
Nederland geeft Qatar Airways ruim baan: ’Lekker goedkoop vliegen’  
Door YTEKE DE JONG 

AMSTERDAM - Nederlandse vakbonden hebben met afschuw gereageerd op 

de gevolgen van het maandag getekende luchtvaartverdrag met Qatar. Het 

blijkt dat luchtvaartmaatschappij Qatar Airways, een belangrijke concurrent 

van KLM, het aantal vluchten mag verruimen van veertien naar 42 per week. 

Volgens de Europese Commissie leidt het luchtvaartverdrag tot ’concurrerende 

prijzen’ voor de consument. Ook zouden de extra vluchten leiden tot een ’meer 

duurzamere luchtvaart’. Het verdrag leidt tot fors meer vluchten. 

In Nederland mag Qatar Airways straks zeven keer per week extra vliegen op 

Schiphol, en nog eens veertien keer op een ’andere luchthaven’. Dit zou Groningen 

bijvoorbeeld kunnen zijn, Maastricht of in de toekomst Lelystad Airport, mits het 

vliegtuig niet al te groot is. Vracht gaat van zeven naar veertien vluchten per week. 

„Het goedkope vliegen als gevolg van slechte arbeidsvoorwaarden voor personeel, 

nauwelijks milieubelasting, plus onbeperkte staatssteun voor Qatar Airways staat 

haaks op de Green Deal die de Europese Unie zo belangrijk vindt. De EU zet de 

sluizen open, en Qatar Airways zal de markt overspoelen”, reageert Ingrid Brama 

van de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel. „Alles waar Europa qua fatsoen 

voor zou staan in de luchtvaart is hier in één klap mee van tafel.” 

In september is de Europese Commissie gekomen met een pakket aan ingrijpende 

milieumaatregelen die KLM over een aantal jaar €1 miljard kost. De Commissie 

heeft deze milieu-eisen niet als voorwaarde in het verdrag met Qatar opgenomen. 

Verdragen 
Air France KLM en Lufthansa pleitten voor uitstel van het luchtvaartverdrag in 

verband met de coronacrisis. Maar op een achternamiddag in juni werd het verdrag 

plots toch goedgekeurd in de Visserijraad van de EU, terwijl dit normaal een zaak 

is van de Transportraad. Dit terwijl andere verdragen wel zijn uitgesteld in verband 

met de crisis. Bronnen meldden eerder aan de De Telegraaf dat Duitsland en 

Frankrijk toenmalig minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur een jaar 

geleden niet steunden voor haar pleidooi voor uitstel. De Franse minister Djebbari 

van Transport roerde zich de afgelopen weken over de ondermijnende werking van 

het verdrag, maar volgens insiders is dit voor de bühne. De Franse vakbonden 

voeren donderdag actie. 

„Het luchtvaartverdrag tussen de EU en Qatar is een langzame sociaal-economische 

harakiri”, vindt Reinier Castelein van vakbond De Unie. „De enorme hoeveelheid 

vluchten die Qatar nu mag uitvoeren naar alleen al België, Nederland, Frankrijk en 

Italië zijn een commerciële mokerslag voor Air France en KLM. Beide 

vliegmaatschappijen moesten landingsslots inleveren en die worden nu ingenomen 

door een concurrent die op papier dezelfde standaarden moet hebben, maar dat in 

de praktijk totaal niet heeft.” 



Volgens pilotenvakbond VNV moet scherp gecontroleerd worden op de financiële 

transparantie. „We hebben collectief de broekriem aangetrokken om onze bedrijven 

door de crisis heen te trekken en als dank wordt een buitenlandse gesubsidieerde 

maatschappij ruim baan gegeven om de Europese luchtvaart uit te hollen”, zegt een 

woordvoerder. 

Vakbond FNV stelt dat één passagiersvlucht extra van Qatar Airways meteen 

driehonderd minder passagiers betekenen voor KLM, dat vorig jaar door de Staat 

werd gered van de ondergang met een leningenpakket van €3,4 miljard. „Deze 

aantallen hakken erin, en gaat ook ten koste van Belgische passagiers van KLM, 

waar Qatar Airways ook fors mag uitbreiden”, zegt campagnevoerder Joost van 

Doesburg van FNV. De Arabische luchtvaartmaatschappij is van Qatar en hoeft 

geen winst te maken.„Het luchtvaartknooppunt Doha draait op extreem goedkope 

arbeid uit Nepal, India en Pakistan. De EU leeft in een illusie en levert zich uit aan 

een luchtvaartmaatschappij uit een land die de fundamentele arbeidsrechten niet 

respecteert en connectiviteit steelt van de EU.” 

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema stelt in een reactie dat oneerlijke concurrentie 

moet worden voorkomen. „We moeten onze economie en de luchtvaart beschermen 

tegen oneerlijke concurrentie. KLM moet wel kunnen blijven concurreren met 

andere marktpartijen. Er moet vinger aan de pols gehouden worden om te zorgen 

dat KLM dezelfde kansen blijft houden.” 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kon nog niet reageren op de 

verruiming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


