
BESLUIT 

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

tot ongegrondverklaring van het bezwaar van de Vereniging Vrije Vogel tegen 

zijn besluit van 8 november 2000.

Nummer 2260/48

Betreft zaak: Vereniging Vrije Vogel/KLM

 

I. Verloop van de Procedure

1. Op 31 maart 1998 en 11 juni 1998 heeft de directeur-generaal van de 

Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aantal klachten 

ontvangen van leden en niet-leden van de Vereniging Vrije Vogel. 

2. Het voorwerp van de klachten betreft de tarieven die KLM berekent aan haar 

passagiers op de route Amsterdam-Curaao-Amsterdam. Klagers stellen dat 

door middel van te hoge tarieven die voor tickets op voornoemde route worden 

gerekend, KLM misbruik van haar machtspositie maakt in de zin van artikel 

24 Mededingingswet (hierna: Mw). Tevens stellen zij dat het misbruik bestaat 

uit onredelijke voorwaarden die KLM hanteert met betrekking tot 

overboekingen en wachtlijsten.

3. Op 8 november 2000 heeft de d-g NMa een besluit tot afwijzing van het 

verzoek om toepassing van artikel 56 Mw genomen.

4. Bij brief van 13 december 2000 heeft de Vereniging Vrije Vogel bezwaar 

ingediend tegen het primaire besluit.

5. Op 18 april 2001 zijn de Vereniging Vrije Vogel en KLM ten kantore van de 

NMa gehoord. Van de hoorzitting is een verslag gemaakt dat op 17 mei 2001 

aan partijen is toegezonden.

 

II. Het bestreden besluit

6. Naar aanleiding van de klachten is een onderzoek ingesteld naar de hoogte 

van de tarieven en de kosten die KLM maakt ten behoeve van vluchten naar 

de bestemmingen Curaao en de Antillen. Het onderzoek geeft naar het 

oordeel van de d-g NMa geen aanleiding om de tarieven die KLM op de 

betrokken route rekent, als excessief aan te merken. Op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek heeft de d-g NMa, zo er al sprake zou zijn van 

een economische machtspositie, geconcludeerd dat geen sprake is van 

misbruik in de zin van artikel 24 Mw door het stellen van te hoge tarieven. 

Daarnaast is ten aanzien van het gestelde misbruik door onredelijke 

voorwaarden geoordeeld dat hiervan geen sprake is, gezien onder meer de 

aanwezigheid van een objectieve rechtvaardiging, zodat ook in dat opzicht 

geen sprake kan zijn van misbruik van economische machtspositie.



 

III. Gronden van bezwaar

7. De Vereniging Vrije Vogel maakt bezwaar tegen het oordeel van de d-g 

NMa dat niet aannemelijk is dat de tarieven die KLM rekent voor haar tickets 

op de route Amsterdam-Curaao-Amsterdam te hoog zijn. Hiertoe voert zij aan 

dat de door de d-g NMa gehanteerde methode van kostprijsonderzoek welke 

is gebruikt om een onderzoek naar de vermeend excessieve tarieven te doen 

niet juist is.

 

IV. Hoorzitting

KLM

8. Tijdens de hoorzitting is door KLM aangevoerd dat de Vereniging Vrije 

Vogel geen belanghebbende is. Er zou nooit een klacht zijn ingediend door de 

Vereniging Vrije Vogel als zodanig. KLM is van mening dat er wel individuele 

klachten bestaan van individuele consumenten. Volgens KLM betekent het 

feit dat de Vereniging Vrije Vogel deze klachten heeft gecordineerd nog niet 

dat zij als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb) kan worden aangemerkt. Dit standpunt wordt ondersteund, 

aldus KLM, door het feit dat de individuele klacht van de heer Swart in 

zaaknummer 906 niet-ontvankelijk is verklaard, met als motivering dat het 

enkele feit dat betrokkene klager/consument/passagier is, niet voldoende is.

Vereniging Vrije Vogel

9. Van de zijde van de Vereniging Vrije Vogel is tijdens de hoorzitting betoogd 

dat zij opkomt voor het algemene belang van Curaao, dat sterk afhankelijk is 

van toerisme. Voorts stelt zij op te komen voor het belang van haar individuele 

leden en van de Nederlandse toeristen. Volgens de Vereniging Vrije Vogel 

heeft haar secretaris in eerste instantie een klacht ingediend, waarna 

vervolgens 79 anderen (leden en niet-leden) een klacht indienden bij de d-g 

NMa. Daarna heeft de Vereniging de d-g NMa verzocht de klachten als n 

klacht te beschouwen en deze gezamenlijk te behandelen. Daarbij heeft zij 

aangegeven op te treden als vertegenwoordiger van / cordinator voor bedoelde 

klagers. Vervolgens heeft zij bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit.

V. Beoordeling

10. Degene aan wie op grond van artikel 8:1, eerste lid, Awb het recht wordt 

toegekend beroep in te stellen, dient ingevolge artikel 7:1, eerste lid, Awb 

eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit 

heeft genomen. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, Awb jo. 93, eerste lid Mw, 

kan een belanghebbende tegen besluiten op grond van de Mededingingswet 

beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam.

11. Uit artikel 1:2, eerste lid, Awb blijkt dat onder belanghebbende wordt 

verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Op 



grond van artikel 1:2, derde lid, Awb worden als belangen van een 

rechtspersoon mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die hij 

krachtens zijn doelstellingen en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden in het 

bijzonder behartigt. Uit het voorgaande blijkt, dat ook verenigingen of 

stichtingen als belanghebbende kunnen worden aangemerkt, mits het belang 

dat zij krachtens hun doelstellingen dienen en waarvoor zij zich daadwerkelijk 

inzetten, bij het besluit in kwestie rechtstreeks betrokken is[1]. Tevens moet 

volgens de jurisprudentie ter zake sprake zijn van een eigen belang dat 

objectief bepaalbaar, actueel en persoonlijk is.

12. De Vereniging Vrije Vogel is op 23 januari 1998 opgericht. Zij beschikt 

over statuten waarin, in artikel 2, de volgende doelstellingen zijn vastgelegd:

zich in te zetten voor de economie en de bereikbaarheid van de Nederlandse 

Antillen en Aruba in de ruimste zin des woords;

het verbeteren en vergroten van de luchtvaartverbindingen van en naar de 

Nederlandse Antillen en Aruba;

het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van 

luchtvaartmaatschappijen in verhouding tot de prijs der vluchten;

het behartigen van de belangen van haar leden.

13. De d-g NMa acht de Vereniging Vrije Vogel gelet op haar statutaire 

doelstelling belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb. De bezwaren van 

de Vereniging Vrije Vogel zijn derhalve ontvankelijk.

14. Voorts staat vast dat KLM per 1 april 2001 haar prijzen heeft verlaagd op 

de betrokken route, hetgeen tijdens de hoorzitting is erkend door de 

Vereniging Vrije Vogel. Tevens is per 1 april 2001 een nieuw 

Luchtvaartprotocol tussen Nederland en de Antillen in werking getreden, 

waardoor meer maatschappijen op Curaao kunnen vliegen. Gelet op deze 

daling van de tarieven en gelet op het feit dat de Vereniging niet heeft 

aangegeven dat ook deze tarieven desalniettemin te hoog zouden zijn, 

hetgeen ook niet is gebleken, mist het bezwaar van de Vereniging Vrije Vogel 

dat KLM misbruik van haar economische machtspositie zou maken in zoverre 

feitelijke grondslag. Gezien het voorgaande kan het bezwaar tegen de 

methode van kostprijsonderzoek gelet op de samenhang met het bezwaar 

tegen de te hoge tarieven geen doel treffen. Het bezwaar is in zoverre 

ongegrond.

15. Ter hoorzitting heeft de Vereniging Vrije Vogel in dit verband echter nog 

betoogd dat KLM misbruik maakt van haar economische machtspositie door 

het rekenen van te lage prijzen, hetgeen een eenmalige actie zou zijn om de 

concurrentie uit de markt te drukken (verdringingsconcurrentie). Dit doet 

echter niet af aan de juistheid van het oordeel, zoals hiervoor onder 

randnummer 14 weergegeven. Bovendien heeft de Vereniging Vrije Vogel over 

deze verdringingsconcurrentie op 5 april 2001 ook een klacht ingediend bij de 

d-g NMa. Deze klacht heeft niet geleid tot het oordeel dat in zoverre sprake is 

van misbruik[2]. Hiertegen is geen bezwaar gemaakt door de Vereniging Vrije 

Vogel, zodat reeds daarom de d-g NMa geen aanleiding ziet om ten aanzien 

van dit gelijkluidende bezwaar tot een ander oordeel te komen, zo al in het 

kader van deze procedure op dit bezwaar zou kunnen worden ingegaan.

16. Verder heeft de Vereniging Vrije Vogel in bezwaar haar klacht herhaald 

dat KLM misbruik maakt van haar machtspositie door het ten onrechte niet 

aanbieden van de goedkope zitplaatsen. Dit zou KLM bewerkstelligen door 

het kunstmatig creren van wachtlijsten voor tickets voor de goedkope 



zitplaatsen om zodoende passagiers te dwingen tickets voor de duurdere 

zitplaatsen aan te schaffen. Hierin kan de d-g NMa de Vereniging Vrije Vogel 

niet volgen. Uit de stukken is gebleken dat deze wachtlijsten ontstaan 

doordat consumenten vroegtijdig tickets voor de goedkope zitplaatsen 

reserveren, waar veel vraag naar is maar die relatief beperkt in aantal zijn.

17. Gezien het bovenstaande dienen de bezwaren van de Vereniging Vrije 

Vogel ongegrond te worden verklaard.

 

V. Besluit

18. De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit verklaart 

de bezwaren van de Vereniging Vrije Vogel tegen zijn besluit van 8 november 

2000 ongegrond.

Datum: 30 oktober 2001

 

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector 

Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

Klik hier voor het primaire besluit van 8 november 2000

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Parlementaire Geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht I, 

Memorie van Toelichting bij artikel 1:2, p. 149.

[2] Beschikking van 1 juni 2001, zaaknummer 2436.
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