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door economische crisis
Vliegtaksvrije londen profiteren von Nederlondse passogiers

Dat de crisis goed om zich heen heeft geslagen in de luchtvaart, lijkt duidelijk. Samen met de

vermaledijde vliegtaks neemt nu ook het aantal zakenreizigers snel af. En als ze dan vliegen

gebeurt dat achter in het vliegtuig in de economy klasse. Dat is de uitkomst van het onderzoek,

dat dienstverlener Amadeus samen de Economist Intelligence Unit uitbracht. rekst: Frits Njio

Het onderzoek naar de sobere reiziger
spitst zich toe op het effect van bedrijfs-
bezuinigingen met betrekking tot ho-
tels. Het onderzoekvond afgeiopen

november en december 2008 plaats

onder 354 directeuren wereldwijd. De

verwachtingen van zakenreizigers wor-
den ook bijgesteld. Zij geven minder om
luxe en meer dan driekwart van deze

reizigers vinden een goede wifr inter-
netverbinding op de hotelkamer het
allerbelangrijkste, ook in goedkopere

hotels. Bijna de helft van de onder-
vraagde managers verwacht minder te
reizen in het komende jaar en minder in
dure hotels te overnachten.

De sobere zakenreíziger anno 2009 kun
je steeds meer vinden bij de gates van

lowcost carriers als Easyjet en Ryanaiq
dan brj die van de reguliere full-service
business class maatschappijen als Air
France - KLM of Singapore Airlines.
Nederland is even exit als exportland,
zo lijkt het na de dramatische verwach-
tingen van het Centraal Planbureau.

Kijk maar naar Schiphol, dat leegloopt.
De nationale luchthaven moet honder-

den mensen de laan uitsturen, omdat de

verkeersvraag met sprongen terug-
loopt. De combinatie van kredietcrisis
met de vliegtaks blijkt desastreus te

werken voor onze nationale luchthaven
en zijn regionale dochters. Zelfs Ver-
keersminister Eurlings ziet dit eindelijk
in en heeft de omstreden vliegtaks ter
discussie gesteld.

Schipholen KLM krimpen

Schiphol geldt samen met London He-

athrow als een van de duurste luchtha-

vens in Europa en staat van alle kanten
onder druk. Hetziet ook langzaam
maar zeker zijn einde als drukke over-

staphaven naderen als meer passagiers

de auto, trein of bus nemen om op te

stappen in Diisseldorf of Brussel. Trans-
ferpassagiers zijn tijdelijk blij, want het
is niet zo druk achter de douane. Maar

er zijn ook minder doorverbindingen
mogelijk. Diverse airlines hebben de

kuierlatten genomen om de vliegtaks te

ontwijken, vooral de prijsvechters ver-

lieten Schiphol. Maar ook grote airlines

als Jet Airways uit India verkozen Brus-

sel boven Amsterdam om financiële
redenen. Brussel wordt binnenkort door
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een hogesnelheidslijn verbonden met
Duitsland hubs Frankfurt en Keulen,
nu Brussels Airlines is toegetreden tot
de Star Alliance met ondermeer
Lufthansa en United. Schiphol verloor
ongeveer 600.000 passagiers in 2008,
vergeleken met die in2007. Toen de

vliegtaks in juli werd geïntroduceerd,
verwekte het nog 2 procent meer pas-

sagiers. In totaal verwerkte Schiphol
vorig jaar 47,4 mlljoen passagiers. Mo-
menteel vliegen (nog) 110 airlines vanaf
Schiphol naar 267 bestemmingen.
Homecarrier Air France - KLM verloor
een half miljard euro in het afgelopen
derde kwartaal. De combinatie wil weer
een lowcost dochter beginnen na de

samenvoeging van dochters Martinair
en Transavia. Transavia CEO Onno van
den Brink stapt op, want hij wil niet zijn
'darling'om zeep helpen. Als Air Fran-
ce - KLM zijn netwerk aan verbindin-
gen gaat rationaliseren, kunnen veel
van hun internationale vluchten van
Schiphol worden overgeheveld naar
Parijs Charles de Gaulle. En dat geldt
ook voor die van hun Skyteam-partners
die nu nog op Schiphol landen.
En van de meest winstgevende lucht-
vaartmaatschappijen Singapore Airlines
is ook aan de verliezende hand en gaat
17 vliegtuigen uit de vloot nemen om
overcapaciteit op sommige routes te
voorkomen of in te dammen. Overigens
blijkt dat zij - net als de meeste airlines
- achterafte duur hebben'gehedged' op
van tevoren ingekochte vliegtuigbrand-
stof. De olieprijs kelderde van 170 dollar
afgelopen zomer binnen een paar
maanden naar 47 dollar. En dat had
niemand kunnen voorzien. Ook niet de

staatsmaatschappijen uit de het golfge-

bied Etihad Airways uit Abu Dhabi en

Emirates uit Dubai. Die blijven winst-
gevend, ook in deze crisistijd.

Seizoenschade

De discussie rond de vliegtaks wordt
feller, want de luchtvaartsector - en nu
ook verkeersminister Camiel Eurlings

- schreeuwen om aanpassing. Staatsse-

cretaris Kees de |ager heeft inmiddels
toegezegd wat aanpassingen te zullen
doen. Maar of dat genoeg is, blijft voor-
Iopig de vraag. Het kwaad is al geschied

en de schade aangericht, want voor het
komende zor,:'er- en winterseizoen heb-
ben diverse airlines en touroperators al
hun vluchten op Schiphol, Rotterdam,
Eindhoven, Maastricht-Aken en Gro-
ningen-Eelde uitgedund of zelfs ge-

schrapt. Zij vliegen in plaatst daarvan
nu naar en van goedkopere Belgische en

Duitse luchthavens zonder tickettaks en

dat komt keihard aan op Schiphol en de

regionale dochters Rotterdam en Eind-
hoven. En ook de luchthavens Maas-
tricht en Eelde zien hun passagiersaan-

tallen snel teruglopen. "Het zal nog
moeilijk zijn de opgelopen schade te
repareren, want een land met een onbe-
trouwbare overheid is slecht voor de

reputatie wereldwijd", aldus een inge-
wijde. In plaats van dat de vliegtaks de

geraamde 350 miljoen euro heeft opge-
bracht, heeft het de overheid door com-
plicaties bij de invoering al meer dan
een miljard euro gekost.

Vliegtaksvrij

De'vliegtaksvrije' Duitse en Belgische
luchthavens bij de grens melden tiental-
Ien procenten meer Nederlandse lucht-
havengebruikers in het afgelopen jaar.
Het vlak over de grens bij Nijmegen
gelegen Niederrhein ofwel luchthaven
Weeze verwelkomde in 2008 ongeveer
anderhalf miljoen passagiers, Daarvan
was 52 procent Nederlander. Dat is een

groot verschil met 2007 toen ruim een

derde Nederlander was. Dit jaar hoopt
de Duitse luchthaven die met Neder-
landse investeringen is opgezet, voor
het eerst in haar bestaan door de twee
miljoen passagiersgrens te breken. Met
dank aan Ryanair die hier zes toestellen
heeft gestationeerd en dertig Europese

bestemmingen aanvliegt .

De verder zuidelijk gelegen luchthaven
Diisseldorf International zag het aantal
opstappende Nederlandse passagiers

vorig jaar stijgen tot meer dan een mil-
joen, een toename van 44 procent. In
totaal handelde de luchthaven ruim 18

miljoen passagiers af. Prijsvechter Air
Berlin is daar de grootste airline met een

fijnmazig Europees netwerk, gevolgd
door Lufthansa met een paar interconti-
nentale verbindingen. Emirates yervoert

veel Nederlanders van en naar Dubai.
En de parkeertarieven zijn aanmerkelijk
lager dan op Schiphol. De nog zuidelij-
ker in het Duitse grensgebied gelegen

luchthaven Keulen-Bonn verwerkte in
2008 ruim tien miljoen passagiers en

loopt snel terug. Het aandeel Neder-
landse passagiers is onbekend.

De Belgische nationale luchthaven van
Brussel verwerkte in 2008 ruim 18,5

miljoen passagiers, een stijging met
bijna vier procent, vergeleken met die in
2007. Het aandeel Nederlandse passa-

giers hierin is nog niet bekend, maar de

toename is aanzienlijk. Daarom gaat
Brussel International met een speciale
busdienst Brussels Airport Express voor
3250 euro Nederlandse passagiers op-
halen en terugbrengen van en naar
opstappunten in Utrecht, Rotterdam en

Breda. De andere Brusselse luchthaven
bij Charleroi is een broedplaats van
lowcost airlines Ryanair, WizzLír en

fetairfly, de Belgische variant van Arke-
fly. Vorig maakten maar liefst bijna drie
miljoen ofwel 20 procent meer passa-

giers gebruik van deze luchthaven. "En
het aantal Nederlandse passagiers

stijgt", aldus de luchthaven.

Al met al kan worden gezegd, dat elk
nadeel zijn voordeel heeft, om met onze
beroemdste voetballer aller tijden te
spreken. Als de ene verliest, profiteert
de ander. En de passagier is spekkoper
en kan kiezen uit diverse opstappunten.
De tijden van monopolie zijn voorgoed
verdwenen, zoveel is duidelijk. En de

zakenreíziger? Die versobert voorlopig
even en dan keert over een paar jaar
hopelijk de luxe weer terug.


