
Sinds in l910 de eerste betalende luchtreizigers
werden vervoerd, per Zeppelin weliswaar, zíjn voortdu_
rend nieuwe verdienmodellen uitgeprobeerd. Vaak waren
die verdienmodellen gebaseerd op de inzet van al maar
efficiëntere vliegtuígen en kwamen ze neer op het ver_
voeren van steeds meer passagiers over langere afstan_
den. Prijsvechters (Low-Cost Carriers - LCC,sj mikken op
lage kosten per eenheid productiviteit en netwerkmaat-
schappijen trekken passagiers door een groot aantal be_
stemmingen met hoge vluchtfrequentie aan te bieden.

ln de afgelopen tuvintig jaar paarden príjsvechters snelle
groei aan hoge winstmarges, gedeeltelijk ten koste van
netuverkmaatschappijen. Maar díe vechten terug. Maat_
schappijen zoals KLM opereren steeds meer ali prijsvech_
ters, zij het met een relatief duur hub & spoke netwerk en
de nadru k op relatief profijtelij ke la ngeafsta ndsvluchten
waar prijsvechters níet of nauwelijks concu nentievoordelen
hebben. Nu LCC's vliegen zo goedkoop hebben gemaakt
dat iedereen het doef zijn steeds minder nieuwe groepen
klanten te vinden die nog niet of nauwelijks vliegeÀ. tn de
komende jaren ontstaat er waarschijnlijk een evánwicht
waarbij prijsvechters en netwerkmaatschappijen ongeveer
even snel groeien. Maar omdat de luchtvaartindustiie tot
nu toe alleen rendabel kan opereren als de groei groter is
dan die van de economie als geheel, dringt àe vraig zich
op welke nieuwe verdien modellen luchtvaartmaatsÀappij_
en kunnen bedenken om de concurrentie een stap voor
te zijn en een hogere winstmarge te behalen dan de scha_
mele twee tot vijf procent van netwerkmaatschappijen.

Halvering ticketprijs?
Hoe minder een ticket kost, hoe prettiger voor de luchtrei_
ziger. Ongetwijfeld zullen er zuinigere vlieguigen komen,
zal het onderhoud nog efficiënter wordengeórganiseerd
en zal de dagelijlse benutting van vlieguigen várder stij_
gen. Maar dit is meer van hetzelfde. Als prijsvechters de
benutting van hun vliegtuigen verdubbelen, vliegen ze vrij_
wel de klok rond. Dat levert potentieel zo'n t 5% kosten_
besparing op. Met vlieguigen die 800/o minder brandstof
verbruiken dan momenteel het geval is, daaraan wordt ge_
werkt door onder meer NASA, is nog eens 250lo te win_
nen, als de aanschafprijs niet teveel omhoog gaat. Door
vlieguigen pas op het laatste moment aan bestemmingen
toe te wijzen, kan de bezettingsgraad omhoog maar die is
nu vaak al meer dan 8Oo/0. Zo vallen er nog meer kosten_
b,esparingen te bedenken, al zullen die in dL praktijk niet
allemaal haalbaar zijn. Laten we aannemen dat de ticket_
prijs in de komende dertig jaar kan worden gehalveerd.

Volgens Brits onderzoek uit de jaren negentig is 250lo van
de groei van het luchtvervoer te danken aan de reële da_
ling van de ticketprijzen sinds de Tweede Weretdoorlog.
AIs dit cijfer in de toekomst blijft gelden, leverr een daiíng
van de ticketprijs met 500/o dus 12,5o/o groei op, boven_
op de groei door toenemende welvaart en dergelijke.
Maar mensen vliegen niet omdat het goedkoop is, ze
vliegen omdat ze ergens heen willen. Eigenaars van een
NS-jaarkaart kunnen gratís met de trein mee, maar hoe_
veel reizen maken ze die niet noodzakelijk zijn voor hun
werk? Hoe lang leveren lagere ticketprijzen meer vraag
op? Het lijkt me mogelijk dat over niet al te lange tijd Áiet
de prijs van vliegen als een barrière wordt ervaren, maar
de geringe toegankelijkheid ervan, en de eventuele ver_
blijfskosten bij een verre reis. De lange wachtríjen bij het
inchecken, de veiligheidscontroles, het wachten tot je
mag instappen, het zou me niet verbazen als deze zaken
op een gegeven moment belangrijker worden dan de tic_
ketprijs. Een maatschappíj díe de rompslomp bij vliegen
kan omzeilen zonder de ticketprijs al te zeerte taten stíj_
gen, moet een fors concunentievoordeel kunnen beha_
len. Hoge frequenties, veel bestemmingen, instappen in
het eerste beschikbare vliegtuig met minimale wachttij-
den, het liefst dicht bij huís. Hoe meer het vlíegtuig op de
bus lijkt, hoe beter.

Tenslotte
Zowel netuverkmaatschappijen als prijsvechters hebben
eígenschappen die aansluiten bij het ideaal van het
vliegtuig als bus. De techniek kan een handje helpen.
Smartphones die de gebruiker herkennen moeten snel
en veihg inchecken mogelijk maken en de reízíger bege_
leiden bíj bijvoorbeeld het zoeken van de juiste gate, en
waarschuwen als het tijd is om aan boord te gaan. De
digitale reisgenoot weet waar de eigenaar heÀn wil,
zoekt de beste aansluíting, koopt een ticket, suggereert
de snelste weg naar de luchthaven enzovoort, Àlleen
datgene waaryoor de reiziger betaalt wordt geboekt:
een zitplaats, een maaltijd, een digitale krant, teleconfe_
rencingfaciliteiten enzovoort. Nieuwe verkeersleidings_
systemen kunnen bijdragen aan het voorkomen van
vertragingen en maken hoge vluchtfrequenties mogelijk.
Wie een vliegtuig míst neemt het volgende. Efficiëntere
vliegtuigen leiden tot steeds meer rechtstreekse verbin-
dingen.

Het bovenstaande is slechts een gedachtenexperiment_
je, maar het zou me niet verbazen als luchtvaartmaat-
schappijen in de komende decennia steeds minder
concurreren op prijs. X
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