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Opgave 6 
 
Fantasia Air 
Fantasia Air is een luchtvaartmaatschappij, die alleen vliegt vanaf de luchthaven 
van de hoofdstad van Fantasië. De luchthaven is eigendom van de overheid van 
Fantasië. Fantasia Air heeft het alleenrecht op de vluchten naar de hoofdstad 
van een land aan de andere kant van de oceaan. De luchtvaartmaatschappij 
streeft naar maximale totale winst. 
De uitgangssituatie op de markt voor deze vluchten is weergegeven in 
onderstaande figuur. Fantasia Air verkoopt alleen retourvluchten tegen een door 
de overheid vastgestelde eenheidsprijs van € 1.000 per stoel per klant. De 
overheid overweegt het monopolierecht op te heffen en concurrentie toe te 
staan op deze markt. Dan verdwijnt ook de vastgestelde prijs. 
Marktonderzoek heeft aangetoond dat toeristen en zakenmensen gebruik maken 
van deze vlucht. De zakenmensen zijn bereid meer te betalen dan de huidige 
prijs, als ze zonder overnachting weer terug kunnen vliegen. De toeristen willen 
juist minder betalen en Fantasia Air verwacht mogelijke concurrentie van 
prijsvechters die zeer goedkope vluchten voor toeristen aanbieden. De 
betalingsbereidheid van de beide groepen klanten is weergegeven in 
onderstaande tabel. Fantasia Air overweegt twee verschillende prijzen te gaan 
rekenen, om daarmee haar totale winst te vergroten: een lage prijs van € 200 en 
een hoge prijs boven de € 1.000. De maatschappij weet vooraf niet welke klant 
toerist of zakenmens is. 
 
figuur  marktsituatie per vlucht van Fantasia Air          
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tabel gemiddelde betalingsbereidheid per klantgroep op deze vlucht 
 
groep gemiddelde 

betalingsbereidheid 
voorwaarde 

toeristen € 200 per stoel een of meerdere overnachtingen 
tussen heen- en terugvlucht 

zakenmensen € 1.800 per stoel geen verplichting tot overnachting 
zakenmensen € 700 per stoel wel verplichting tot overnachting 

 
2p 24 Levert de door de overheid vastgestelde prijs Fantasia Air maximale totale winst 

op? Verklaar het antwoord met behulp van de figuur. 
 
De marketingmanager van Fantasia Air komt met de volgende oplossing voor 
het probleem van de vaststelling van de hoge prijs: 
“Om de zakenmensen te laten kiezen voor de dure stoelen moet het voordeel 
van de lage prijs ten opzichte van de hoge prijs minder groot zijn dan het 
verschil in betalingsbereidheid tussen wel of geen verplichte overnachting.”  
 

2p 25 Leg uit waarom Fantasia Air niet in staat zal zijn om de zakenmensen een prijs 
van € 1.800 te laten betalen voor een vlucht zonder verplichte overnachting. 
 

2p 26 Leg uit dat de marketingmanager zal adviseren de hoge prijs voor deze vlucht 
vast te stellen op een bedrag net onder € 1.300. 
 
Als de overheid van Fantasië haar voornemens uitvoert, mogen ook andere 
luchtvaartmaatschappijen deze vlucht gaan aanbieden. Door de opheffing van 
het alleenrecht kunnen de marginale kosten van Fantasia Air veranderen en zal 
naar verwachting de gemiddelde prijs voor deze vlucht veranderen. De overheid 
geeft opdracht tot het schrijven van een rapportage op basis waarvan zij kan 
beoordelen wat de mogelijke gevolgen zijn van het afschaffen van het 
alleenrecht en van het afschaffen van de prijsvaststelling door de overheid. 
 

4p 27 Schrijf deze rapportage voor de overheid. Beschrijf daarbij de volgende effecten: 
− een effect waardoor de omvang van het consumentensurplus afneemt 
− een effect waardoor de omvang van het consumentensurplus toeneemt 
− een effect waardoor de hoogte van de marginale kosten afneemt 
− een effect waardoor de hoogte van de marginale kosten toeneemt 
De rapportage moet passen in de gegeven context. Gebruik ongeveer 
75 woorden. 
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