appelman et al. 

(2003) als een ‘outcome based level playing field’. 

In tegenstelling tot in de sport, gaat het er in de economie niet per definitie om dat de beste wint. Als we 

al een enkel doel kunnen definiëren voor de economie, ligt welvaart het meest voor de hand. Zonder al te 

diep in te gaan op de definitie van welvaart, kunnen we stellen dat als twee bedrijven exact dezelfde 

goederen aanbieden tegen verschillende kosten, de samenleving als geheel beter af zou zijn als het 

goedkoopste bedrijf de productie zou verzorgen. Als twee bedrijven een goed produceren tegen dezelfde 

kosten, maar met verschillende kwaliteitsniveaus, zou de samenleving als geheel beter af zijn als het 

bedrijf met de hoge kwaliteit de productie voor zijn rekening neemt. Hieruit zien we dat, hoewel het geen 

doel op zich is, economen over het algemeen voorstanders zijn van situaties waarin de beste wint. Vanuit 

een welvaartsperspectief zou een ´rule-based level playing field´ dan ook wenselijk zijn. 

Wat bepaalt er wie de 'beste' is in de economie? Omwille van de eenvoud beperken we ons tot een 

voorbeeld van twee ondernemingen met identieke goederen en een verschil in kosten. Degene met de 

laagste kosten (dat wil zeggen de meest efficiënte) is dan de ´beste´, want verder zijn ze identiek. Deze 

redenering kan eenvoudig doorgetrokken worden naar andere dimensies, zoals kwaliteit, klantgerichtheid 

en ga zo maar door. Hoe kan het dat de ene onderneming lagere kosten heeft dan de andere, terwijl ze 

verder identiek zijn? Goed management kan een reden zijn. Waarschijnlijk is het ook de belangrijkste 

reden, omdat het veel van de andere mogelijke redenen beïnvloedt, zoals de toegang tot technologie, 

optimalisatie van de productie, gemotiveerde medewerkers, locatiekeuze en ga zo maar door. De lijst is 

eindeloos. Er zijn echter ook factoren die de managers niet tot nauwelijks kunnen beïnvloeden. Geluk en 

pech bijvoorbeeld, maar ook bepaalde omstandigheden. Als een bedrijf bijvoorbeeld gebonden is aan een 

bepaald land, zal het bedrijf geen andere keuze hebben dan de wetten van dat land te gehoorzamen en de 

cultuur van dat land te accepteren, evenals de weersomstandigheden, de geografische structuur, het risico 

van natuurrampen en ga zo maar door. 

Moeten we de regels aanpassen om te corrigeren voor deze factoren? Zou het beter zijn voor de 

samenleving als geheel, om een handicap toe te kennen aan bedrijven of landen die het niet kunnen 

helpen dat ze minder succesvol zijn? Vanuit sociaal oogpunt is daar wellicht wat voor te zeggen, maar 

vanuit een economisch oogpunt niet. Iedereen begrijpt dat het niet efficiënt zou zijn om de stad Madrid te 

compenseren voor het feit dat de ligging van deze stad een toekomst als succesvolle zeehaven in de weg 

staat. Het is duidelijk gunstig voor ons allemaal dat zeehavens daar liggen waar moeder natuur de beste 

kansen biedt voor zeehavens. 

Laten we eens het voorbeeld nemen van twee ondernemingen die gevestigd zijn in twee verschillende 

landen en laten we aannemen dat beide bedrijven even goed geleid worden. Om wat voor reden dan ook, 

verschillen de landen aanzienlijk, waardoor een van de bedrijven een duidelijk voordeel heeft ten opzichte 

van het andere. Bij een ‘rules-based level playing field’ zou de meest waarschijnlijke uitkomst zijn dat het 

bedrijf in het beste land zou winnen. Dat zou goed nieuws zijn voor de mensen in het ‘beste’ land, en voor 

de consumenten van het goed. Het is  echter wel slecht nieuws voor de werknemers en aandeelhouders 

van het bedrijf in het niet-zo-goede land, en mogelijk voor de overheid (en dus de belastingbetalers) in dat 
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land. Dit roept de vraag op, op welk niveau we het vraagstuk van het (on)gelijke speelveld moeten 

beschouwen. 

Er is geen echt antwoord op die vraag. De definitie van welvaart wordt bepaald door het niveau waar we 

toevallig naar te kijken. Vaak valt dit samen met het niveau waar beleid wordt ontwikkeld. In het geval van 

het mededingingsbeleid is dit niveau nationaal en in toenemende mate Europees. Welvaartsmaximalisatie 

op nationaal niveau vraagt om dezelfde regels op nationaal niveau. Maar hoe zit dat dan met sectoren die 

globaal opereren, zoals de luchtvaart? Vragen die om gelijke regels op wereldschaal? Dat klinkt misschien 

goed, maar roept veel vragen op. Wie zal die regels opleggen en handhaven? Wat bedoelen we met 

'regels'? In een basketballwedstrijd tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Tunesië, spelen beide 

teams volgens dezelfde regels. Maar we willen niet corrigeren voor het feit dat Amerikanen gemiddeld 

langer zijn dan mensen uit Tunesië. Of voor het feit dat de VS een grotere bevolking hebben, waaruit 

talenten gerekruteerd kunnen worden. Of rijkere clubs, waardoor lokale spelers zich kunnen ontwikkelen 

in een competitie van hoger niveau. Dat alles is geen probleem, iedereen begrijpt intuïtief waar het 

concept van de 'regels' in de sport eindigt. De meeste mensen begrijpen eveneens zonder moeite dat de 

huidige groei van Emirates een uitkomst is, en geen regel. Die uitkomst kan worden veroorzaakt door 

ongelijke regels, maar het enkele feit dat Emirates een groot aantal A380’s heeft besteld, zegt net zo 

weinig over de vraag of het speelveld gelijk is als het doelsaldo van de basketballwedstrijd  tussen de VS 

en Tunesië. 

Waar het in de sport vrijwel meteen duidelijk is waar ‘regels’  ophouden en ‘uitkomsten’  beginnen, is dat 

in de economie minder eenvoudig. Het lijkt aantrekkelijk om de overheid aan te wijzen als bron van de 

regels, en daar dan ook de scheidslijn te leggen. Zo eenvoudig ligt het echter niet. Neem bijvoorbeeld 

ruimte. Wanneer een land of regio voldoende ruimte heeft, zullen de grondprijzen laag zijn. Dat lijkt een 

geologisch kenmerk van die regio, en niet een 'regel'. Maar de ruimte, en meer nog de prijs van de ruimte, 

wordt beïnvloed door ruimtelijk beleid, zoals bestemmingsplannen. Dat zou ‘ruimte’ een regel maken. 

Daar staat dan weer tegenover dat bestemmingsplannen niet zomaar uit de lucht komen vallen.  

Ruimtelijk beleid komt voort uit een collectieve behoefte, die op zijn beurt beïnvloed wordt door hoe veel 

ruimte er is. In een leeg gebied zou de behoefte voor de ruimtelijke beleid kleiner zijn dan in een 

dichtbevolkte regio. De scheidslijn tussen wat regels zijn, en wat omstandigheden, is dus niet altijd 

duidelijk. 

Bovendien hebben nogal wat regels een algemeen karakter, vooral binnen landen. Als dat het geval is, zou 

juist een uitzondering op die regels interessant zijn, in plaats van de regel zelf. Een duidelijk voorbeeld in 

de luchtvaart is de vrijstelling van belastingen op brandstoffen. In de meeste landen is het betalen van 

belasting op fossiele brandstoffen het uitgangspunt. In dat geval zouden we een vrijstelling kunnen 

beschouwen als een impliciete subsidie. Als we die redenering vervolgens doortrekken naar een mondiaal 

speelveld, blijkt die vrijstelling juist geen afwijking van de regels te zijn, maar een gangbare praktijk. Een 

sector kan in een of meerdere landen vallen onder regels die afwijken van regels voor andere sectoren, 

zonder dat er in een globale context sprake is van een ongelijk speelveld.  
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Het is duidelijk uit het voorgaande dat het identificeren van een (on)gelijk speelveld verre van eenvoudig 

is. Onderstaand schema biedt een kader voor identificatie, hoewel de hierboven gegeven voorbeelden 

duidelijk aangeven dat het met voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden.  

 

Figuur 1 Kader voor de identificatie van een gelijk speelveld 

 Het bovenste blok benoemt diverse mogelijke vormen van overheidssteun aan bedrijven. De opsomming 

is niet uitputtend, maar bevat de belangrijkste vormen die we in de luchtvaart tegenkomen. Het kader is 

toepasbaar op andere sectoren, maar vergt dan wellicht enkele aanpassingen. Sommige van de vormen 

van overheidssteun, zoals directe subsidies of wettelijke monopolies, zijn eenvoudig te herkennen, bij 

andere ligt dat moeilijker. We noemden eerder al de belastingvrijstelling op kerosine. Ook het accepteren 

van lage rendementen door overheidsaandeelhouders is in de luchtvaart een lastig af te bakenen begrip, 

omdat ook de private aandeelhouders in deze sector lage rendementen accepteren.  

Wanneer we uit het bovenste blok van het schema vast kunnen stellen dat er op enige wijze vorm van 

steun is, is het zaak om te kijken of deze steun ook echt leidt tot een verstoring van het speelveld. 

Wanneer deze steun gepaard gaat met een evenredige tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld een verplichting 

om dunbevolkte gebieden te bedienen zoals in het Noorden van Zweden en Noorwegen het geval is, hoeft 

er geen sprake te zijn van een verstoring van het speelveld. Als die verplichting bovendien openbaar 

aanbesteed wordt, heeft ieder bedrijf er gelijke toegang toe en is het speelveld gelijk. 

Dat laatste geldt ook wanneer bedrijven in gelijke mate kunnen profiteren van bepaalde voordelen. Stel 

dat een overheid -bijvoorbeeld vanuit de wens om de lokale economie te stimuleren- luchthavencapaciteit 

onder de kostprijs aanbiedt. Zolang dat maar voor alle luchtvaartmaatschappijen in gelijke mate gebeurt, 

wordt het (lokale) speelveld niet verstoord. Dit laatste geldt ook voor alle regels die gelden voor alle 
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bedrijven die in hetzelfde land opereren. De soepele Amerikaanse faillissementswetten gelden 

bijvoorbeeld voor alle Amerikaanse bedrijven en verstoren daarmee het lokale speelveld niet. 

Met het tweemaal expliciet benoemen van het lokale speelveld, raken we aan een belangrijk punt. Veel 

bedrijven, en zeker ook luchtvaartbedrijven, opereren en concurreren internationaal. Dan lijkt het lokale 

speelveld minder van belang. Toch is dat maar gedeeltelijk waar. Vaak is het belangrijker of de lokale markt 

een gelijk speelveld kent, dan of dat speelveld wereldwijd gelijk is. Weliswaar bepalen de regels in het land 

van vestiging mede de concurrentiekracht van een onderneming, maar dat is niet waar het om draait bij 

het gelijke speelveld. Vergelijk het eerdere voorbeeld van de VS versus Tunesië. 

Tot slot is er nog de vraag of de situatie anders is dan in andere landen gebruikelijk is. In veel landen geldt 

een vrijstelling van accijns op kerosine. Ten opzichte van een land waar zo’n vrijstelling niet geldt, is het 

speelveld ongelijk, maar in vergelijking met een land dat kerosine eveneens vrijstelt van accijns, is het 

speelveld wel degelijk gelijk. Ook andere voordelen voor luchtvaartmaatschappijen, zoals publiek 

gefinancierde landzijdige bereikbaarheid van luchthavens en dergelijke, zijn internationaal gemeengoed 

en tasten dus het speelveld niet aan. 

Hoe passen nu de klachten van de Europese luchtvaart in dit beeld? De genoemde lage havengelden en 

brandstofprijzen gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen die de luchthavens in de Golfstaten aandoen. 

Daar is dus niet per se sprake van een ongelijk speelveld. Dat zou wel het geval zijn wanneer havengelden 

gedifferentieerd zijn, zoals bijvoorbeeld via een lager tarief of een ontheffing voor transferpassagiers. 

Daarvan profiteert alleen de luchtvaartmaatschappij die de betreffende luchthaven als hub gebruikt. Daar 

staat tegenover dat dergelijke uitzonderingen en andere vormen van tariefdifferentiatie tussen 

transferpassagiers en bestemmingspassagiers niet ongebruikelijk (maar ook geen gemeengoed) zijn. Het 

beoordelen van de claim dat hier sprake zou zijn van concurrentievervalsing, vraagt dan om het 

bestuderen van individuele gevallen. 

Daarnaast is, volgens Franz, een van de oorzaken voor een ongelijk speelveld dat de 

luchtvaartmaatschappijen in de Golf niet te maken hebben met vakbonden en lage belastingen betalen.  

Ook al geldt dit in gelijke mate voor alle bedrijven die personeel aannemen in de Golf, het is 

ontegenzeggelijk een voordeel voor bedrijven die daar gevestigd zijn tegenover bedrijven die dat niet zijn. 

Maar creëert het daarmee ook een ongelijk speelveld? Laten we dezelfde redenering eens toepassen op 

Nederland versus de Verenigde Staten. De belasting op arbeid is in Nederland hoger dan in de VS, maar 

vooralsnog zal niemand beweren dat de VS een ongelijk speelveld creëren. Hier is wel sprake van een 

verschil in concurrentiepositie, maar niet van ongelijke regels. Wanneer we algemeen geldende regels, 

zoals belastingen voor alle bedrijven in een land, in de analyse willen betrekken, zouden we de analyse 

nog breder moeten trekken en ook kijken naar wat er met die belastinginkomsten gedaan wordt. Het is 

aannemelijk dat ten minste een deel van de overheidsuitgaven positieve effecten heeft op de 

concurrentiepositie van de bedrijven in het betreffende land. Het in kaart brengen van al deze effecten is 

onbegonnen werk. We kiezen er dan ook op pragmatische gronden voor om het verschil in de tarieven van 

algemene belastingen niet aan te merken als impliciete subsidie, maar als een algemeen kenmerk van het 

betreffende land. Dat neemt vanzelfsprekend niet weg dat dit verschil invloed heeft op 
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concurrentieverhoudingen en door een Europese luchtvaartmaatschappij als oneerlijk kan worden 

ervaren. 

Het voorbeeld laat ook zien dat de volgorde waarin de vragen in figuur 1 beantwoord worden, er toe doet. 

We toetsen eerst of de situatie geldt voor alle bedrijven (dat is het geval) en dan of de situatie afwijkt van 

de internationale praktijk. Zouden we de volgorde omdraaien, dan zouden we tot een tegengestelde 

conclusie komen. Bij deze constatering past ook een nuancering, namelijk dat die keuze vooral gebaseerd 

is op pragmatische gronden (het is ondoenlijk om het hele complex van belastingen, regels en 

voorzieningen tussen landen te vergelijken), en dat die kan leiden tot conclusies die afwijken van hetgeen 

de betrokken bedrijven ervaren, namelijk dat hun concurrent een voordeel heeft waar ze zelf niet over 

beschikken. Gegeven de gehanteerde volgorde, concluderen we dat alleen het argument van gunstige 

financieringsvoorwaarden, aannemende dat dit inderdaad zo is, tot een ongelijk speelveld leidt. 

3. Internationaal concurreren in netwerken 

De luchtvaart is, dat zagen we al eerder, een sector waarin mondiaal geopereerd en geconcurreerd 

wordt. Dat wil echter nog niet zeggen dat elke luchtvaartmaatschappij concurreert met alle 

luchtvaartmaatschappijen op alle markten over de hele wereld. Laten we daarom eerst eens kijken 

wat we precies onder ‘een markt’ verstaan in de context van luchtvaart. In de wetenschappelijke 

literatuur (zie bijvoorbeeld Alerighi et al. 2012; Lijesen et al., 2002) bestaat er enige consensus over 

dat luchtvaartmarkten gekenmerkt kunnen worden als stedenparen; reizigers willen reizen tussen 

twee steden en hebben daarbij de keuze uit verschillende luchtvaartmaatschappijen en routes met 

en zonder overstap. Bij zogenaamde multi-airport regio’s, kunnen ze dan ook nog kiezen tussen 

verschillende luchthavens. 

De stedenparen die een luchtvaartmaatschappij bedient, maken deel uit van het netwerk van het 

bedrijf. Op stedenparen waar de netwerken overlappen, concurreren de bedrijven met elkaar, maar 

die overlap is vrijwel nooit compleet. We zouden dus de term ‘mondiaal concurreren’ ook kunnen 

herformuleren als ‘lokaal concurreren op een mondiale schaal’. Dit subtiele onderscheid is van 

belang bij het beschouwen van de effecten van eventuele ongelijkheden in het speelveld. We lichten 

dit toe aan de hand van een schematische voorstelling van een netwerk met drie knoopunten, zoals 

weergegeven in figuur 2 hieronder. 
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Figuur 2 Schematische voorstelling van een netwerk met drie knooppunten 

 

We nemen aan dat ieder van de knooppunten de thuisbasis van de gelijknamige 

luchtvaartmaatschappij is, en dat alle drie die luchtvaartmaatschappijen een zogenaamd hub-and-

spoke netwerk hebben, waarbij ze indirecte vluchten via hun thuisbasis aanbieden. We gebruiken dit 

schema om de mechanismen te illustreren. De hier gebruikte schematische voorstelling kunnen we 

interpreteren als een stad in de VS (A), een stad in de EU (B) en een Golfstaat (C).2 Laten we nu eens 

aannemen dat het speelveld ongelijk is omdat bedrijf C een subsidie of ander voordeel krijgt. De 

markt A-B wordt hierdoor niet beïnvloed, omdat A-B via C een te lange omweg is om een serieus 

concurrerend te zijn.3 De markten A-C en B-C worden er wel door beïnvloed, maar hoe? Preciezer; 

hoe wordt de welvaart in land B beïnvloed?4 Dat effect valt uiteen in twee onderdelen; 

1. De inwoners en bedrijven van land B hebben baat bij lagere transportkosten bij het reizen naar 

knooppunt C; 

2. Luchtvaartmaatschappij B heeft te kampen met oneerlijke concurrentie op de markten B-C en A-C 

(die hij aanbiedt als indirecte vlucht via B). 

Het eerste effect is duidelijk gunstig voor de 'samenleving als geheel'. Voor alle duidelijkheid: de 

overheid van land C subsidieert de bereikbaarheid van land B. Het tweede effect is waarschijnlijk 

negatief voor land B, maar de omvang van dat effect hangt af van verschillende factoren. 

In de eerste plaats moeten we ons afvragen of de markten A-C en B-C belangrijk zijn voor 

luchtvaartmaatschappij B. 5 Als dat niet zo is, zijn er nog steeds wel kosten voor de samenleving, 

                                                           

2 De exacte werking van die mechanismen hangt samen met de precieze geografische setting, en de hier 

getrokken conclusies kunnen anders zijn voor andere settings.  

3
 Merk op dat een ongelijk speelveld op luchthaven B wel invloed zou hebben op de AC-markt. 

4
 De conclusies voor land A zijn vergelijkbaar. 

5
 Dit lijkt misschien een triviale vraag in de context van een wereld met drie knooppunten, maar voor veel 

kleine lokale markten zal een internationale luchtvaartmaatschappij weinig interesse hebben. Te verwachten 
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maar waarschijnlijk zijn de voordelen groter. We moeten bij de beantwoording van die vraag 

rekening houden met eventuele netwerk effecten. Stel dat BC en AC niet zo belangrijk zijn in termen 

van omzet of winstgevendheid, maar dat de passagiers op de indirecte markt AC wel nodig zijn om 

zogenaamde ‘economies of density’ op de route AB te realiseren. Als dat het geval is, kan het effect 

van het ongelijke speelveld alsnog aanzienlijk zijn en kan de balans negatief uitvallen. 

Een andere belangrijke vraag is wat er zou gebeuren als het speelveld zo ongelijk is dat bedrijf B de 

markt niet meer kan bedienen. Hoe reageert bedrijf C dan? Wanneer bedrijf C zich als een klassieke 

monopolist gedraagt, zou het effect voor land  B negatief uit kunnen pakken. Dat hangt voornamelijk 

af van de vraag of een nieuwe luchtvaartmaatschappij makkelijk de markt kan betreden, danwel of er 

voldoende alternatieven (onvolkomen substituten) bestaan. Als dat het geval is, wordt de 

mogelijkheid voor bedrijf C om zich als een klassieke monopolist te gedragen verkleind.6 De 

bovenstaande overwegingen worden grafisch samengevat in figuur 3. 

 

 

Figuur 3 Gevolgen van een ongelijk speelveld voor de welvaart van ´benadeelde´ landen 

Als een speelveld ongelijk is, heeft dit effect op de welvaart van het ´benadeelde´land. De bedrijven 

die het aangaat, zullen er zeker last van hebben, en dat heeft een negatief effect op de welvaart van 

het land waar die bedrijven zitten. Tegenover dat negatieve effect kunnen ook positieve effecten 

staan en of het saldo positief of negatief is, hangt van een aantal factoren af. 

 

Laten we nog eens terug gaan naar het interview met Lufthansa topman Franz. In de voorgaande 

paragraaf hebben we beargumenteerd dat het speelveld waarop Emirates en Lufthansa opereren 

                                                                                                                                                                                     

valt dat dit vaak samenvalt met situaties waarbij een nationale  luchtvaartmaatschappij het monopolie heeft op 

binnenlandse vluchten. 

6
 Dit staat ook wel bekend als het concept van de betwistbare markt, zie Baumol et al., 1982. 
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niet zonder meer ongelijk is. Maar stel nu eens, ter illustratie van het kader in figuur 3, dat het 

speelveld wel degelijk ongelijk is in het voordeel van Emirates. Hoe pakt dat dan uit voor de welvaart 

in Europa? 

 

Laten we ons eerst eens afvragen op welke markten Lufthansa en Emirates met elkaar concurreren. 

Dat is allereerst de markt  tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Afhankelijk van de 

aard van het ongelijke speelveld, zou het effect daar het grootste zijn.7 Figuur 4 laat zien dat dit geen 

heel belangrijke markt is voor Lufthansa. Zelfs als we alle transfer passagiers (van Dubai via Frankfurt 

naar de rest van Europa, naar de VS) mee zouden tellen, gaat het waarschijnlijk om betrekkelijk 

kleine aantallen.8  Ook over de markten binnen Europa en naar de beide Amerikaanse continenten 

hoeft Lufthansa zich geen zorgen te maken; Dubai ligt te decentraal voor deze markten. Op routes 

van Europa naar Azie (en dan vooral het Verre Oosten; Japan, Korea, Oostkust van China) kan 

Emirates wel een bedreiging vormen, evenals op sommige routes van Europa naar Afrika.  

Figuur 4 laat zien dat meer dan de helft van de aangeboden capaciteit van Lufthansa binnen Europa 

en naar Noord Amerika vliegt, en dat het Verre Oosten en de Emiraten samen minder dan twintig 

procent van de aangeboden capaciteit uitmaken. Dat is geen groot, maar wel een substantieel 

aandeel. Hoe groot het belang voor Lufthansa daarbij is, hangt af van de mate van een eventuele 

verstoring van de concurrentieverhoudingen, en de gevolgen daarvan op het marktaandeel van 

Lufthansa op de betreffende markten. Figuur 4 geeft een globale indicatie van het belang. Voor een 

preciezere inschatting zou op het niveau van markten gedetailleerder gekeken moeten worden naar 

het gedrag van alle aanbieders. 

 

                                                           

7
 Dit geldt juist niet als het bijvoorbeeld zou gaan om goedkope kerosine of te laag geprijsde 

luchthavencapaciteit. In dat geval is het speelveld juist gelijk, zoals we eerder betoogden. 

8
 We gebruiken de aangeboden capaciteit volgens de dienstregeling  van Lufthansa als benadering. Individuele 

routes kunnen meer of minder belangrijk en meer of minder winstgevend zijn. 
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Figuur 4 Aandeel van regio’s in aangeboden capaciteit (stoelkilometers per week) van Lufthansa (bron: 

dienstregeling Lufthansa) 

Dat een eventueel ongelijk speelveld voor Lufthansa slecht uit zou kunnen pakken is één ding, maar 

er zijn meer belanghebbenden; de klanten van Lufthansa, de Duitse (en andere) luchtreizigers. Wat 

merken deze belanghebbenden van een eventueel ongelijk speelveld? Het effect in eerste instantie is 

dat ze er een goedkoper alternatief bij krijgen, dat is voor de consument zonder meer aantrekkelijk. 

Op langere termijn zou het er echter toe kunnen leiden dat bedrijven als Lufthansa de ongelijke 

concurrentie niet vol kunnen houden en de markt moeten verlaten. Dat zou een negatief effect zijn 

voor de consument. De vraag is dan of het netto effect positief of negatief is. 

Voor de beantwoording van die vraag speelt vooral de betwistbaarheid van de betreffende markt(en) 

een belangrijke rol. Een belangrijke aanwijzing hier is de aanwezigheid van een groot aantal 

imperfecte substituten in de vorm van indirecte routes. Als Lufthansa door een ongelijk speelveld 

bepaalde markten tussen bijvoorbeeld Duitsland en Japan niet langer kan bedienen, blijven er nog 

vele opties over. Waarschijnlijk is een deel van die opties minder aantrekkelijk dan de directe route 

die Lufthansa nu biedt, maar het verkleint de mogelijkheden van Emirates (nogmaals, we nemen ter 

illustratie aan dat er sprake zou zijn van een ongelijk speelveld) om zich als een klassieke monopolist 

te gedragen. Ter illustratie beschouwen we de routes van Frankfurt naar Tokyo en Shanghai nader.9 

Een eenvoudige zoekopdracht op een ticketvergelijkingssite laat zien dat de consument een groot 

aantal opties heeft, waarvan een substantieel deel een betere (in termen van totale reistijd) 

                                                           

9
 Dit zijn de twee bestemmingen in het Verre Oosten waar Lufthansa momenteel de meeste capaciteit 

aanbiedt, samen goed voor 5% van Lufthansa’s (wereldwijde) capaciteit. Frankfurt-Shanghai wordt aangeboden 

door Emirates, Etihad en Qatar, Frankfurt –Tokyo door Emirates en Qatar. 
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verbinding heeft dan de beste verbinding van Emirates, Etihad of Qatar.10 Tabel 1 hieronder geeft 

hiervan een kwantitatief overzicht. 

 

Tabel 1 Aantal aanbieders op routes van Frankfurt naar Shanghai en Tokyo 

 # bedrijven directe 

vlucht(en) 

#bedrijven 1 overstap, 

kortere reistijd dan 

E/E/Q 

#bedrijven 1 overstap, 

max 25% langere 

reistijd dan E/E/Q 

Shanghai 3 6 1 

Tokyo 3 7 - 

 

 

Zelfs als Lufthansa deze routes niet meer zou bedienen, blijft er voor de luchtvaartconsument genoeg 

te kiezen over op deze bestemmingen. Voor minder populaire bestemmingen zal het aanbod 

waarschijnlijk kleiner zijn, maar daar is ook het (economisch) belang kleiner. 

 

Daar komt nog bij dat het voor Europese luchtvaartmaatschappijen in de regel niet moeilijk zal zijn 

om opnieuw te gaan vliegen op een route die ze eerder geschrapt hebben. Ze beschikken immers al 

over de benodigde rechten en de kennis van de markt. Ook dat beperkt de mogelijkheden voor 

Emirates c.s. om eventuele marktmacht te misbruiken. Daarmee zou het netto effect voor de reiziger 

wel eens positief kunnen uitpakken. 

                                                           

10
 Vluchten met twee overstappen of vluchten met één overstap waarvan de prijs meer dan 50% boven de 

gemiddelde laagste prijs van deze drie maatschappijen uitging, laten we hierbij buiten beschouwing. 
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4. Beleidsopties 

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien dat er niet per definitie reden is voor de Duitse of 

Europese overheden om werk te maken van de uitspraken van Franz. We hebben immers gezien dat er 

hooguit beperkt sprake is van een ongelijk speelveld (al zijn er mogelijk wel verschillen in 

concurrentieverhoudingen) en dat, zelfs als dat er wel zou zijn, het welvaartseffect daarvan mogelijk 

positief zou kunnen zijn. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarin het netto-effect van een ongelijk 

speelveld negatief is. In dat geval kan het goed zijn te weten wat de beleidsopties zijn. 

Een eerste opmerking hierbij is dat er, afgezien van de Europese Commissie, geen supranationale 

overheden bestaan. Verschillende internationale organisaties houden zich bezig met vraagstukken zoals 

die hier besproken, zoals de Wereldhandelsorganisatie en de internationale luchtvaartkoepels ICAO en 

IATA. Deze organisaties hebben echter weinig macht om regels op te leggen, en besluiten op basis van 

consensus en diplomatie. Als we te maken hebben met landen die bewust het speelveld laten kantelen, 

hoe waarschijnlijk is het dan dat ze door consensus en diplomatie te bewegen zijn om dat niet te doen? 

Het alternatief is eenzijdige actie, hetzij door afzonderlijke landen, hetzij door de EU. Daarbij kunnen we 

denken aan handelsbelemmeringen, of aan het compenseren van 'onze' bedrijven om zo het speelveld 

weer gelijk te maken. Beide strategieën kunnen kostbaar blijken in de praktijk en beide zullen 

waarschijnlijk leiden tot een reactie van het andere land. Bovendien zou het gelijk trekken van een scheef 

speelveld in de ene markt leiden tot een nieuw ongelijk speelveld in markten elders, wat leidt tot reacties 

van nog andere landen.  

De kosten van deze beleidsopties moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen het netto-effect van de 

huidige toestand van het speelveld. De optimale reactie zou, hoe onbevredigend het ook mag lijken, wel 

eens kunnen zijn om niets te doen. Een geruststellende gedachte daarbj kunnen we ontlenen aan Hicks’ 

beroemde uitspraak dat “The best of all monopoly profits is a quiet life.” (Hicks, 1935, p. 8) Wanneer we 

die uitspraak doortrekken naar de problematiek van deze studie, zien we dat het ‘bevoordeelde’ bedrijf 

geleidelijk aan minder efficiënt en gretig wordt, terwijl het ‘benadeelde’ bedrijf zich gedwongen ziet nog 

scherper te opereren. Om terug te keren naar de metafoor van de sport; het ‘benadeelde’ bedrijf gaat op 

hoogtestage, en zal daardoor sterker terugkeren op het speelveld. 

5. Conclusies 

De recent geuite klachten van Europese luchtvaartmaatschappijen over oneerlijke concurrentie door 

met name Emirates zijn niet zonder meer terecht te noemen. De omstandigheden waaronder 

Emirates opereert, zijn weliswaar gunstiger dan die voor de meeste Europese 

luchtvaartmaatschappijen, maar wanneer we ze nader beschouwen, blijkt dat het vooral om 

algemene verschillen in ondernemingsklimaat gaat.  
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Zelfs al zou  er sprake zijn van een ongelijk speelveld in het voordeel van Emirates, dan nog is het 

maar de vraag of de Europese burger en luchtreiziger zich ernstig zorgen moet maken. De ligging van 

Dubai, de thuishaven en hub van Emirates, maakt deze speler ongevaarlijk voor de belangrijkste 

markten van Europese luchtvaartmaatschappijen, namelijk de Europese en de trans-Atlantische 

markt. Voor vluchten naar veel Aziatische en sommige Afrikaanse bestemmingen kan Emirates wel 

een bedreiging vormen voor de Europese maatschappijen. Dat wil echter nog niet zeggen dat de 

luchtreiziger daar de dupe van wordt; feitelijk biedt Emirates in dat geval een extra gunstig 

alternatief aan voor de Europese luchtreiziger. Zelfs wanneer het voordeel zodanig zou zijn dat de 

Europese maatschappijen hun vluchten moeten staken, zijn er nog voldoende andere substituten die 

Emirates ervan zullen weerhouden eventueel verworven marktmacht te misbruiken. Ook de 

mogelijkheid dat Europese maatschappijen in dat geval de vluchten eenvoudig opnieuw aan kunnen 

bieden, draagt daar aan bij. 

 

We komen al met al tot de conclusie dat er weinig reden is om actief beleid te voeren rond de 

vermeende concurrentievervalsing door Emirates. Deze conclusie wordt nog eens versterkt door de 

bevinding dat zulk beleid ofwel gebaseerd moet zijn op diplomatie, ofwel op eenzijdige actie. Van het 

eerste kunnen we sterk betwijfelen of dat effectief is in dit geval, van het tweede is bekend dat het 

welvaartsverlies substantieel kan zijn. Het middel is dan mogelijk erger dan de kwaal.  
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