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Betreft: zaak 2522, DutchBird vs Transavia Airlines c.s.

I. INLEIDING

1. Op 21 juni 2001 ontving de directeur–generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

(hierna: d–g NMa) een aanvraag namens Bimoss Air B.V., handelend onder de naam

‘DutchBird’ (hierna: DutchBird), om toepassing van artikel 56, lid 1, van de

Mededingingswet (hierna ook: Mw). De klacht richt zich tegen Koninklijke Luchtvaart

Maatschappij N.V. (hierna: KLM), Transavia Airlines C.V. (hierna: Transavia) en Martinair

Holland N.V. (hierna: Martinair), door klager tezamen aangeduid als de ‘KLM Group N.V.’

(hierna: KLM Group).

2. De klacht heeft betrekking op het vermeende misbruik dat de KLM Group, althans Transavia

en/of Martinair, zouden maken van de individuele dan wel collectieve economische

machtspositie als bedoeld in artikel 24 Mw, die de KLM Group althans Transavia en/of

Martinair zouden innemen op de markt van het vervoer van passagiers namens

touroperators naar het Middellandse Zeegebied. Het misbruik zou erin zijn gelegen dat

genoemde ondernemingen –kort gezegd (zie verder overwegingen 26–31)– oneigenlijk dan

wel onnodig gebruik maken van de hun toegewezen rechten om tussen 23.00 uur en 06.00

uur te landen op, dan wel op te stijgen vanaf de luchthaven Schiphol (de zogenaamde

nachtslots), met het oogmerk om DutchBird van de markt te dringen.

II. BETROKKEN PARTIJEN

Klager

3. DutchBird is een relatief jonge luchtvaartmaatschappij, die in november 2000 van start is

gegaan. DutchBird verzorgt met een vloot van 3 vliegtuigen chartervluchten voor
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verscheidene touroperators naar populaire vakantiebestemmingen in en rond het

Middellandse Zeegebied. In het winterseizoen 2000/2001 werd gevlogen op een viertal

bestemmingen, in het zomerseizoen 2001 op een twintigtal bestemmingen. Daarnaast

verzorgt DutchBird zogenaamde ‘Ad Hoc’ vluchten. ‘Ad Hoc’ vluchten zijn incidentele

operaties die bijvoorbeeld plaatsvinden in opdracht van bedrijven die een heel vliegtuig

wensen te charteren, of die plaatsvinden in opdracht van een andere luchtvaartmaatschappij

in geval van een technische storing aan een vliegtuig.

Beklaagden

4. KLM is een wereldwijd opererende luchtvaartmaatschappij met als thuisbasis luchthaven

Schiphol. KLM en haar partners, waaronder Northwest Airlines, vliegen naar meer dan 400

steden, in 78 landen. De activiteiten van KLM op dit gebied betreffen zowel passagiersvervoer

als vrachtvervoer.

5. Transavia is een 80%–dochteronderneming van KLM. Transavia verzorgt zowel charter– als

lijnvluchten naar met name bestemmingen rond de Middellandse Zee. In het zomerseizoen

2001 werd met 26 vliegtuigen gevlogen op 22 lijndienst– en 70 charterbestemmingen.

Daarnaast heeft Transavia eind 2000 het ‘BASIQ AIR’ concept geïntroduceerd, waarmee zij

zich richt op de zogenaamde ‘low–cost–low–fare’ dienstverlening (het aanbieden van vlucht

en bijbehorende elementaire service tegen scherpe prijzen). Voorts verzorgt ook Transavia

‘Ad Hoc’ vluchten.

6. De kernactiviteiten van Martinair bestaan uit Europees en intercontinentaal passagiersvervoer

(zowel charter– als lijnvluchten), vrachtvervoer en het vliegen in opdracht van andere

luchtvaartmaatschappijen. Martinair vliegt wereldwijd op 60 bestemmingen, binnen Europa

voornamelijk op bestemmingen in het Middellandse Zeegebied. De aandelen in Martinair zijn

voor 50% in eigendom van KLM en voor 50% in eigendom van Nedlloyd.

7. De klacht is tevens gericht tegen de door klager aangeduide ‘KLM Group N.V.’, waartoe

volgens klager in elk geval KLM, Transavia en Martinair kunnen worden gerekend. De

rechtspersoon ‘KLM Group N.V.’ als zodanig bestaat echter niet. Wel blijkt uit het jaarverslag

van KLM en uit de reactie van KLM op de klacht, dat is er sprake van een ‘KLM Groep’,

waarmee men doelt op KLM en de deelnemingen waarin KLM uitsluitende zeggenschap

heeft. Transavia kan in die zin tot de KLM Groep worden gerekend, evenals bijvoorbeeld KLM

UK en KLM Cityhopper.1

                                                          
1 Zie Jaarverslag KLM 2000/2001, p. 5 en Jaarverslag Transavia 2000/2001, p. 15. Opgemerkt wordt

nog, dat de partners van KLM waarmee zij samenwerkingsverbanden vormt, zoals Northwest Airlines,

of waarmee zij deelneemt in allianties, niet tot de KLM Groep behoren.
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8. Omdat de KLM Group N.V. als zelfstandige rechtspersoon echter niet bestaat, wordt de

klacht opgevat als te zijn gericht tegen KLM, Martinair en Transavia, zowel afzonderlijk als

gezamenlijk.

III. SYSTEEM SLOTALLOCATIE EN REGELGEVEND KADER TEN AANZIEN VAN SLOTS

Inleiding

9. Een luchthaven heeft een bepaalde capaciteit met betrekking tot het aantal vliegtuigbe-

wegingen dat verwerkt kan worden, afhankelijk van onder meer de beschikbaarheid van het

aantal start– en landingsbanen, capaciteit voor afhandeling van vracht en passagiers,

beschikbaarheid van gates, en dergelijke. Verordening 95/93 van de Raad van de Europese

Gemeenschappen betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van ‘slots’ op

communautaire luchthavens (hierna: de Verordening)2 wil op basis van onpartijdige,

doorzichtige en niet–discriminerende regels voorzien in een slotverdelingssysteem in

situaties waarin de vraag naar slots de capaciteit van een bepaalde luchthaven overtreft.

10. Per 1 november 1997 is –ter uitvoering van de artikelen 3 tot en met 6 van de Verordening–

het Besluit slotallocatie3 in werking getreden, op grond waarvan de Minister van Verkeer en

Waterstaat luchthaven Schiphol heeft aangewezen als ‘Volledig Gecoördineerde Luchthaven’4.

Voor een ‘Volledig Gecoördineerde Luchthaven’ geldt dat een luchtvaartmaatschappij, om er

te kunnen landen of opstijgen, moet beschikken over een door een slotcoördinator

toegewezen slot (artikelen 3, lid 4 juncto 2, sub g van de Verordening). Volgens artikel 2, sub

a, van de Verordening is een slot een in een dienstregeling opgenomen aankomst– of vertrektijd

die op een bepaalde datum beschikbaar is voor een vliegtuigbeweging dan wel hieraan is

toegewezen, op een luchthaven die volgens de bepalingen van deze verordening is gecoördineerd.

11. Tevens is op basis van het Besluit slotallocatie de Stichting Airport Coordination Netherlands

(hierna: de slotcoördinator) aangewezen als coördinator voor Schiphol.5 De slotcoördinator

dient de slots te verdelen volgens de regels van de Verordening.

                                                          
2 Verordening nr. 95/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 januari 1993,

betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van ‘slots’ op communautaire luchthavens,

Pb L014 van 22 januari 1993.

3 Besluit van 24 november 1997, houdende regelen met betrekking tot de toewijzing van ‘slots’ op

communautaire luchtvaartterreinen (Besluit slotallocatie), Stb. 1997, nr. 635.

4 Besluit van 13 januari 1998, houdende aanwijzing op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel b,

Besluit slotallocatie.

5 Besluit van 26 oktober 1999, houdende aanwijzing op grond van artikel 3 Besluit slotallocatie.
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12. In de preambule van de Verordening wordt overwogen dat nieuwe gegadigden toegang tot de

markt van de Gemeenschap moeten kunnen krijgen en dat het wenselijk is dat er ‘een zo

goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande slots’. Tevens wordt erop gewezen

dat ‘de toepassing van de Verordening geen afbreuk mag doen aan de mededingingsregels

van het Verdrag, inzonderheid de artikelen 85 en 86’ [thans 81 en 82 EG].

Regels en proces van slotallocatie

13. De belangrijkste regels die de slotcoördinator op basis van de Verordening in acht dient te

nemen, zijn de volgende:

a) het feit dat een luchtvaartmaatschappij een haar door de coördinator toegewezen slot heeft

geëxploiteerd, geeft die luchtvaartmaatschappij het recht in de volgende overeenkomstige

dienstregelingsperiode hetzelfde slot te verlangen (art. 8, lid 1, sub a Vo.). Dit zijn de

zogenaamde ‘historische rechten’ of ‘grandfather rights’;

b) indien een toegewezen reeks slots in een seizoen niet voor ten minste 80% is gebruikt

(70% bij chartervluchten), vervallen de historische rechten op deze slots (tenzij voor dit niet–

gebruik bijzondere redenen zijn aan te wijzen, zoals de sluiting van een luchthaven en

dergelijke). Deze ongebruikte slots komen terecht is een zogeheten ‘slot–pool’ (art. 10, lid 5

Vo.);

c) de in de slot–pool opgenomen slots (nieuwe slots, ongebruikte slots of anderszins

vrijgekomen slots) dienen te worden verdeeld over de aanvragers, waarbij maximaal 50%

wordt toegekend aan nieuwe gegadigden (art. 10, lid 7 Vo.).

14. De Verordening bepaalt voorts dat de slotcoördinator bij de slotallocatie rekening dient te

houden met ‘de door de bedrijfstak opgestelde aanvullende prioriteitsregels’. Daarmee wordt

gedoeld op de IATA6 Worldwide Scheduling Guidelines (hierna: IATA Richtlijnen). In deze

IATA–Richtlijnen zijn artikelen opgenomen over ‘intentional misuse of allocated slots’ en ‘abuse

of the coordination system’.7 Onder de eerstgenoemde categorie gedragingen valt bijvoorbeeld

het vliegen op een tijd die significant afwijkt van de toegekende slot, onder de tweede

categorie vallen onder meer de volgende situaties:

– vliegen op een ‘Volledig Gecoördineerde Luchthaven’ zonder dat de betreffende

maatschappij over de daarvoor benodigde slots beschikt8;

                                                          
6 IATA is de International Air Transport Association.

7 Zie de artikelen 6.10.6 en 6.10.7 van de IATA Worldwide Scheduling Guidelines.

8 Vgl. bijvoorbeeld het Kort Geding tussen Luchthaven Schiphol en DutchBird waarin eerstgenoemde

DutchBird beschuldigde van het vliegen op (nachtelijke) tijdstippen waarvoor DutchBird geen slot was
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– het vasthouden van slots die een luchtvaartmaatschappij niet van plan is te gaan gebruiken;

– het vasthouden van een slot voor een andere operatie dan gepland, met het doel om een

andere luchtvaartmaatschappij capaciteit te ontzeggen;

– het verzoeken om een nieuwe slot, zonder dat de maatschappij van plan is deze te gaan

gebruiken.

15. Opgemerkt wordt dat het een luchtvaartmaatschappij, behoudens in enkele uitzonderlijke,

limitatief beschreven situaties niet is toegestaan om toegewezen slots over te dragen aan

andere luchtvaartmaatschappijen en/of andere entiteiten. Zo is overdracht bijvoorbeeld wel

toegestaan op ruilbasis tussen verschillende maatschappijen, tussen routes of soorten

diensten van dezelfde maatschappij, of tussen moeder– en dochtermaatschappijen en in

geval van een overname. Andere vormen van overdracht (inclusief bijvoorbeeld op basis van

leasing) zijn, als gezegd, niet toegestaan.

16. Het Besluit slotallocatie bepaalt –in overeenstemming met artikel 6 van de Verordening– dat

de exploitant van Schiphol, de N.V. Luchthaven Schiphol (hierna: NVLS), is gehouden twee

maal per jaar de capaciteit van de luchthaven vast te stellen, waarbij onder meer rekening

wordt gehouden met de geluidsregels ten aanzien van Schiphol. Bij deze capaciteits-

vaststelling wordt een scheiding gemaakt tussen het aantal dagslots en het aantal nachtslots.

Voor Schiphol geldt dat er genoeg dagslots beschikbaar zijn, maar dat NVLS het aantal

nachtslots enkele jaren geleden heeft bevroren. De slotcoördinator heeft niet alleen rekening

te houden met de totale capaciteit, maar ook met de beschikbare uurcapaciteit op de

landings- en vertrekbanen, immers een slot is tijdgebonden (en het vliegverkeer op Schiphol

kent landings- en startpieken).

17. Op basis van de beschikbare capaciteit wijst de slotcoördinator in april voor het

daaropvolgende winterseizoen (eind oktober tot eind maart) en in september voor het

daaropvolgende zomerseizoen (eind maart tot eind oktober) aan de hand van de historische

rechten de slots toe aan de luchtvaartmaatschappijen. Vervolgens bepaalt de slotcoördinator

de overgebleven slots ten behoeve van de slot–pool, waar vanuit een herverdeling

plaatsvindt. Nadat een –voorlopige– toedeling van de slots aan de luchtvaartmaatschappijen

overeenkomstig de regels van de Verordening door de slotcoördinator heeft plaatsgevonden,

vinden er in IATA–verband nog halfjaarlijkse bijeenkomsten plaats, de IATA Scheduling

Conferences, tijdens welke luchtvaartmaatschappijen hun vluchtschema’s, gelet op de

onderlinge aansluiting van de slots die zij hebben toegewezen gekregen voor de verschillende

internationale luchthavens, kunnen optimaliseren.

                                                                                                                                                                 

verleend. De President van de Arrondissementsrechtbank stelde Luchthaven Schiphol in het gelijk

(Vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem van 9 juli 2001 in

zaaknummer 75565/KG ZA 01–349).
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18. Indien een luchtvaartmaatschappij het oneens is met de toewijzing van slots bestaat er de

mogelijkheid om de zaak voor te leggen bij het Coördinatiecomité9, dat in elk geval bestaat uit

een vertegenwoordiger van de luchthaven, een vertegenwoordiger van de

luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van die luchthaven en een vertegenwoordiger

van de Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie. Het Coördinatiecomité heeft krachtens artikel 4,

lid 3 van het Besluit slotallocatie een subcommissie ingesteld die zich bezighoudt met zaken

betreffende de slotverdeling, het Scheduling Sub Committee (hierna: SSC). Tegen een

uitspraak van het SSC bestaat formeel de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het

Scheduling Procedures Committee van de IATA. Ten slotte voorziet de Verordening er nog in

dat, indien er ondanks de in het proces van slotallocatie ingebouwde waarborgen voor nieuwe

gegadigden ernstige problemen blijven bestaan voor nieuwe gegadigden, een vergadering

wordt belegd van het Coördinatiecomité om te onderzoeken hoe deze problemen kunnen

worden verholpen. De Europese Commissie (hierna: de Commissie) dient voor deze

vergadering te worden uitgenodigd.

19. Voor luchthaven Schiphol zijn op basis van bovenstaande beginselen voor het zomerseizoen

2001 in totaal 278.663 dag– en nachtslots verdeeld, waaronder in totaal 8.470 nachtslots.10

De verdeling over betrokken partijen voor het zomerseizoen 2001 was als volgt:11

Maatschap-

pij

Totaal aantal

toegekende slots

Waarvan historische

slots

Waarvan nachtslots Nachtslots in

% van totaal

nachtslots12

KLM13 99.010 87.736 1.362 16%

Transavia 18.845 16.573 4.578 54%

Martinair 8.197 8.193 1.623 19%

DutchBird 2.340 0 31 0,4%

Overigen 150.271 145.859 876 10%

                                                          
9 Zie artikel 8, lid 7 van de Verordening en artikel 4 Besluit slotallocatie, waarin uitvoering wordt

gegeven aan artikel 5 van de Verordening.

10 Bron: website van Stichting Airport Coordination Netherlands, www.slotcoordination.nl.

11 Bron: website van Stichting Airport Coordination Netherlands, www.slotcoordination.nl.

12 Het betreft hier afgeronde percentages.

13 Aantallen KLM exclusief KLM UK, een 100%–dochteronderneming van KLM. KLM UK heeft voor de

zomer 2001 27.799 slots toegewezen gekregen, waaronder 31 nachtslots. Inclusief KLM UK, zou het

percentage nachtslots van KLM nog steeds 16% bedragen
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20. Voor het zomerseizoen 2002 heeft de slotcoördinator DutchBird 150 nachtslots meer

toegewezen ten opzichte van het zomerseizoen 2001, waarmee het aantal nachtslots voor

zomer 2002 voor DutchBird op 180 komt.

Herziening van de Verordening

21. De Verordening wordt thans herzien. Een daartoe strekkend voorstel van de Commissie14 is

op 20 juni 2001 ingediend. Ten aanzien van de redenen om de huidige Verordening te

herzien, merkt de Commissie onder meer het volgende op:

‘Een van de belangrijkste problemen van het huidige systeem van slottoewijzing was het vinden van

het juiste evenwicht tussen de belangen van de gevestigde luchtvaartmaatschappijen en nieuwe

gegadigden op overbelaste luchthavens, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat

gevestigde luchtvaartmaatschappijen hun positie op een luchthaven al hebben opgebouwd en er

belang bij hebben deze verder uit te bouwen, terwijl luchtvaartmaatschappijen die geen of naar

verhouding weinig activiteiten hebben, in staat moeten zijn hun diensten uit te breiden en een

concurrerend netwerk op te zetten.

Op zwaar belaste luchthavens zijn de huidige regels, die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op het

beginsel van de “historische rechten”, niet flexibel genoeg om ervoor te zorgen dat er slots

beschikbaar zijn en de schaarse luchthavencapaciteit zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Zij zijn

niet bevorderlijk voor mobiliteit van de slots en concurrentie tussen gevestigde

luchtvaartmaatschappijen onderling en tussen gevestigde luchtvaartmaatschappijen en nieuwe

gegadigden. In plaats van slots terug te geven aan de pool blijven luchtvaartmaatschappijen slots

hamsteren, ook wanneer deze niet economisch kunnen worden gebruikt, om er zeker van te zijn

dat zij over voldoende slots beschikken wanneer zij die in de toekomst nodig hebben.’

22. Ondanks de hierboven weergegeven opmerkingen van de Commissie ten aanzien van de

concurrentiebeperkingen die kleven aan het systeem van historische rechten, hetgeen nog

wordt verstrekt door het feit dat slots niet overdraagbaar zijn, blijft het stelsel van historische

rechten in het voorstel van de Commissie gehandhaafd. Wat betreft de overdraagbaarheid is

in het voorstel echter een bepaling opgenomen, die stelt dat de Verordening geen afbreuk

doet aan de bevoegdheden van overheidsinstanties om de overdracht van slots tussen

luchtvaartmaatschappijen te eisen op basis van de Europese mededingingsregels, neergelegd

in de artikelen 81 en 82 EG–Verdrag en de Concentratieverordening.

                                                          
14 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van

Verordening nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de

toewijzing van ‘slots’ op communautaire luchthavens, COM (2001) 335.
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IV. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

23. Op 21 juni 2001 heeft de d–g NMa de klacht namens DutchBird ontvangen. Tevens zijn aan

DutchBird aanvullende vragen gesteld, waarop de antwoorden zijn ontvangen, en heeft

DutchBird de d–g NMa nog van aanvullende informatie voorzien.

24. Per brief d.d. 20 juli 2001 zijn KLM, Martinair en Transavia om een gemotiveerde reactie op

de klacht van DutchBird gevraagd, waarop reacties van genoemde partijen zijn ontvangen.

25. Op 31 juli 2001 heeft een informatief overleg plaatsgevonden ten kantore van de NMa met de

slotcoördinator, in de persoon van haar managing director de heer K. den Braven. Deze heeft

een toelichting gegeven bij het proces van slotallocatie. Voorts infomeerde hij dat DutchBird

zich in april 2001 had gewend tot het SSC (zie overweging 18) met een klacht over de

verdeling van de nachtslots voor het zomerseizoen 2001, maar dat DutchBird door het SSC in

het ongelijk werd gesteld.

V. STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Standpunten klager

26. DutchBird stelt dat KLM, Transavia en Martinair misbruik maken van hun individuele dan wel

collectieve economische machtspositie op de relevante productmarkt voor het vervoer van

passagiers namens touroperators naar het Middellandse Zeegebied. Voor de aldus

afgebakende dienstenmarkt verwijst DutchBird naar de beschikking van de Commissie in

zaak KLM/Martinair.15 De geografische omvang van deze markt is volgens DutchBird –onder

verwijzing naar de NMa–rapportage inzake de luchthaventarieven van luchthaven Schiphol16–

beperkt tot luchthaven Schiphol. DutchBird stelt dat de door haar geïdentificeerde KLM

Group, inclusief Northwest Airlines, 92,2% van alle slots op Schiphol heeft toegewezen

gekregen en dat wat betreft bovengenoemde relevante markt, Transavia en Martinair

beschikken over 73,2% van de nachtslots. Dit rechtvaardigt volgens DutchBird de conclusie

dat er sprake is van een economische machtspositie op de betrokken relevante markt. Voorts

kan de positie van beklaagde partijen volgens DutchBird ook worden aangemerkt als een

collectieve economische machtspositie, daar bedoelde ondernemingen door economische

banden zijn verenigd, waardoor zij hun optreden op de markt kunnen coördineren.

                                                          
15 Beschikking van de Commissie van 1 februari 1999 in zaak IV/M. 1328, KLM/Martinair.

16 Rapportage Luchthaventarieven Schiphol van 10 april 2001
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27. Alvorens op het vermeende misbruik van beklaagden in te gaan, stelt DutchBird dat zij niet

voldoende nachtslots heeft toegewezen gekregen, en dat zij thans kampt met een tekort van

420 nachtslots. DutchBird legt daarbij uit dat het voor een onafhankelijke

chartermaatschappij, om rendabel en economisch verantwoord te kunnen opereren,

noodzakelijk is om dagelijks twee ‘slagen’ binnen Europa te maken, dat wil zeggen twee maal

per dag naar een bestemming te vliegen. Dat heeft tot gevolg dat ten minste één vlucht vóór

06.00 uur moet vertrekken en dat er een late aankomst (na 23.00 uur) zal moeten

plaatsvinden. Indien er niet vroeg kan worden vertrokken en laat kan worden geland, kan er

slechts één maal per dag naar een bestemming worden gevlogen, hetgeen niet voldoende is.

DutchBird wijst er nog op dat het huidige systeem van slotallocatie als

mededingingsbeperkend wordt ervaren en dat het nieuwe toetreders ernstig belemmert.

28. Aangaande het misbruik stelt DutchBird dat Transavia haar vluchtschema dusdanig inricht,

dat zij nachtslots nodig heeft, terwijl de noodzaak daartoe –volgens DutchBird– niet bestaat.

In de praktijk zou dit blijken doordat Transavia gedurende de dag haar toestellen langer aan

de grond laat staan, en derhalve later laat vertrekken, zodat deze toestellen aan het einde van

de dag op zodanige tijdstippen terugkomen, dat daarvoor een nachtslot benodigd is

(derhalve na 23.00u). Tevens plant Transavia volgens DutchBird de aankomst van

verschillende vluchten willens en wetens enkele minuten vóór 06.00 uur, zodat daarvoor een

nachtslot wordt gebruikt, terwijl het toestel zonder probleem ook iets later had kunnen

landen. Hetzelfde geldt voor aankomsten kort na 23.00 uur. DutchBird werkt dit uit in enkele

voorbeelden betreffende de maanden maart 2001 (winterseizoen 2000/2001) en april 2001

(zomerseizoen 2001). Uit deze voorbeelden blijkt dat Transavia voor bepaalde toestellen

‘omdraaitijden’ (de periode waarin een toestel op Schiphol aan de grond staat tussen het

landen op Schiphol en weer opstijgen vanaf Schiphol) hanteert van bijvoorbeeld drie uur.

Hoewel deze voorbeelden één week beslaan, wil DutchBird met de gegeven voorbeelden

kennelijk illustreren dat de betreffende omdraaitijden het gehele seizoen worden gehanteerd.

Op verzoeken van DutchBird aan Transavia om nachtslots aan haar ter beschikking te stellen

of ‘uit te lenen’ wordt ongemotiveerd afwijzend gereageerd door Transavia. Voor Martinair en

KLM geldt, aldus DutchBird, mutatis mutandis hetzelfde, alhoewel DutchBird voor Martinair

en KLM geen voorbeelden van soortgelijke gedragingen heeft overgelegd.

29. Gelet op bovenstaande maakt KLM Group, althans Transavia en Martinair, volgens DutchBird

misbruik van haar machtspositie ‘door haar eigen rechten te gebruiken ten nadele van

concurrenten en hiermee de concurrentie en de mededinging te vervalsen’ en door middelen

in te zetten die niet behoren bij een normale mededinging. DutchBird wijst in dit verband op

de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) in
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de zaken Hoffmann–La Roche en Michelin.17 Transavia zou dit volgens DutchBird doen ‘om

haar eigen voorsprong te beschermen’ en nieuwkomers als DutchBird van de markt uit te

sluiten dan wel van de markt te drukken. Deze stelling wordt door DutchBird echter niet met

concrete bewijzen onderbouwd.

30. Voorts verwijst DutchBird naar de beschikking van de Commissie in de zaak British

Midland/Aer Lingus18, waarin werd beslist dat Aer Lingus misbruik maakte van een

economische machtspositie door British Midland ‘interlining’19 te weigeren, waardoor

laatstgenoemde in ernstige mate de toegang tot de markt werd belemmerd. Tevens zou,

aldus DutchBird, in dit geval dienen te worden onderzocht of Transavia ‘als bezitster van een

machtspositie’ de mogelijkheden ervan heeft benut “om handelsvoordelen te verwerven die

zij in een situatie van normale en voldoende daadwerkelijke mededinging niet zou hebben

gehad”.20

31. Ten slotte kan volgens DutchBird de jurisprudentie die stelt dat het een onderneming met

een economische machtspositie verboden is om levering te weigeren aan een andere

onderneming die van haar product afhankelijk is21, in onderhavig geval, waarin sprake is van

een ‘gegeven recht’, analoog worden toegepast.

Standpunten beklaagden

32. KLM wijst er allereerst op dat de door DutchBird aangeduide ‘KLM Group N.V.’ niet bestaat.

Vervolgens stelt KLM dat de relevante geografische markt niet beperkt is tot luchthaven

Schiphol. Daarnaast stelt zij dat het aantal toegewezen nachtslots niet bepalend is voor de

positie van KLM op de relevante markt. KLM wijst er in dat verband op dat door KLM geen

van de haar toegekende nachtslots wordt gebruikt voor vluchten naar het Middellandse

Zeegebied. Overigens wijst KLM er op dat DutchBird geen enkele aanwijzing heeft gegeven

dat KLM überhaupt zelf actief is op de relevante markt en dat zij daarop een economische

machtspositie zou innemen. Ten aanzien van het gestelde misbruik merkt KLM ten

                                                          
17 Arrest van het HvJEG van 13 februari 1972 in zaak 85/76, Hoffmann–La Roche t. Commissie, Jur. 1979,

461 en het arrest van het HvJEG van 9 november 1983 in zaak 322/81, Michelin t. Commissie, Jur. 1983,

3461.

18 Beschikking van de Commissie van 26 februari 1992, British Midland/Aer Lingus, PB L96/34.

19 Interlining is de in de luchtvaart normale praktijk op basis waarvan passagiers met één ticket met

meerdere vervoerders kan vliegen.

20 Zoals bedoeld in het arrest van het HvJEG van 14 februari 1978 in zaak 72/76, United Brands t.

Commissie, Jur. 1978.

21 Onder meer arrest van het HvJEG van 6 maart 1974 in zaak 6–7/73, ICI en Commercial Solvents t.

Commissie, Jur. 1974, 223.
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overvloede op dat DutchBird daarvoor geen bewijzen betreffende KLM heeft aangedragen en

tevens dat KLM haar slotrechten sinds de toetreding van DutchBird niet anders is gaan

gebruiken. Voorts wijst KLM er op dat andere chartermaatschappijen (zoals Hapag Lloyd)

kennelijk wel kunnen opereren terwijl zij beschikken over minder nachtslots dan DutchBird.

Ten slotte stelt KLM dat zij niet gehouden is om haar vluchtschema’s op een voor haar

concurrenten zo voordelig mogelijke manier in te richten, en dat zij daarin geleid wordt door

de wensen van de consument en een groot aantal operationele factoren.

33. Martinair wijst er allereerst op dat zij ertegen bezwaar maakt dat zij door DutchBird wordt

beschouwd als behorende tot de (niet bestaande) ‘KLM Group N.V.’ De Commissie heeft

herhaaldelijk geconstateerd dat KLM en Nedlloyd gezamenlijk controle uitoefenen over

Martinair en dat KLM derhalve geen bijzondere zeggenschap heeft over Martinair. Martinair

dient dus te worden beschouwd als een afzonderlijke economische eenheid. Voorts merkt

Martinair op, dat DutchBird geen bewijs aanvoert voor haar stelling als zou Martinair

misbruik maken van de haar toegekende slots. Tevens wijst Martinair er op dat zij de haar

toegekende slots niet uitsluitend inzet voor vluchten op de onderhavige relevante markt,

maar ook voor intercontinentale vluchten en vrachtvluchten. Het vormgeven van het

vluchtprogramma is een gecompliceerde aangelegenheid en luistert zeer nauw. Dat Martinair

haar vluchtprogramma zodanig zou inzetten dat ze daarmee opzettelijk DutchBird schade

toebrengt, moet in dat licht –volgens Martinair–  als ‘nonsense’ worden beschouwd. Ten

slotte wijst Martinair er op dat DutchBird in haar klacht zelf spreekt van een ‘uiterst

competitieve marktsituatie’ en op het feit dat er nog nooit zoveel chartermaatschappijen

gelijktijdig actief waren op de markt als momenteel het geval is.

34. Transavia gaat in haar reactie allereerst uitvoerig in op het systeem van slotallocatie. Zij wijst

er op dat de toedeling van de hoeveelheid slots geschiedt door een onafhankelijke

slotcoördinator en dat Transavia daar dus buiten staat. Tevens stelt Transavia dat het aantal

toegekende slots geen graadmeter is voor de positie van een maatschappij op de relevante

markt. Ten aanzien van het gestelde misbruik stelt Transavia dat het voor Transavia niet

mogelijk is om vertrek– en aankomsttijden van vluchten zomaar te wijzigen, omdat de

planning van vluchten een complexe materie is, waarop een veelheid van externe factoren van

invloed is. Daarnaast stelt Transavia dat het niet alleen voor DutchBird, maar ook voor

Transavia vanuit economisch oogpunt noodzakelijk kan zijn om twee ‘slagen’ per etmaal naar

het Middellandse Zeegebied te maken. Van misbruik is derhalve, aldus Transavia, geen

sprake. Evenmin kan er volgens Transavia sprake zijn van misbruik door te weigeren slots ter

beschikking te stellen dan wel uit te lenen, aangezien slots volgens de regels niet

overgedragen mogen worden. Ook de verwijzingen van DutchBird naar de

beschikkingenpraktijk van de Commissie en de jurisprudentie van het Hof gaan volgens

Transavia niet op. Immers, voorzover de mededinging op de markt reeds is verzwakt, dan

komt dit niet door de enkele aanwezigheid van Transavia, maar door de schaarste aan slots.
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Het gebruik van Transavia van de haar toegekende slots is in dat licht niet te kwalificeren als

een gedraging die de structuur van de markt beïnvloedt. Ook kan het weigeren om slots ter

beschikking te stellen niet worden aangemerkt als misbruik, aangezien Transavia niet

optreedt op de markt als aanbieder van slots, maar zelf actief is op dezelfde markt als

DutchBird.

 BEOORDELING

Inleiding

35. De kern van het probleem van DutchBird is er in gelegen dat zij naar haar mening beschikt

over onvoldoende nachtslots. Deze omstandigheid vloeit voort uit de slottoewijzingsregels,

neergelegd in de Verordening. DutchBird is zelf ook van mening dat het (mede) de

slotallocatiemethodiek is die haar in de weg zit.22 Indien DutchBird hiervan problemen

ondervindt, dan is dit dus niet zozeer een gevolg van de aanwezigheid van Transavia, of een

andere luchtvaartmaatschappij, op de markt, als wel van de schaarste aan slots en de

allocatiesystematiek van beschikbare slots. Overigens heeft DutchBird er voor het

zomerseizoen van 2002 150 nachtslots bij gekregen (zie ook overweging 20).

Toepasselijkheid Mededingingswet op gebruik van slots

36. Voor zover DutchBird klaagt over de wijze waarop de door haar beklaagde partijen gebruik

maken van de hun toegekende slots, geldt het volgende. In de Verordening wordt niet

voorgeschreven welk gedrag maatschappijen op verschillende markten dienen te vertonen ten

aanzien van het gebruik van de hen toegekende slots. Wel wordt in het kader van de

slotallocatie aan bepaalde gedragingen (zoals het niet voor 80% gebruiken van toegekende

slots en ‘intentional misuse’ of ‘abuse’, zie overwegingen 13 en 14) een consequentie

verbonden in die zin dat een dergelijke gedraging voor de betreffende maatschappij gevolgen

kan hebben bij de eerstvolgende slottoedeling.

                                                          
22 Zie slot overweging 27. Dit blijkt verder uit een artikel uit De Telegraaf, waarin de algemeen directeur

van DutchBird, de heer Heppener, wordt geciteerd: ‘We hebben geen kritiek op de aanpak van de

slotcoördinator; die handelt volgens de voorschriften. We zijn de dupe van de regels.’ Eenzelfde geluid

spreekt uit een artikel in NRC Handelsblad, waarin de heer Wentzel, directeur marketing en verkoop bij

DutchBird verklaart: ‘Als je de slots verdeelt op basis van de rechten van vorig jaar, kunnen nieuwkomers in

de markt niet veel beginnen. Wij hadden immers vorig jaar geen start– en landingsrechten.’
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37. Hieruit volgt dat de regels inzake slotallocatie de luchtvaartmaatschappijen in beginsel de

ruimte laten om hun gedrag op verschillende relevante markten, zoals de markt voor het

vervoer van passagiers namens touroperators naar het Middellandse Zeegebied, met

betrekking tot het gebruik van slots op die markten, autonoom vorm te geven. Zo zijn

luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld vrij in hun keuze voor welke vlucht (naar welke

bestemming) ze een bepaalde slot gebruiken, welk toestel daarbij wordt ingezet, kortom: hoe

ze hun vliegverkeer willen indelen. Nu deze ruimte bestaat, staat het door DutchBird

beschreven autonome gedrag van beklaagde partijen ten aanzien van het gebruik van slots

open voor mededingingsrechtelijke toetsing.23 Deze mogelijkheid wordt in de Verordening

ook onderkend, daar in de preambule is opgenomen dat de toepassing van de Verordening

geen afbreuk mag doen aan de mededingingsregels. Derhalve zal hieronder worden bekeken

of in het onderhavige geval sprake is van het misbruik maken van een economische

machtspositie in de zin van artikel 24 Mw.

Misbruik van economische machtspositie (artikel 24 Mw)

38. Artikel 24 Mw bepaalt dat het ondernemingen verboden is misbruik te maken van een

economische machtspositie. Een economische machtspositie wordt in artikel 1, sub i, Mw

omschreven als ‘een positie van een of meer ondernemingen die hen in staat stelt de

instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel

daarvan te verhinderen door hun de mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate

onafhankelijk van hun concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te

gedragen.’

39. DutchBird stelt dat KLM, Martinair en Transavia misbruik maken van een economische

machtspositie doordat zij onnodig danwel oneigenlijk gebruik maken van hun toegekende

nachtslots, om daarmee DutchBird van de markt te werken. Derhalve zouden de beklaagde

maatschappijen volgens DutchBird de slots die zij onnodig gebruiken aan DutchBird dienen

af te staan, aangezien zij behoefte heeft aan meer nachtslots.

40. De feiten die DutchBird aandraagt, leiden echter niet tot de conclusie dat sprake is van het

maken van misbruik in de zin van artikel 24 Mw door de beklaagde partijen.

41. Er wordt aan herinnerd dat een slot –kort gezegd– een in een dienstregeling opgenomen

aankomst– of vertrektijd is die op een bepaalde datum beschikbaar is voor een

                                                          
23 Vgl. arrest van het HvJEG van 11 november 1997 in gevoegde zaken C–359/95P en C–379/95P,

Commissie en Franse Republiek t. Ladbroke Racing Ltd., Jur. 1997, I–6265 en de besluiten van de d–g

NMa van 13 augustus 1999 in zaak 620, Raamovereenkomst Nederzand, en van 10 maart 2000 in zaak

181, Ontheffingsaanvraag zorgkantoren.
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vliegtuigbeweging. Een slot verleent derhalve aan een luchtvaartmaatschappij het recht om

op welbepaalde data en tijdstippen van de luchthavenfaciliteiten gebruik te maken om te

landen en op te stijgen.24

42. Het staat een luchtvaartmaatschappij in beginsel vrij om van dit haar toekomende recht

gebruik te maken conform het systeem van de Verordening en haar bedrijfsvoering daarop af

te stemmen, zoals het inrichten van vluchtschema’s en het daarbij hanteren van bepaalde

omdraaitijden. Opgemerkt wordt dat aannemelijk is, dat het plannen van vluchtschema’s een

zeer complexe aangelegenheid is, waarbij een veelheid van commerciële en operationele

factoren een rol speelt, zoals de beschikbaarheid van toestellen en grondpersoneel,

aansluiting van slottijden op diverse internationale luchthavens, wensen van consumenten,

en dergelijke. Los van de vraag of er in casu sprake is van een (individuele dan wel

collectieve) economische machtspositie bij de beklaagde ondernemingen, geldt in het licht

van het bovenstaande dat de enkele observatie dat –in het voorbeeld van DutchBird–

Transavia bepaalde vluchtschema’s en omdraaitijden hanteert, onvoldoende

aanknopingspunten biedt om te kunnen concluderen dat zij hiermee gebruik maakt van een

slot op een wijze die als misbruik zou moeten worden aangemerkt.

43. Deze conclusie wordt in beginsel niet anders indien de gehanteerde vluchtschema’s en

bijbehorende omdraaitijden nadelig zouden zijn voor DutchBird. Van een maatschappij, ook

indien zij beschikt over een economische machtspositie, behoeft in beginsel niet te worden

verwacht dat zij haar vluchtschema’s inricht op een voor haar concurrent(en) meest gunstige

wijze.25 Het inrichten van een vluchtschema behoort tot de bedrijfsinterne processen van een

onderneming waarin het mededingingsrecht slechts treedt indien het een onderneming met

een economische machtspositie brengt tot een gedraging die als misbruik in de zin van

artikel 24 Mw zou moeten worden bestempeld.26 Daarvan is –als gezegd– niet gebleken.

                                                          
24 Zie ook het Voorstel van de Commissie tot wijziging van de Verordening, p. 7 en de definitie van een

slot.

25 Vgl. arrest van het GvEA van 7 oktober 1999 in zaak T–228/97, Irish Sugar plc. t. Commissie, ov. 112.

26 Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Commissie in de zaak B&I/Sealink (Holyhead),

Mededingingsverslag 1992, p. 131, waarin de Commissie van mening was dat een onderneming die

tegelijkertijd eigenaar en gebruiker is van een wezenlijke faciliteit –in casu een haven– aan haar

concurrenten geen toegang tot deze faciliteit mag verlenen op minder gunstige voorwaarden dan die

welke voor haar eigen diensten gelden. Derhalve werd in die zaak Sealink, die zowel havenoverheid van

Holyhead (Wales) was als exploitant van een veerdienst, door de Commissie verzocht de door haar

goedgekeurde wijzigingen in haar dienstregeling, die mogelijk ernstige schade hebben berokkend aan

concurrent B&I (eveneens exploitant van een veerdienst), aan te passen.
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44. Het beroep van DutchBird op de door haar genoemde jurisprudentie gaat niet op. Noch kan

–in het licht van het bovenstaande– worden volgehouden dat Transavia door het enkele

slotgebruik invloed uitoefent op de structuur op de markt (als bedoeld in de arresten

Hoffmann–La Roche en Michelin), noch dat zij ‘zich handelsvoordelen zou hebben verworven

die zij in een situatie van normale en voldoende daadwerkelijke mededinging niet zou hebben

gehad’, in de zin van het United Brands–arrest.

45. Wat betreft het beroep op het arrest Commercial Solvents geldt het volgende. Uit dat arrest

kan worden afgeleid dat onder omstandigheden een onderneming met een economische

machtspositie op een grondstoffenmarkt ertoe kan worden verplicht om haar concurrenten

op een afgeleide markt voor eindproducten deze grondstoffen te leveren als laatstgenoemden

de grondstoffen nodig hebben om te kunnen concurreren op de afgeleide markt. In casu

beschikt Transavia over meer slots dan DutchBird. Deze zijn haar toegekend door de

onafhankelijke slotcoördinator op basis van de slotallocatieregels. Transavia zelf is dus geen

aanbieder op ‘de markt voor slots’, zo deze laatstgenoemde markt überhaupt al kan worden

geïdentificeerd. Transavia gebruikt de haar toegekende landings– en vertrektijden om te

opereren op de afgeleide markten van vervoer van passagiers en eventueel vracht naar allerlei

bestemmingen, op welke markt ook DutchBird actief is. De analogie met het arrest

Commercial Solvents gaat dus niet op.

46. Gezien het bovenstaande is de d–g NMa niet gebleken dat sprake is van het door klager

gestelde misbruik in de zin van artikel 24 Mw door Transavia. Het onderdeel van de klacht

betreffende Transavia dient derhalve te worden afgewezen.

47. Met betrekking tot KLM en Martinair zijn door klager geen feiten aangevoerd waaruit zou

blijken dat deze maatschappijen zich schuldig maken aan soortgelijk gedrag. Uit de

geschiedenis van de totstandkoming van de Mededingingswet, blijkt dat de d–g NMa

beschikt over beleidsvrijheid ten aanzien van het doen van onderzoek omtrent een vermeende

overtreding van de Mededingingswet.27 Voor zover met dit gedeelte van de klacht is beoogd

te verzoeken dat de d–g NMa van bedoelde beleidsvrijheid gebruik maakt door het doen van

onderzoek naar de vermeende overtreding van artikel 24 Mw door KLM en/of Martinair,

overweegt de d–g NMa het volgende. Mede gelet op hetgeen is overwogen ten aanzien van

de vermeende misbruikelijke gedragingen van Transavia, kan ervan worden uitgegaan dat als

al sprake zou zijn van met Transavia vergelijkbaar gedrag, dit gedrag onvoldoende

aanknopingspunten biedt om te concluderen dat zij hiermee misbruik zouden maken in de

zin van artikel 24 Mw als bovenbedoeld. De d–g NMa acht het in dit licht niet opportuun hier

nader onderzoek naar te verrichten. Ten slotte kan ook het onderdeel betreffende het

                                                          
27 TK 24 707, nr. 3, MvT, p. 47.
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gezamenlijk maken van misbruik door beklaagde partijen worden afgewezen, nu van het

misbruikelijke karakter van de gedragingen niet is gebleken.

48. Aangezien niet is gebleken van misbruik aan de zijde van beklaagde partijen, behoeft niet te

worden ingegaan op de afbakening van de in casu relevante markt(en) en de positie –zowel

individueel als collectief– van partijen daarop.

49. Gelet op het vorenstaande zijn er onvoldoende aanknopingspunten om te concluderen dat

sprake is van een inbreuk op artikel 24 Mw. Voor zover met de klacht wordt beoogd te

verzoeken dat de d–g NMa toepassing geeft aan artikel 56, lid 1 Mw wegens overtreding van

artikel 24 Mw, wordt dit verzoek afgewezen.

VII. BESLUIT

50. Gelet op het bovenstaande is de directeur–generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van overtreding van

artikel 24 van de Mededingingswet door KLM dan wel door Martinair dan wel door Transavia.

De aanvraag om toepassing van artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet wordt derhalve

afgewezen.

Datum: 15 maart 2002

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

voor deze:

w.g. drs. R.J.P. Jansen

plv. directeur-generaal

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur-generaal

van de Nederlandse mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH  Den Haag.


