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Hoofdstuk 1 Introductie
1

Cargo vs. pax

Luchtvervoer
-

-

-

-

-
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Doel
o Burgerlijk
o Militair
Voorwerp van transport
o Passagier
o Vracht
o Post
Vliegtuig type
o Passagiersvliegtuig: maindeck enkel passagiers
o Vrachtvliegtuig
o Combivliegtuig: achteraan maindeck cargo
Route
o Korte afstand
Bijvoorbeeld: Brussel - Berlijn
o Middellange afstand
Bijvoorbeeld: Brussel - Barcelona
o Lange afstand: intercontinentaal
Bijvoorbeeld: Brussel - New York
Luchtvrijheden: bepalingen waar een luchtvaartmaatschappij mag vliegen
o 1-9
Regelmaat
o Regelmatig vervoer (scheduled flights)
o Ad-hoc vervoer: vervoer voor als het nodig is
o Charter: travelagency chartert eigenlijk vliegtuig van chartermaatschappij
Bijvoorbeeld: Thomas Cook

Verschillende luchtvaartmaatschappijen

Passagiers
-

-

-

Geregeld vervoer
o Legacy carriers (majors): vaak met overstappen dus eerst naar hub vliegen.
Verschillende soorten vliegtuigen voor korte en lange afstanden. Het grote voordeel
van legacy carriers is de service.
o Low-cost: gebruiken meestal 1 vliegtuigtype omdat dit goedkoper is. Zowel
onderhoud als opleiding voor personeel is dan minder duur. Ook de aankoop is
soms goedkoper wegens het bestellen van een grote hoeveelheid. Organiseren
normaal geen overstappen.
Bijvoorbeeld: Ryanair, …
o Regionals: vaak dochterondernemingen van grote maatschappijen
Bijvoorbeeld: Cityjet, VLM,
Charters: na de opkomst van low-cost zijn deze maatschappijen ook begonnen met het
aanbieden van aparte vluchten.
Bijvoorbeeld: Thomas Cook, TUI, Air Berlin
General Aviation
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MAAR: vermenging van business modellen
Bijvoorbeeld: legacy carriers proberen steeds meer op kosten te letten.
Bijvoorbeeld: low-cost biedt soms ook overstap aan.

Maatschappijen
-

Combi: passagiers en vrachtvervoer (low-cost neemt nooit vracht mee)

-

All-cargo: enkel vrachtvervoer
Koerierdiensten
Bijvoorbeeld: DHL, UPS, …

Cargo

Passenger airlines: low-cost carriers die echt geen cargo meenemen.
Combination carriers:
Bijvoorbeeld: Singapore Airlines
-

Bellyspace of passenger aircraft
Combi aircraft
All-cargo aircraft

Intergrators
-

All-cargo aircraft

All-cargo airlines
-
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All-cargo aircraft

Output indicatoren

Passagiers
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Available Seat Kilometer (ASK) = maatstaf voor de capaciteit: één zetel van een vliegtuig die één
kilometer vliegt.
Revenue Passenger Kilometer (RPK) = een person die een kilometer vliegt (zegt minder over de
capaciteit maar meer over het aantal passagiers dat je eigenlijk vervoer)
Vracht
Available Ton Kilometer (ATK) = één ton die een kilometer vliegt
Revenue Ton Kilometer (RTK of FTK) = één ton die een kilometer vliegt
Loadfactor (RPK/ASK of RTK/ATK) = hoeveel procent van je capaciteit wordt effectief gebruikt of
verkocht

Passenger load factor

Europa en Noord-Amerika hebben altijd een grote loadfactor
Afrika heeft doorgaans een lage loadfactor
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Weight load factor

Kosten zijn zoveel gedaald dat het breakeven punt nog onder de 70% loadfactor zit.
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Trafiekontwikkeling

Passagiers zeggen niet alles omdat die een korte- of lange afstandsvlucht kunnen nemen. Daarom
gebruiken we de passagiers per kilometer. Na de crisis plots een grote stijging omdat het
vrachtvervoer plots weer sterk toenam.

Doorheen de verschillende crisissen bleef het luchtvervoer alsmaar stijgen.

Normaal gezien spreekt men om de 15 jaar van een verdubbeling van het luchtvervoer.
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Welke factoren beïnvloeden de trafiekontwikkeling?
-

-

GDP: mensen zijn rijker naarmate het GDP hoger is
Private consumptie: hoe rijker mensen zijn, hoe meer geld er over is om aan niet essentiele
dingen te spenderen zoals luchtvervoer.
Liberalisering (nu opgang in Azië,Afrika,Latijns- Amerika): vrijmaken van de markt zorgt
voor meer concurrentie en meer prijsdruk. Hierdoor kunnen meer mensen zich luchtvervoer
veroorloven en dus stijgt de vraag naar luchtvervoer
Urbanisering: meer mensen wonen in steden dus meer toegang tot luchtvervoer
Bevolkingsgroei: meer mensen op de wereld
Toenemen van welvaart
Opkomende markten: groeien zeer sterk in vervoersaantallen. Heel veel mensen komen
daar nu in de situatie dat ze tickets kunnen betalen.
Bijvoorbeeld: China, India, Brazilië
Ontwikkelingen van het low-cost model
Brandstofkosten: brandstofkosten zijn momenteel lager maar de toekomst hierrond is
onzeker. Men verwacht namelijk een stijging van de brandstofprijzen.
Milieu-ontwikkelingen: Bepaalde landen heffen een taks op vliegtuigen.
Infrastructuur: congestie in het luchtruim en luchthavens kan een rem op de groei zetten.
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Niet altijd zeteltoedeling
Bijvoorbeeld: na val van de muur in Berlijn, spurten voor plaats vanuit de terminal.
“No-frills”:
Bijvoorbeeld: zelfs water is betalen
“Point-to-point”-diensten
Bijvoorbeeld: Phoenix (basis van South West): geen doorstart: gewoon valiezen van
de band nemen en opnieuw inchecken.
Markt

Economische model (voor de freaks: geen examenvraag over)
-

Vraagcurve wordt platter en consument wordt prijselastischer. Het segment wordt kleiner
voor de legacy carrier.
Het laatste segment wordt “weggezogen” door de LCC.

Levenscyclus

In Europa is de markt op dit moment geconsolideerd maar nog niet matuur. In de VS is dit wel het
geval. De tabel moet dus verder ingevuld worden.
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Cruciale vragen
-

-

Evolueert luchtvaartsector (inclusief LCC’s) in de goede richting?
Op het ogenblik dat de prijs de echte kost zou reflecteren, evolueert de sector in de goede
richting. Momenteel wordt er op kerosine geen btw geheven. De milieukosten worden niet
doorgerekend. De luchtvaartsector en maritieme sector zitten niet in het verdrag van Parijs.
Beschikt de EU over voldoende instrumenten om nieuwe ontwikkelingen te kaderen?
Indien niet, welke maatregelen nodig? Niet het geval!
Behoefte aan gemeenschappelijk EU-beleid t.o.v. luchthavens, capaciteit, infrastructuur?
Luchtvervoer mag niet anders behandeld worden dan andere vormen van transport. Vooral
wegvervoer is te goedkoop.

Typologie en businessmodellen: nodig om inzicht te krijgen in een sector.
1. De Southwest copy-cats
2. Dochtermaatschappijen van ‘legacy’-carriers: ongeveer elke Europese legacy carrier heeft
een dochter in de LCC of heeft er een gehad.
Bijvoorbeeld: Eurowings is de LCC van Lufthansa. Alle piloten die momenteel beginnen
onder Lufthansa krijgen Eurowings contracten die vele keren goedkoper zijn.
Bijvoorbeeld: British en Air France starten met een low cost maatschappij.
3. ‘Cost cutters’
4. Diversifiërende chartermaatschappijen: bij TUI kan men momenteel ook enkel tickets kopen.
5. Door de overheid gesubsidieerde luchtvaartmaatschappijen die op prijs concurreren
Bijvoorbeeld: leningen van Italiaanse regering aan Al Italia. De laatste maanden was dit 900
miljoen euro.

Strategieën traditionele carriers
-

-

-

Potentiële intrede LCC’s ontmoedigen (prijsverlagingen, capaciteitsverhoging, loyalty
programma’s)
Bijvoorbeeld: EasyJet heeft aangekondigd dat ze nog meer toestellen gaan inzetten en nog
meer nieuwe routes gaan doen. Dit is een regelrechte aanval richting Air France.
Overname van LCC’s: meestal lukte dit niet.
Creatie van een afzonderlijke LCC
Nieuwe LCC binnen eigen legacy carrier
Bijvoorbeeld: HOP van Air France om EasyJet rechtstreeks aan te pakken.
Switch naar meer winstgevende markten: wel mee opletten
Radicale transformatie naar LCC
Bijvoorbeeld: Air Lingus is getransformeerd naar een low cost. Ryanair zit in het kapitaal van
Air Lingus.
Strategie van Lufthansa: kopen van Air Berlin. De prijzen gaan de hoogte in. Niki Air nemen
ze niet over. Austrian zou dit kunnen kopen. Maar dit is een dochter van Lufthansa.
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Nieuwe golf kostenbeheersing
-

-

Trend richting consolidatie: EasyJet en Ryanair zullen nooit samen gaan. Wizz Air is een
target. Air Berlin is een target.
Andere inkomsten naast tickets: de helft van de winst van Ryanair zit in niet-aeronautische
inkomsten. Hotel, auto huren, lotjes, drank en eten, …
Bijkomende verlaging arbeidskost: om veiligheidsredenen moet de cabine crew perfect
Engels praten. Mogelijk zit men hier nu ongeveer aan de grens. Die lonen gaan ook
systematisch naar boven gaan.
Financiering door luchthavens en lokale autoriteiten: bij de start van Brussels Airlines
moesten verschillende bedrijven verplicht in te schrijven op het kapitaal.
Diensten aan boord: hier wordt erg op bespaard.

Bronnen kostenvoordeel (Bmi bestaat ondertussen niet meer, overgenomen door Lufthansa)

Onderhoudskosten zijn lager omdat de toestellen veel nieuwer zijn.
Kostenbesparing neemt ongelooflijke proporties aan. O’Leary heeft zelfs een ongebruikt schermpje
laten verdwijnen uit de luchthaven. De piloten zijn doordrongen van kosten besparingen. Piloten
mogen niet te veel fuel meepakken. Ze nemen echter nooit op de limiet mee. Dus qua veiligheid is
er geen probleem.

Aanbod van LCC’s: wekelijkse zetelcapaciteit per seizoen.
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LCC marktaandeel in Europa (07/2017) (gebaseerd op het aantal zetels):
Vueling is niet echt een pure LCC. British heeft op dit moment geen dochter waardoor Wizz
misschien wel een target wordt voor British.

LCC marktaandeel per land

® Altijd kijken wat wordt meegerekend.

LCC capaciteitsaandeel (aantal zetels – wereld): LCC vliegen korte stretches. Ryanair heeft een
model waar de piloten elke nacht thuis slapen. De laatste vlucht naar Lissabon van Ryanair is een
crew van Lissabon.
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LCC capaciteitsaandeel in totaal aantal zetels (in%)

Jaarlijkse zetelcapaciteit aan €/km (2016): we gaan ervan uit dat in een concurrentiele markt, de
fares de kosten weergeven.

Productie-indicatoren LCC (juni 2015): de gemiddelde load factor is heel hoog. De keren dat het niet
aan 100% is. Het is bijna altijd 80% gevuld. De maatschappijen slagen erin om zetels die leeg
zouden blijven toch aan een bepaalde prijs verkocht te krijgen. Zeer goed seat management. Ryanair
heeft allemaal dezelfde types van Boeing. Dit levert specialisatie op.
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Bediening Europese routes door 1 luchtvaartmaatschappij: op een bepaalde route kan een
monopolie leiden tot 30% hogere prijzen.

Nieuwe passagiers door lage tarieven: bijna 60% is nieuwe vraag. Die zou er nooit geweest zijn
zonder de LCC’s van deze tijd.

Trends in LCC markt: Ryanair is begonnen als copy cat van South West om te vechten tegen het
faillissement.

Hoeveel vliegtuigen zijn er gebaseerd?
Zelfs in Charleroi is het heel rustig qua
vakbonden. Ze weten dat als O’Leary
het krijgt en vertrekt, dat ze de
luchthaven kunnen sluiten. Brussels
Airport kan Ryanair niet minder laten
betalen omdat Brussels Airlines dan
vertrekt. O’Leary blijft op Brussel maar
zal nooit worden wat hij er zou willen
worden.
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Faillissementen van LCC’s

4

Luchthavens

Typologie aan luchthavens: criteria voor
-

Hub
Main and feeder
Regional airports

Activiteiten door luchthavens
-

Voorzien van ‘runways, taxiways and aprons’
Voorzien en uitbaten van terminals (inclusief ruimte voor bagagebehandeling)
Ruimte voor concessies
Bijvoorbeeld: winkels
‘non-core’-activiteiten
Bijvoorbeeld: ground handling, parking, …
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Strategieen van luchthavens
-

Sommige basisactiviteiten: in eigen beheer
Bijvoorbeeld: runways
Sommige basisactiviteiten: outsourcing
Bijvoorbeeld: air traffic control
Niet-basisactiviteiten, al dan niet met outsourcing
Bijvoorbeeld: hoteluitbating, luchthaven zal evolueren naar real estate.

Impact van de LCC-groei: effecten op verschillende terreinen:
-

-

-

Prijzen
o Deregulering
o Low cost
Milieu
Regionale economie: boost aan de regio wanneer een LCC naar een regionale luchthaven
begint te vliegen. De luchthaven ontwikkelt zich dan heel snel. Toerisme geraakt dan snel
ontwikkeld.
Veiligheid: intrede van LCC verhoogt de veiligheid net omdat het nieuwe toestellen zijn en
goed opgeleide piloten.
Vrijheid van reizen
Concurrentie (tussen LCC’s, maar ook met andere modi)

Route concurrentie
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Conclusies

Europese LCC’s: groeivoet relatief hoger zelfs voor Vueling is het hoger dan de moeder Iberia.

Consolidatietrend naar een beperkt aantal grote LCC’s: op dit moment is dat wat doorkruist door
overname van Air Berlin, de groei van Eurowings. Hier heerst dus wat onduidelijk wat betreft de
toekomst.

Marktdominantie? Globaal genomen is er geen marktdominantie. Alleen moet men systematisch
bewaken dat er geen routes zijn zonder concurrentie.
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Reactie luchthavens? In het begin zeer slecht, daarna goed aangepast. Alleen moet men zorgen dat
men bij het binnenhalen van LCC, niet afroomt van de legacy carriers. Daarom zal er in Brussel
geen toegeving gedaan worden naar LCC’s toe.

Effect van intramodale concurrentie: het product moet perfect passen voor de klant.

Nood aan instrumenten
-

-

Monitoring van de markt: markt opvolgen en opvolgen naar capaciteitsbenutting en prijzen.
Prijzen geven alles weer. Als de prijs plots enorm stijgt weet men dat er iets gaande is. Als
er maar één luchthaven is, is dit monopolie. Als er twee luchthavens zijn, zijn het
kartelafspraken.
Benchmarking: prijzen geven meestal alles weer van het gedrag.
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