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zien is geloven
De BARIN vecht al jaren tegen Schiphols niet aflatende prijsopdrijving en kosten
inefficiëntie. Voorzitter Coen Waasdorp: ‘Wij, de luchtvaartsector, maken de
prachtige winsten van de luchthaven mogelijk.’
Tekst Cor Hospes, fotografie Ruud Jonkers
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Schiphol op ons bordje terecht gekomen.4
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Want Schiphol berekent bouwkosten en
mogelijk exploitatieverlies aan de luchtvaart-

MY FAVOURITE THINGS

sector door. We hebben een prachtige
luchthaven, goudomrand bijna, maar dat is

Luchthaven: “Moesten we misschien maar overslaan. Ik

onnodige schone schijn. Alsof Schiphol zo

spreek hier als onpartijdig voorzitter van de BARIN en mijn

mooi mogelijk opgetuigd moet worden om

voorkeuren zouden weleens verkeerd uitgelegd kunnen

mogelijke investeerders straks na de privati-

worden.”

sering aan te trekken.”

Hotel Nederland: “Ik slaap nooit in hotels in Nederland.”
Hotel buitenland: “Het Copacabana Palace in Rio de Janei-

Nulscenario

ro, vanwege het fantastische uitzicht op het strand en het

Elk jaar is Schiphol verplicht de BARIN te

Tivoli Hotel in Lissabon. Ofschoon het een verlopen gran-

‘consulteren’. Om de mate van Schiphols

deur heeft ligt het centraal in de stad, vlakbij het Rossio-plein, het mooiste van Europa.”

tariefsverhoging aan te geven: in 2004

Stad Nederland: “Rotterdam, vanwege Feyenoord. Het is een dynamische stad. In Rot-

bedroeg die, volgens Waasdorp, 6 pro-

terdam wordt het geld verdiend, in Amsterdam wordt het uitgegeven.”

cent. “Wij vroegen aan Schiphol: wat kun-

Stad buitenland: “Sydney. Ik heb een aantal jaren in Australië gewoond en ik hou van

nen jullie doen om op nul procent uit te

steden aan het water. Sydney is heuvelachtig en kent prachtige baaien. San Diego heeft

komen? Daar kregen we geen antwoord

hetzelfde. En Lissabon spreekt me ook aan; kleinschalig en verrassend, je kunt er goed

op. Toen vroegen we: wat moeten jullie dan

eten en de blauwe luchten zijn nergens zo mooi als in Portugal.”

aan kosten besparen om op die nul pro-

Zeilen: “Ik zeil graag over de Kaag en het Braassemermeer. Ik zou graag langs die eilan-

cent uit te komen? ‘Elf tot twaalf miljoen

dengroep in de Indische Oceaan varen, Polynesië. Nee, niet er helemaal naartoe zeilen,

euro vinden’, kregen we te horen.”

de boot gaat in een container.”

Wacht even, bimbomde het door de

Boek: “Flags of our fathers van James Bradley. Een boek over de zes soldaten die op een

BARIN-burelen. Een bedrijf dat in 2004 een

geënsceneerde foto de Amerikaanse vlag planten op de hoogste berg van Iwo Jima. De slag

nettowinst maakte van 160 miljoen euro

om dat Japanse vulkaaneiland was voor de Amerikanen een van de grootste gebeurtenis-

kan geen 12 miljoen euro vinden? Een jaar

sen in de Tweede Wereldoorlog. Een kwart van alle Amerikaanse soldaten is daar gesneu-

later

Schiphol

veld, 26.000 in één week tijd. Plus 22.000 Japanners. Ongelooflijk wat daar is gebeurd. Een

opnieuw tot een nulscenario te bewegen.

van die zes soldaten was de marinier John Bradley. Hij heeft nooit over zijn herinneringen

“Toen ging het om 10 miljoen euro die ze

willen spreken, pas na zijn dood kwam zijn zoon James erachter. Daarover gaat dat boek.

niet konden vinden. Terwijl hun winst steeg

Binnenkort komt de film uit, in de regie van Clint Eastwood. Ik ga zeker kijken.”

met 19,9 procent, tot 193 miljoen euro.”

Muziek: “Pink Floyd, Dark Side Of The Moon uit 1973. Die hele sfeer van toen, en dat

Toch blijft hij opgewekt. De Schiphol-directie

experimentele. Nu kun je bij wijze van spreken met elke telefoon muziek maken, maar

heeft een nieuwe COO, voormalig werk-

toen dacht iedereen: wat is dát voor muziek?”

probeerde

de

BARIN

zaam bij een luchtvaartmaatschappij-BARINlid, dus hij verwacht dat de luchthaven binnenkort eindelijk eens

dat nul-verhoging-

Waasdorp zijn BARIN-werk niet frustre-

van twee stemmen aangenomen. Maar

scenario als uitgangspunt zal nemen om van

rend. Oké, met het pleiten voor het invoe-

hoe die privatisering wordt uitgevoerd,

daaruit ook verlagingen van de luchthaven-

ren van een robuuste economische regel-

daarover moet een volgend kabinet stem-

gelden te gaan bewerkstelligen. Dat kan bij-

geving, in plaats van die volstrekt onverant-

men, hoopvolt Waasdorp. “We hebben een

voorbeeld door alle opbrengsten in één pot

woorde z.g. ‘marginale toetsing’ door het

soort waakhondfunctie. En Schiphol moet

te stoppen. “Als die non-aviationwinsten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, die

verantwoording afleggen.”

daarbij komen, zul je zien dat er zelfs een

tot de dag van vandaag die excessieve

En mag hij op enkele successen wijzen?

flinke overwinst zal worden gemaakt. Daar-

verhogingen van de Schipholtarieven heeft

Schiphol wilde een verhoging van de veilig-

mee kunnen de luchthavenheffingen omlaag,

goedgekeurd, is de BARIN al sinds 2000

heidskosten van 18 procent, maar die is

en daarmee ook de nu extra hoge tarieven

bezig. Pas toen het kabinetsvoorstel tot

onder druk van de BARIN teruggebracht

die de luchtvaartmaatschappij en haar pas-

privatisering van Schiphol in de Tweede

naar 8. “Wij hebben de laatste jaren vele

sagier en vrachtklant betaalt.”

Kamer aan de orde kwam, zag men de

tientallen miljoenen euro’s aan initiële ver-

noodzaak van een economische regule-

hogingen weten tegen te houden. We heb-

Ondanks deze forse tegenstellingen tussen

ring. De privatisering is begin dit jaar in de

ben overigens wel de indruk dat men ons

Schiphol en haar klanten-luchtvaartmaat-

Tweede Kamer en onlangs in de Eerste

langzamerhand gaat verstaan, maar we zijn

schappijen verenigd in de BARIN, vindt

Kamer met een zeer krappe meerderheid

er nog lang niet. Seeing is believing!”
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