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Deluchtvaartmaatschappijengaanniet
akkoordmet het eenzijdige besluit van
Schiphol Group om de haventarieven
sterk te verhogen. Zij zullen het geschil
voorleggenaantoezichthouderACM,zo
bleek gisteren.

Barin,deorganisatiedieKLMentien-
tallenandereluchtvaartmaatschappijen
vertegenwoordigtopSchiphol, is teleur-
gesteld in het besluit de tarieven vanaf
2022metopgeteld37%teverhogen.Dat
is wel ietsminder dan het voorstel van
tweemaandengeleden: 42%.
‘Een geste van Schiphol,meer niet’,

zegt Barin-voorzitterMarnix Fruitema.
‘Ze doen dit om te laten zien dat ze niet
doof zijn voor alle protesten. Dat ken-
merkt de monopolist. Het is ook een
veel sterkere tariefstijging dan je el-
ders inEuropa ziet. Dit is slecht voor de
concurrentiepositie vanNederland.’

‘Het is een veel sterkere
tariefstijgingdanelders in
Europa. Dit is slecht voor
de concurrentiepositie
van Nederland’

Wiebetaalt
de peperdure
coronarekening
in de luchtvaart?

De luchtvaartmaatschappijen zullen
het besluit aanvechten bij de Autoriteit
Consument&Markt.Barinhadeenver-
hoging van 5% per jaar redelijk gevon-
den. Dat zou een eerlijke verdeling van
definanciëlepijnvandepandemiezijn.

Schiphol verwacht in2020en2021 in
totaal €1,6mrd aan inkomstenmis te
hebben gelopen door de coronacrisis,
waarvan€1,2mrdhavengelden.Demaat-
schappijenvindenhetonacceptabeldat
zijbijna40%hogeretarievenmoetenbe-
talenalsgedeeltelijkeafrekeningvande
coronacrisis, terwijl ze zelf veelminder
vliegenenookgrote verliezenkennen.

Schipholheeft gistereneennieuw ta-
rievenbesluitbekendgemaakt.Detarie- De vloot van Air France-KLM van honderden toestellen draagt ruim de helft bij aan de havengelden van Schiphol.

orgelegdaanACM

‘Dit is volgens ons
een redelijke balans.
Schiphol moet ook
gezond blijven om
te kunnen investeren’

vengaandekomendedrie jaaromhoog
met37%.Datbetekentdatdeluchtvaart-
maatschappijenindieperiode€318mln
meer gaanbetalen aanhavengelden.

Schiphol-cfoRobertCarsouw: ‘Ieder-
eenheefthetheelmoeilijk.Dit isvolgens
onseenredelijkebalans.Schipholmoet
ookgezondblijvenomtekunneninves-
teren.’ De verhoging betekent dat Air
France-KLM circa €160mln extra kwijt
is aan het gebruik van de start- en lan-
dingsbanen, de terminal endepieren.

Erzijndeafgelopenmaandendriezo-
genoemdepreconsultatiesgeweestmet
de luchtvaartmaatschappijen. Daarin
hield de directie van Schiphol aanvan-
kelijk vast aanhet besluit de tarieven in
drie jaar te verhogenmet als opbrengst
€380mln.Deluchthavengafalsmotiva-
tie dat in coronatijd alle beheer- en on-
derhoudskostengewoondoorliepenen
dat alle rekeningenwel betaaldmoes-
tenworden.

VolgensdeLuchtvaartwetmagSchip-
hol de tarieven eenzijdig verhogen. In
2020 halveerde het aantal starts en lan-
dingen, vergelekenmetdeperiodevóór
depandemie.Ookdit jaar ligthetaantal
vliegbewegingenveel lagerdannormaal.
Bovendien verweten demaatschap-

pijendedirectievanSchipholdatdiede
bouw van een nieuwe pier uit de hand
heeft latenlopenendatzij straksvoorde
extrabouwkostenopdraaien.Deopleve-
ringvandeA-pier isvooronbekendetijd

uitgesteld.Debouw, die begon in 2018,
wordtveelduurderdanbegrootenheeft
geleidtoteenconflictmetdebouwcom-
binatieBallastNedam-TAV.
Het zou gaan om een kostenover-

schrijding van zeker €400mln. De ope-
ningisnuvoorzienin2024.Schipholzal
dat jaar geen tariefstijging doorvoeren
vanwegedebudgetoverschrijding.

De luchtvaartmaatschappijendie ge-
bruikmakenvanSchipholenhetNeder-
landse luchtruimkrijgen temakenmet
meertariefstijgingen.Deluchtverkeers-
leiding,LVNL,heeftdemaatschappijen
latenwetendatookzijkomendjaar fors
meermoetenbetalen.Detarievenvande
verkeersleiding stijgenmetbijna 38%.FOTO: BASCZERWINSKI VOORHETFD
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