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Betreft: Verzoekschrift 1507/2009 ingediend door R. C. (Nederlandse nationaliteit), over 
vermeende prijsafspraken van de luchtvaartmaatschappijen SLM en KLM voor 
vluchten van Amsterdam naar Paramaribo (Suriname)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat er sprake is van prijsafspraken tussen de luchtvaartmaatschappijen 
SLM en KLM voor vluchten Amsterdam-Paramaribo. Volgens indiener zijn de prijzen van 
deze vluchten veel te hoog. Indiener vindt het voorts vreemd dat alleen de SLM en de KLM 
op Paramaribo vliegen. Hij verzoekt om een onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Het verbod van de EU op kartels en prijsafspraken is opgenomen in artikel 101 van het 
VWEU, waarin overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de 
interne markt wordt verhinderd, worden verboden. Voorts wordt in artikel 102 van het VWEU 
verboden dat een of meerdere ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de 
interne markt of op een wezenlijk deel daarvan. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing 
als het betreffende gedrag de handel tussen lidstaten aanzienlijk beïnvloedt of naar alle 
waarschijnlijkheid zal beïnvloeden. 
Indiener uit de klacht dat alleen SLM en KLM op de route Amsterdam-Paramaribo vliegen. 
De overeenkomst inzake luchtdiensten (ASA) tussen Nederland en Suriname, de 
overeenkomst waarin de regels voor vluchten tussen deze twee landen zijn vastgesteld, 
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bepaalt dat elk van hen tot hoogstens drie luchtvaartmaatschappijen kan aanwijzen. Met 
andere woorden, er is wettelijk gezien ruimte voor meer dan twee concurrenten op de 
betreffende route. Echter, het niveau van de vraag op de Amsterdam-Paramaribo route en het 
specifieke karakter van die route (een redelijk drukke route tijdens de zomermaanden die 
gedurende de rest van het jaar minder winstgevend is) maken het wellicht moeilijk voor een 
derde concurrent om deze route op basis van winstcapaciteit op te nemen. Onder dergelijke 
omstandigheden is het niet abnormaal dat er behalve SLM en KLM geen andere maatschappij 
directe vluchten van Amsterdam naar Paramaribo aanbiedt. Het is zelfs zeer gebruikelijk dat 
er op langeafstandsroutes niet meer dan twee maatschappijen non-stop vluchten aanbieden.
De Commissie beschikt niet over de middelen om een derde maatschappij te dwingen een 
bepaalde route op te nemen. De keuze om een bepaalde route op te nemen is een zakelijke 
keuze die door luchtvaartmaatschappijen wordt gemaakt, afhankelijk van onder andere de 
mogelijke vraag en het rendement van investeringen.
In wezen is indiener bezorgd dat er wellicht een zogenaamd kartel bestaat tussen SLM en
KLM. De Commissie is ervan op de hoogte dat SLM en KLM in 1993 een 
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten betreffende de vluchten op de route 
Amsterdam-Paramaribo. In maart 2006 werd deze overeenkomst echter beëindigd (voor meer 
informatie wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de
NMa: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/index.asp). Zoals door de NMa in diens besluit 
van 21 juni 2006 wordt opgemerkt (nr. 3475-182, zaak 3475/VVR) hebben SLM en KLM 
bevestigd dat zij beiden, nadat zij hun samenwerking hadden beëindigd, op individuele basis 
actief zijn gebleven op de Amsterdam-Paramaribo-route.

Conclusie
Naar aanleiding van de hierboven genoemde motieven is de Commissie in de huidige situatie 
niet voornemens een formeel onderzoek in te stellen.


