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Geachte leden van Staten en raden, 

Zolang u volledig gemeenschappelijk eigenaar bent van Groningen
Airport Eelde hoort u zich in zake de luchtvaart ook met het nationale
speelveld bezig te houden. Momenteel is dit een verdere verdieping
voor de luchtvaartnota waar uw partijgenoten ook over gaan praten in
de Tweede Kamer. Mede voor u zijn ook de stukken over de benchmark
en overheidsgelden interessant. 

Iets wat de laatste jaren opviel rondom de discussie rondom ons
gemeenschappelijke bezit is dat er te weinig aandacht ook vanuit de
lokale en regionale politiek is als het gaat om het nationale speelveld
waarin Groningen Airport Eelde moet werken. Vanuit de betreffende
gedelegeerde gedeputeerden of wethouders heb ik in uw stukken geen
enkele brief of voordracht gezien hoe om te gaan met deze nationale
nota die ook gevolgen zal hebben voor Groningen Airport Eelde. 

Waarom spelen wij als regio het nationale spel niet mee in ons eigen
belang?

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 


De voorzitter van de Tweede Kamer 


der Staten-Generaal 


Binnenhof 4 


2513 AA  DEN HAAG 


  


Datum 5 maart 2019 


Betreft vijf studies luchtvaart 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Hierbij zend ik u vijf studies die zijn uitgevoerd in opdracht of op verzoek van mijn 


departement. Het betreft de rapporten: 


1. ‘Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk’; 
2. ‘Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2018’;  
3. ‘Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2018’; 
4. ‘Geactualiseerd luchtvaartprognosemodel AEOLUS’; 
5. ‘Kennis ten behoeve van de Luchtvaartnota’ van het NLR (verzoek van IenW). 
 


In deze brief wil ik u informeren over de resultaten van deze studies en de 


vervolgtrajecten voor zover van toepassing. 


 


1. Connectiviteit Caribisch deel van het Koninkrijk 


In de “Afspraken aangaande samenwerking op het gebied van luchtvaart” van 10 


februari 2017 zijn de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 


Curaçao, de minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, de minister van 


Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland en de Staatssecretaris 


van Infrastructuur en Milieu van Nederland overeengekomen om een Expertgroep 


Connectiviteit in te stellen om te onderzoeken hoe de connectiviteit tussen de 


eilanden op een veilige en betrouwbare manier structureel kan worden geborgd.  


  


Op verzoek van de expertgroep heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) in 2018 


het onderzoek “Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk” uitgevoerd. In 


dat onderzoek wordt aangegeven dat in de periode 2012-2017 zowel het aanbod 


als de vraag naar luchttransport op alle routes in het Caribisch deel van het 


Koninkrijk de laatste jaren sterk zijn teruggelopen. Daarbij kwalificeren de routes 


Sint Maarten-Saba/Sint Eustatius, Sint Maarten- Curaçao en Aruba-Bonaire in die 


periode als (zeer) dunne routes waarop passagiers vaak afhankelijk zijn van een 


maatschappij en bewegen de routes Aruba-Curaçao en  Curaçao-Bonaire in de 


richting van dunne routes waarop nog wel meerdere luchtvaartmaatschappijen 


actief zijn.   


  


SEO geeft aan dat de inzet van het instrument van de “Public Service Obligation” 


(openbare dienstverplichting) kan worden ingezet om de connectiviteit te 


garanderen wanneer de maatschappelijke belangen als betrouwbaarheid en 
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betaalbaarheid onvoldoende door de markt worden geborgd. Daarbij is de inzet 


van PSO’s binnen het Koninkrijk volgens SEO vooral gerechtvaardigd op zeer 


dunne routes met minder dan 100.000 passagiers per jaar waarop passagiers 


vaak afhankelijk zijn van één maatschappij zoals de bovenwindse routes tussen 


Sint Maarten en Saba/St Eustatius. Daarnaast is het verstandig, gezien de 


ervaringen in het verleden, te bezien of een PSO voor de route Bonaire – Curaçao 


de connectiviteit in de toekomst meer structureel zou kunnen borgen.  


  


Daarnaast zou volgens de SEO het Multilateraal Protocol, dat de markttoegang 


voor luchtvaartmaatschappijen binnen het Koninkrijk regelt, verder geliberaliseerd 


kunnen worden om de connectiviteit binnen het Koninkrijk te verbeteren. 


  


Het SEO-rapport is deels gebaseerd op bedrijfsvertrouwelijke gegevens over 


luchtvaartmaatschappijen die niet in het rapport zijn opgenomen. Op basis van de 


uitkomsten van het SEO-rapport heeft de Expertgroep Connectiviteit aan de 


landen van het Koninkrijk aanbevolen om de opties van het inzetten van openbare 


dienstverplichtingen alsmede verdere liberalisering van het Multilateraal Protocol 


in Koninkrijksverband nader te verkennen.  


  


De uitkomsten van SEO en de aanbevelingen van de Expertgroep zijn tijdens de 


Regiegroep Luchtvaart van 18 december 2018 in Aruba met de 


vertegenwoordigers van alle landen uit het Koninkrijk besproken. Deze Regiegroep 


is het door de regeringen ingestelde ambtelijke overlegorgaan over luchtvaart 


tussen de betrokken landen van het Koninkrijk. 


  


Uit deze bespreking bleek dat de connectiviteit in het afgelopen jaar met name 


tussen de benedenwindse landen van het Koninkrijk is verbeterd en er op die 


verbindingen weer meer vluchten worden aangeboden door een toenemend aantal 


luchtvaartmaatschappijen. De vertegenwoordigers van de overige landen hebben 


er daarom op gewezen dat vervolgacties voor de benedenwindse eilanden minder 


prioritair zijn. Voor het op dit moment wijzigen van het Multilateraal Protocol zag 


men geen noodzaak. Wel blijft dit punt op de agenda van de Regiegroep en sluit 


men deze actie, indien de omstandigheden mochten verslechteren, voor de 


toekomst niet uit.  


  


De connectiviteit van de bovenwindse verbindingen tussen Sint Maarten en 


respectievelijk Sint Eustatius en Saba blijft een punt van zorg qua gehanteerde 


tarieven en omdat het aantal frequenties in de onderzochte periode is afgenomen. 


Daarbij blijven passagiers sterk afhankelijk van het aanbod van één 


luchtvaartmaatschappij.    


  


Ik zal dit jaar in samenspraak met Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius op basis 


van het SEO-onderzoek opties gaan verkennen om de mate van connectiviteit 


tussen Sint Maarten met Saba en Sint Eustatius alsmede tussen Bonaire en 


Curaçao te verbeteren. In het bijzonder verdienen de tarifering, frequenties en 


leveringszekerheid bijzondere aandacht. In februari zal met deze actie worden 


gestart. 


  


Daarnaast blijf ik uiteraard de mate van connectiviteit binnen het gehele 


Koninkrijk monitoren zodat ik in samenspraak met de overige landen van het 


Koninkrijk tijdig de benodigde maatregelen kan nemen mocht de connectiviteit op 


een of meer routes binnen het Koninkrijk in het geding komen.  
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Ik zal uw Kamer dit jaar informeren over de uitkomsten. 


 


2. Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2018 


Zoals voor elk jaar is er ook voor 2018 weer een monitor netwerkkwaliteit en 


staatsgaranties door SEO uitgevoerd. Deze monitor geeft een beeld van de 


ontwikkeling van de netwerkkwaliteit op Schiphol ten opzichte van zes 


concurrerende luchthavens: Parijs Charles de Gaulle, Londen Heathrow, Frankfurt, 


München, Istanbul Atatürk en Dubai. De monitor vergelijkt het aantal directe 


verbindingen vanaf deze luchthavens (‘directe connectiviteit’) en het aantal 


mogelijke verbindingen met een overstap onderweg (‘indirecte connectiviteit’). 


Ook richt de monitor zich op de zogenaamde ‘hubconnectiviteit’. Het gaat dan om 


de verbindingen die met een overstap via de betreffende luchthaven mogelijk zijn. 


Bij verbindingen met een overstap wordt rekening gehouden met de overstap- en 


omvliegtijden. Daarnaast wordt in de monitor het netwerk van Air France KLM 


vanaf Schiphol vergeleken met dat vanaf Parijs Charles de Gaulle. Zo wordt de 


naleving van de staatsgaranties gevolgd die in het kader van de fusie van KLM 


met Air France zijn afgesproken. 


 


Uit de monitor 2018 blijkt dat de groei van de directe en indirecte connectiviteit en 


ook de hubconnectiviteit op Schiphol in vergelijking met voorgaande jaren 


bescheiden is. Volgens SEO is dit vermoedelijk een gevolg van de 


capaciteitschaarste waar Schiphol sinds dit jaar mee kampt. Van de zeven 


onderzochte luchthavens biedt Schiphol het minste aantal nieuwe bestemmingen 


aan ten opzichte van 2017. De directe connectiviteit en de hubconnectiviteit op 


Schiphol zijn in 2018 lager dan op Frankfurt, maar hoger dan op de andere 


luchthavens. Hiermee heeft Schiphol nog steeds een omvangrijk netwerk en blijft 


Schiphol een belangrijke overstapluchthaven. Frankfurt blijft de grootste 


concurrent van Schiphol in termen van netwerkoverlap. Het directe netwerk van 


Air France op Parijs Charles de Gaulle is in 2018 voor het eerst sinds 2010 sterker 


gegroeid dan het netwerk van KLM op Schiphol. De hubconnectiviteit van KLM 


groeide in 2018 op Schiphol nog wel sterker dan van Air France op Parijs Charles 


de Gaulle. De vrachtcapaciteit van KLM op Schiphol is in 2018 verder afgenomen. 


Op Parijs Charles de Gaulle is deze van Air France toegenomen. 


 


3. Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2018 


Net als bij de monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties gaat het bij de 


benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen van SEO om een jaarlijks 


terugkerend onderzoek. De benchmark geeft een indicatie van het niveau van de 


genoemde kosten voor luchtvaartmaatschappijen, waarbij Schiphol vergeleken 


wordt met tien concurrerende luchthavens: Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, 


Londen Heathrow, Brussel, Dubai, Istanbul Atatürk, Londen Gatwick, Madrid, 


München en Zürich. De kosten in de benchmark zijn de luchthavengelden, de Air 


Traffic Control (ATC)-heffingen en de overheidsheffingen. Er is berekend wat op de 


verschillende luchthavens voor een identiek pakket vluchten, dat representatief is 


voor Schiphol, aan deze kosten betaald zou moeten worden. Uit de benchmark 


blijkt dat Schiphol in 2018 de goedkoopste is van de negen West-Europese 


luchthavens. Dubai is marginaal duurder dan Schiphol. Istanbul Atatürk is als 


enige luchthaven goedkoper. Ten opzichte van 2017 is Schiphol 5% duurder 


geworden. In 2018 is Schiphol even duur als in 2003, terwijl alle andere 


luchthavens in die periode een substantiële groei laten zien. Hierbij wil ik 


overigens de kanttekening plaatsen dat Schiphol op 31 oktober 2018 bekend heeft 


gemaakt dat de luchthaventarieven op Schiphol in de periode 2019 tot 2021 met 


gemiddeld 7,9% per jaar zullen stijgen ten opzichte van de tarieven van 2018. De 
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tarieven zijn kostengeoriënteerd en een belangrijke reden voor deze tariefstijging 


zijn de investeringen die Schiphol moet plegen. Verder wordt invoering van een 


vliegbelasting voorbereid die ook tot hogere kosten zal leiden. 


 


4. Geactualiseerd luchtvaartprognosemodel AEOLUS 
In 2015 hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de 


Leefomgeving (PBL) lange termijn luchtvaartprognoses gepubliceerd als onderdeel 


van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO). Deze prognoses 


waren berekend met het lange termijn luchtvaartprognosemodel AEOLUS, dat 


eigendom is van IenW. Dit model wordt gebruikt voor lange termijn verkenningen, 


scenariostudies zoals de WLO-prognoses en onderzoeken waarbij 


beleidsmaatregelen worden doorgerekend (bijvoorbeeld het effect van een 


vliegbelasting op de lange termijn). 


 


Na de publicatie van de WLO-prognoses in 2015 is in opdracht van IenW en in 


overleg met beide planbureaus door Significance gewerkt aan actualisatie en 


verfijning van dit prognose- en simulatiemodel. In bijgevoegd rapport worden de 


technische aanpassingen in het model beschreven en zijn de resultaten 


opgenomen van een nieuwe doorrekening van luchtvaartscenario’s voor 2030 en 


2050. 


 


5. Kennis ten behoeve van de Luchtvaartnota 


Voor een goede onderbouwing van de afwegingen die gemaakt moeten worden 


over de Nederlandse luchtvaart in de toekomst, is kennis onmisbaar. Op verzoek 


van het ministerie hebben het PBL, het NLR en het Kim onafhankelijke 


kennisbases opgesteld op basis van de meest relevante thema’s voor de 


Luchtvaartnota. De kennisscan van het PBL en de factsheet van het Kim zijn reeds 


naar uw Kamer gestuurd als bijlage bij kamerbrief 31936-570. Zoals toegezegd 


stuur ik u bij dezen de scan van het NLR toe. 


 


Hoogachtend, 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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Samenvattend beeld
Aanbod en vraag krimpen


• Het aanbod van luchttransport in termen van aantallen 
vluchten en stoelen is op alle routes in het Caribische deel 
van het Koninkrijk sterk teruggelopen tussen 2012 en 
2017. De ontwikkeling van de vraag laat eenzelfde beeld 
zien: er is sprake van sterke afname van aantallen 
passagiers. In dezelfde periode waarin de connectiviteit 
afnam, groeide de bevolking op de meeste eilanden. 


Dunne routes


• De routes St. Maarten-Saba/St. Eustatius, St. Maarten-
Curaçao en Aruba-Bonaire, kwalificeren als (zeer) dunne 
routes waarop passagiers vaak afhankelijk zijn van één 
luchtvaartmaatschappij. 


• De routes Aruba-Curaçao en Curaçao-Bonaire bewegen 
in de richting van dunne routes. Op deze routes zijn 
(meestal) meerdere luchtvaartmaatschappijen actief, maar 
er is altijd sprake van afhankelijkheid van passagiers van 
één grote maatschappij. Er is sprake van een instabiele 
marktstructuur met regelmatige toe- en uittreding.


3


Aanbod
% groei 


2012-2017


Vraag
% groei


2012-2017


Bevolkings-
groei


%


Marktomvang en –
structuur


vluchten stoelen pax 2010-2017 pax, 2017 airlines
2010-2017


SXM-SAB -14% -14% -14% +12% (SAB) 31.000 1


SXM-EUX -22% -22% -23% -14% (EUX) 33.000 1


SXM-CUR -4% -44% -48% +7% (CUR) 45.000 1 – 2


AUA-CUR -56% -62% -48% +10% (AUA) 135.000 1 – 4


CUR-BON -40% -47% -28% +26% (BON) 151.000 2 – 4


AUA-BON -83% -57% -97% 1.100 1 – 3


Marktfalen: betrouwbaarheid en betaalbaarheid 
kwetsbaar


• De marktomstandigheden van dunne, krimpende routes, 
afhankelijkheid van één (dominante) maatschappij en 
gebrek aan alternatieven maken maatschappelijke belangen 
van betrouwbaarheid en betaalbaarheid kwetsbaar. 
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Samenvattend beeld
PSOs worden in de EU en in het Caribisch gebied 
ingezet om connectiviteit te borgen


• Public Service Obligations (PSOs) worden ingezet om de 
connectiviteit te borgen naar eilanden en afgelegen 
gebieden waar geen reële alternatieve transportwijzen 
bestaan en waarvoor connectiviteit van vitaal belang is 
voor de economische en sociale ontwikkeling.


• De EU kent momenteel 178 PSOs, waaronder 
verbindingen naar, en in het Caribisch gebied. Zo wordt 
het instrument van PSOs ingezet in de Franse overzeese 
gebieden in het Caribisch gebied om betrouwbare en 
betaalbare connectiviteit tussen de eilanden te borgen. 
Ook in de EU hebben veel PSOs betrekking op 
verbindingen tussen eilanden onderling en met het vaste 
land.


• In een PSO worden eisen gesteld aan 
luchtvaartmaatschappijen die de PSO route bedienen, ten 
aanzien van bijvoorbeeld: minimumcapaciteit (stoelen), 
minimale dienstregeling (dagen, tijden), punctualiteit, 
maximumtarieven, kortingen voor doelgroepen, etc..
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• In een ‘open access PSO’ kunnen luchtvaart-
maatschappijen die voldoen aan de PSO-eisen met elkaar 
concurreren op de PSO route.


• In een ‘restricted PSO’ wordt via een aanbestedings-
procedure een (of  meerdere) luchtvaartmaatschappij(en) 
geselecteerd die de PSO route mogen bedienen met de 
daarbij behorende eisen. In een ‘subsidized restricted PSO’ 
ontvangt de luchtvaartmaatschappij een subsidie.
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Samenvattend beeld
Marktfalen rechtvaardigt de inzet van PSOs in het 
Caribische deel van het Koninkrijk


• PSOs zijn gerechtvaardigd wanneer maatschappelijke 
belangen als betrouwbaarheid en betaalbaarheid door de 
markt onvoldoende worden geborgd. Volgens de 
Europese Commissie is er sprake van zulk marktfalen op 
routes met minder dan circa 100.000 passagiers die niet 
structureel door meerdere luchtvaartmaatschappijen 
worden bediend. 


• Voor de routes St. Maarten-Saba/St. Eustatius, St. 
Maarten-Curaçao en Aruba-Bonaire is een PSO 
gerechtvaardigd op basis van aantallen passagiers en 
afhankelijkheid van één luchtvaarmaatschappij. De routes 
Aruba-Curaçao en Curaçao-Aruba bewegen in de richting 
van dunne routes en zijn monopolistische/sterk 
gedomineerde markten. Voorts vormen deze routes 
belangrijke onderdelen in het systeem van connectiviteit 
in het Caribische deel van het Koninkrijk dat van belang 
is voor de realisatie van agglomeratievoordelen in 
verschillende sectoren van de economie.
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passagiers, 
2017


airlines
2010-2017


Marktaandeel
grootste airline


2012-2017


Marktfalen:PSO
gerechtvaardigd?


SXM-SAB 31.000 1 100% Ja


SXM-EUX 33.000 1 100% Ja


SXM-CUR 45.000 1 – 2 87%-100% Ja


AUA-CUR 135.000
1 – 4


60%-99%
Ja, vanwege sterke 


dominantie en 
systeemconnectiviteit


CUR-BON 151.000
2 – 4


66%-87%
Ja, vanwege sterke 


dominantie en 
systeemconnectiviteit


AUA-BON 1.100 1-3 64%-100% Ja


• Marktfalen (schaalvoordelen, afhankelijkheid van één of  
enkele luchtvaartmaatschappijen) en agglomeratievoordelen 
rechtvaardigen de inzet van PSOs in het luchttransport in 
het Caribische deel van het Koninkrijk. 


• De inzet van PSOs kent echter ook kosten en risico’s van 
overheidsfalen, zoals te restrictieve PSO eisen en 
ongewenste prikkels. Deze moeten afgewogen worden 
tegen de baten van PSOs.
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Samenvattend beeld
De economische baten van borging van connectiviteit 
zijn substantieel  


• Het belang van borging van de connectiviteit tussen de 
Caribische delen van het Koninkrijk wordt onderstreept 
door de substantiële negatieve welvaartseffecten van 
verdere verslechtering van de connectiviteit, bijvoorbeeld:


• Het tijdelijk wegvallen van de verbinding St. 
Maarten-Saba kost passagiers USD 1,1 miljoen 
welvaartsverlies per maand;


• Het welvaartsverlies bij uittreding van de grootste 
luchtvaartmaatschappij op de route Curaçao-Bonaire 
bedraagt USD 4,8 miljoen per maand;


• Het welvaartsverlies van verdere vermindering van 
het aantal vluchten met 10 procent bedraagt USD 
2,3 miljoen op de route Aruba-Curaçao en USD 1,8 
miljoen.


• De omvang van deze effecten wordt in belangrijke mate 
bepaald door gebrek aan reële alternatieve routes en 
vervoerswijzen, en hoge marktaandelen.
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Welvaartsverlies bij 
tijdelijk wegvallen van 


verbinding


Welvaartsverlies bij 
uittreding grootste 


airline


Welvaartsverlies 
bij 10% minder 


vluchten 


SXM-SAB USD 1,1 miljoen per 
maand


- -


SXM-EUX USD 1,3 miljoen per 
maand


- -


SXM-CUR USD 3,3 miljoen per 
maand


USD 3,3 miljoen per 
maand


USD 1,2 miljoen 
per maand


AUA-CUR - USD 5,8 miljoen per 
maand


USD 2,3 miljoen 
per maand


CUR-BON - USD 4,8 miljoen per 
maand


USD 1,8 miljoen 
per maand


AUA-BON - USD 0,1 miljoen per 
maand


-


• Deze cijfers laten zien dat het voorkomen van verdere 
achteruitgang van de connectiviteit omvangrijke 
economische baten kent.


• Deze baten kunnen afgezet worden tegen de kosten van 
PSOs.
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Samenvattend beeld
Een PSO is de geprefereerde beleidsoptie


• Er bestaan verschillende beleidsopties die zijn gericht op 
borging van connectiviteit in het Caribische deel van het 
Koninkrijk:


• Handhaving van de bestaande situatie (0-scenario);


• Verdere liberalisering van de luchtvaart;


• Een PSO (open access, restricted access of  
subidized restricted access);


• Stimuleren van personenvervoer over water.


• Beoordeling van deze opties op basis van de volgende 
criteria leidt naar een open access PSO als geprefereerde 
beleidsoptie: zekerheid omtrent de borging van publieke 
belangen, efficiëntie, kosten/risico’s van overheidsbeleid, 
politieke haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. 
Voor routes waarop maar één maatschappij actief  is, is 
een restricted access PSO de geprefereerde optie.


• Liberalisering van de markt – bijvoorbeeld door binnen 
het multilaterale Protocol 7e vrijheidsrechten toe te 
kennen en/of  door eigendom- en zeggenschapsvereisten
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Naam Omschrijving Geheel routes 
(systeem 
connectiviteit)


‘as is’ (0-scenario) Handhaving bestaande situatie


‘further
liberalisation’


Verdere liberalisering o.b.v. 5e vrijheid


‘PSO open access’ PSO eisen voor airlines die vliegen tussen 
de eilanden; concurrentie o.b.v. huidige 
protocol mogelijk 


‘PSO restricted
access 
unsubsidized’


PSO eisen voor airlines die vliegen tussen 
de eilanden; concurrentie wordt beperkt


‘PSO restricted
access subsidized’


PSO eisen voor airlines die vliegen tussen 
de eilanden; concurrentie wordt beperkt; 
airline wordt gesubsidieerd


‘Alternatives’ Stimuleren transport over water


te versoepelen – zonder dat extra zekerheden ten aanzien van 
de dienstverlening worden ingebouwd, geeft onvoldoende 
zekerheid over de borging van publieke belangen. 
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Samenvattend beeld


8


• Benadrukt wordt dat PSOs en liberalisering geen elkaar 
uitsluitende beleidsopties zijn en dat deze beleidsopties 
complementair kunnen zijn. Een PSO dient ter 
waarborging van de (minimale) gewenste connectiviteit; 
liberalisering van het multilaterale Protocol kan bijdragen 
aan een efficiëntie uitvoering van PSOs ofwel door de 
concurrentie op de markt in een open access PSO, ofwel 
de concurrentie om de markt in een restricted access PSO 
te intensiveren.


• Een gesubsidieerde PSO kent hoge kosten, wat politieke 
haalbaarheid bemoeilijkt.


• Vervoer over water als reëel alternatief  voor 
luchttransport in het Caribisch deel van het Koninkrijk 
lijkt voorlopig nog ver weg. Hiervoor dienen de nodige 
fysieke en juridische randvoorwaarden te worden 
ingevuld wat de uitvoerbaarheid compliceert. Voorts is 
van belang dat bij de ontwikkeling van vervoer over 
water, rekening wordt gehouden met eventuele gevolgen 
daarvan voor de luchtvaart.


• Van belang is dat PSO voorwaarden zodanig zijn, dat deze 
enerzijds het gewenste niveau van connectiviteit borgen en 
anderzijds de luchtvaartmaatschappijen in staat stellen een 
redelijk rendement te realiseren. Het stellen van te zware of  
restrictieve PSO voorwaarden, kan 
luchtvaartmaatschappijen afschrikken en het aanbod verder 
doen teruglopen. 


• Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het 
formuleren van PSO voorwaarden, een marktconsultatie 
onder luchtvaartmaatschappijen te houden. De 
marktconsultatie is erop gericht inzicht te krijgen in reële en 
voor de luchtvaartmaatschappijen haalbare voorwaarden.


• PSO voorwaarden bestaan veelal uit minimumeisen die 
voorzien in een ‘bodem’ voor de gewenste connectiviteit. 
Aanbevolen wordt een licht PSO-regime met een beperkt 
aantal, niet te zware eisen te ontwerpen. Daarmee wordt 
voorkomen dat te restrictieve eisen worden gesteld en het 
biedt ruimte aan luchtvaartmaatschappijen om te 
concurreren, ofwel in een open access PSO, ofwel in een 
aanbesteding van een restricted access PSO.
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1. Inleiding
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1. Inleiding
• Tijdens de voorbereidingen van de nieuwe staatkundige 


structuur die in oktober 2010 is ingegaan, stond de 
borging van publieke belangen in de markt voor 
(lucht)transport al op de agenda van overleg tussen 
Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. 


• Recente ontwikkelingen in het luchttransport, in het 
bijzonder de situatie met Insel Air, hebben opnieuw de 
discussie doen oplaaien over de vraag op welke manier 
betrouwbaar, veilig en betaalbaar transport in het 
Caribische deel van het Koninkrijk kan worden geborgd. 
Het luchttransport in het Caribische deel van het 
Koninkrijk is van groot belang voor het dagelijks leven. 
Burgers en bedrijven zijn er voor woon-werkverkeer, 
zakelijke afspraken, ziekenhuisbezoek en familiebezoek 
van afhankelijk.


• In maart 2017 is de Expertgroep Connectiviteit 
Caribische delen van het Koninkrijk opgericht met als 
doel te onderzoeken hoe de connectiviteit in het 
Caribische deel van het Koninkrijk op een veilige en 
betrouwbare manier kan worden geborgd.


• In opdracht van de Expertgroep en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft SEO Economisch 
Onderzoek (SEO) onderzoek gedaan dat voorziet in 
analyses, informatie en aanbevelingen. Het onderzoek 
beoogt inzicht te geven in:


1. De connectiviteit tussen 2010 en nu;


2. De economische risico’s voor betrouwbare en 
betaalbare connectiviteit;


3. De wijze waarop publieke belangen in de markt voor 
(lucht)transport kunnen worden geborgd en de daarbij 
geldende voorwaarden, inclusief  alternatieven voor 
luchttransport;


4. Voorbeelden van hoe andere landen veilige, betrouwbare 
en betaalbare connectiviteit borgen.


• De Expertgroep bestaat uit: Peter Hartman (onafhankelijk 
voorzitter), Louis Halley, Rob Huyser, Hans de Jong, 
Edwin Kelly, Jeroen Mauritz, Jos Wilbrink, Gijs Winters en 
Etienne Ys. SEO is de leden van de Expertgroep 
erkentelijk voor hun inbreng bij het onderzoek.
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1. Afbakening
• Op verzoek van de Expertgroep is voor de volgende 


verbindingen de ontwikkeling in de connectiviteit in de 
periode 2010 tot nu onderzocht:


1. St. Maarten (SXM) enerzijds en Saba (SAB) en St. 
Eustatius (EUX) anderzijds


2. St. Maarten en Curaçao (CUR)


3. Curaçao enerzijds en Aruba (AUA) en Bonaire 
(BON) anderzijds


4. Bonaire en Aruba


• De ontwikkelingen in het aanbod (vluchten en stoelen) en 
de vraag (passagiers) op de markt zijn in kaart gebracht, 
evenals (de ontwikkeling in) de marktaandelen van de 
luchtvaartmaatschappijen. 


• Hiervoor is gebruik gemaakt van OAG data en data die is 
opgevraagd bij de luchthavens. Niet alle gevraagde data 
zijn ontvangen. Daarom ontbreken soms gegevens over 
een route en zijn de tijdsperioden die in beeld zijn 
gebracht niet voor alle routes gelijk.


SXM


SAB


EUX


CUR BON
AUA


(1)


(2)


(3) (3)


(4)


(1)
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1. Afbakening
• In dit rapport staat de borging van betrouwbaarheid en 


betaalbaarheid van het luchttransport in het Caribische 
deel van het Koninkrijk centraal. 


• Veiligheid vormt een essentieel onderdeel, zo niet de 
basis voor, betrouwbaar luchttransport. De recente 
ontwikkelingen bij Insel Air hebben laten zien dat 
wanneer niet (volledig) voldaan is aan de vereisten op het 
gebied van de veiligheid, er geen sprake kan zijn van 
betrouwbaar luchttransport.


• Betrouwbaarheid van het luchttransport heeft in dit 
rapport primair betrekking op aspecten als: zekerheid 
voor passagiers over voldoende aanbod van vluchten en 
stoelen, frequentie, dienstregeling, punctualiteit, etc.. Ook 
de aanbevelingen over mogelijke de inzet van PSOs voor 
de borging van betrouwbaar en betaalbaar luchttransport 
hebben op deze aspecten betrekking. 


• Beleidsinitiatieven die zijn gericht op verbetering van de 
betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van het 
luchttransport kunnen alleen effectief  zijn, wanneer de 
veiligheid is gegarandeerd. 
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• Wanneer garanties en waarborgen voor veiligheid afdoende 
zijn georganiseerd, dan kunnen de conclusies en 
aanbevelingen in dit rapport een startpunt vormen voor 
beleid van de landen in het Koninkrijk gericht op 
verbetering van de connectiviteit. Veiligheid van het 
luchttransport is daarmee een basisvoorwaarde voor de 
conclusies en aanbevelingen in dit rapport. 
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1. Inhoud
• De structuur van het vervolg van dit rapport is als volgt.


• Het tweede hoofdstuk bevat een analyse van 
ontwikkelingen luchttransport in het Caribische deel 
van het koninkrijk. Deze analyse is uitgevoerd aan de 
hand van OAG-data en vervoerscijfers die via de 
Expertgroep van de luchthavens van Curaçao, Aruba en 
St. Maarten zijn verkregen


• Het derde hoofdstuk gaat in op Public Service 
Obligation (PSO) als instrument voor borging van 
publieke belangen op de markt voor luchttransport. Dit 
hoofdstuk vat de belangrijkste relevante 
(wetenschappelijke) literatuur over dit thema samen. Ook 
wordt ingegaan op enkele internationale voorbeelden en 
lessen voor het Caribische deel van het Koninkrijk. 


• Het vierde hoofdstuk analyseert welvaart en publieke 
belangen op de markt voor Connectiviteit in het Caribische 
deel van het Koninkrijk. In dit hoofdstuk analyseren we de 
welvaartseffecten van verschillende verbindingen tussen de 
eilanden en gaan we in op de vraag of  een andere 
marktordening nodig is om de publieke belangen van 
betrouwbare en betaalbare connectiviteit te borgen.


• Hoofdstuk vijf  bevat aanbevelingen aan de Expertgroep 
voor opties voor veilig, betrouwbaar en efficiënt transport 
in het Caribische deel van het Koninkrijk.
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1. Openbaarheid
• Dit rapport is openbaar en bevat geen 


luchtvaartmaatschappij-specifieke gegevens die in het 
onderzoek zijn gebruikt en als vertrouwelijk zijn 
aangemerkt. Een vertrouwelijke versie van dit rapport 
waarin vertrouwelijke, luchtvaartmaatschappij-specifieke 
gegevens wel zijn opgenomen, is alleen beschikbaar voor 
de Expertgroep Connectiviteit.


• Bevindingen en conclusies in dit openbare rapport zijn 
deels gebaseerd op vertrouwelijke gegevens die in dit 
rapport niet zichtbaar zijn. In het rapport is aangegeven 
waar de vertrouwelijke gegevens zijn verwijderd.


• Voor nadere vragen verwijzen wij de lezer naar de 
projectleider van dit onderzoek, Koert van Buiren: 
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2. Ontwikkelingen luchttransport in het Caribische deel van het 
Koninkrijk 
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2. Ontwikkelingen – aanbod St. Maarten, Saba, St. Eustatius
• Het aantal vluchten tussen St. Maarten en St. Eustatius is 


gedaald van gemiddeld 6 vluchten per dag in 2008 naar 
gemiddeld 4 vluchten per dag in 2018. Tussen St. Maarten 
en Saba daalt het aantal vluchten ook, van bijna 5 vluchten 
per dag in 2009 naar 3 vluchten per dag in 2018.


• Het luchtverkeer tussen St. Maarten, Saba en St. Eustatius 
is afhankelijk van één maatschappij: WinAir. De afgelopen 
10 jaar zijn er geen andere maatschappijen actief  geweest 
op deze markten.


• Hoewel de ontwikkeling van de opbrengsten en 
winstgevendheid van WinAir positief  is, verkeert de 
onderneming met een negatief  eigen vermogen in een 
kwetsbare financiële positie. 


• Met tussen de 40 en 60 duizend stoelen per jaar, 
kwalificeren de verbindingen tussen St. Maarten en Saba 
en St. Eustatius als ‘zeer dunne routes’. Met één aanbieder 
met een zwakke financiële positie, zijn maatschappelijke 
belangen als betrouwbaarheid en betaalbaarheid 
kwetsbaar.
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WinAir, € mln. 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Opbrengsten 11 13 13 16 21 24


Winst -1 2 1 -1 3 4


Eigen vermogen -9 -6 -5 -6 -4 -1
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Bron: Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen (2016)


Bron: OAG (2018); bewerking SEO


Bron: OAG (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag St. Maarten, Saba, St. Eustatius
• Van St. Maarten zijn geen gegevens over 


passagiersaantallen verkregen. 


• Op basis van informatie over aangeboden stoelen en 
informatie over de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 
van WinAir, is een schatting gemaakt van de 
passagiersaantallen op de routes van St. Maarten naar 
Saba en St. Eustatius. 


• De bezettingsgraad betreft echter alle vluchten van 
WinAir; voor de verbindingen met Saba en St. Eustatius 
kan deze in werkelijkheid anders zijn.


• Het beeld dat hieruit volg is dat passagiersaantallen op 
beide routes zijn gedaald.
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2. Ontwikkelingen – aanbod St. Maarten - Curaçao
• De verbinding tussen St. Maarten en Curaçao fungeert als 


belangrijke as voor het luchtverkeer in het Caribische deel 
van het Koninkrijk en is de belangrijkste – zo niet de 
enige reële - verbinding tussen de Bovenwindse en 
Benedenwindse eilanden. 


• In 2017 zijn er twee luchtvaartmaatschappijen actief  
(WinAir en Insel Air). Insel Air verzorgt veruit de meeste 
vluchten. 


• De toetreding door WinAir in 2017 heeft geleid tot een 
toename van het aantal vluchten op de route St. Maarten 
– Curaçao, terwijl het aanbod in termen van 
stoelcapaciteit afneemt. WinAir bedient de route met 
kleinere toestellen.


• De ontwikkelingen tussen 2012 en 2017 laten een afname 
in stoelcapaciteit zien op de verbinding St. Maarten -
Curaçao. Er is regelmatig sprake van maar één of  twee 
aanbieders met één dominante speler en er is sprake van 
toe- en uittreding.
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Bron: Airportdata CAP (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag St. Maarten - Curaçao
• Het aantal passagiers op de route St. Maarten-Curaçao is 


tussen 2012 en 2017 met gemiddeld 8,1 procent per jaar 
gedaald. In totaal is het aantal passagiers op deze route 
met circa één derde gedaald ten opzichte van 2012.


• In termen van aantallen passagiers heeft Insel Air veruit 
het grootste marktaandeel in 2017. 


• Tussen 2014 en 2016 was Insel Air de enige speler op de 
markt. Voor 2014 vloog Dutch Antilles Express ook 
tussen St. Maarten en Curaçao.


• Op de route St. Maarten – Curaçao is sprake van een 
krimpende markt. Concurrentie op deze route is wankel 
of  afwezig en er is altijd sprake van een dominante 
marktpositie van één aanbieder. Deze omstandigheden 
maken maatschappelijke belangen als betrouwbaarheid en 
betaalbaarheid, kwetsbaar. 
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2. Ontwikkelingen – aanbod Curaçao-Aruba
• Het aanbod op de route Curaçao-Aruba is de afgelopen 


jaren afgenomen: in 2012 waren er 11 dagelijkse vluchten; 
in 2018 zijn dat er nog 5. Drie maatschappijen bieden 
momenteel dagelijkse vluchten aan: Insel Air, Aruba 
Airlines en Divi Divi. 


• Het aanbod op de route tussen Curaçao en Aruba is 
volatiel. Het aantal vluchten en het aantal stoelen is (meer 
dan) gehalveerd tussen 2012 en 2017. 


• De concurrentie op deze route varieert. In 2012 en 2013 
is sprake van (potentieel) effectieve concurrentie met drie 
aanbieders. Tussen 2014 en 2017 is sprake van een 
(vrijwel) monopolie. Vanaf  2017 ontluikt weer 
concurrentie met de toetreding en de verwerving van 
marktaandeel door Aruba Airlines en Divi Divi Air.
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Bron: Airportdata CAP (2018) en AAA (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag Curaçao-Aruba
• Op de route tussen Curaçao en Aruba is de vraag in 


termen van totaal aantal passagiers gehalveerd van 260 
duizend in 2012 naar 135 duizend in 2017. 


• Tussen 2012 en 2015 neemt de concurrentie beduidend 
af: het marktaandeel van Insel Air neemt toe naar bijna 
100 procent in 2015. 


• De afname van de concurrentie op deze route loopt 
synchroon met de afname van het aantal vluchten en 
aantal stoelen.


• Hevige marktvolatiliteit (capaciteit, aanbieders en 
concurrentie), toegenomen marktdominantie en dalende 
vraag maken de maatschappelijke belangen op deze route 
kwetsbaar.
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2. Ontwikkelingen – aanbod Curaçao-Bonaire
• Tussen Curaçao en Bonaire worden in 2017 gemiddeld 10 


vluchten per dag aangeboden. De afgelopen jaren daalde 
het aanbod van 17 dagelijkse vluchten in 2012. In 2017 
zijn voornamelijk Divi Divi en Insel Air actief  op deze 
route. De afgelopen 10 jaar waren altijd meerdere 
aanbieders actief.


• Ook op deze route krimpt de markt. Het aantal vluchten 
daalt met ruim 40 procent tussen 2012 en 2017. Ook de 
capaciteit in aantal stoelen is sterk afgenomen.
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Bron: Airportdata CAP (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag Curaçao-Bonaire
• Op de route tussen Curaçao en Bonaire is de vraag in 


termen van totaal aantal passagiers eveneens gedaald van 
209 duizend in 2012 naar 151 duizend in 2017. 


• Hoewel ook op deze verbinding de concurrentie afneemt 
en het marktaandeel van Insel Air toeneemt, is er 
gedurende de gehele periode tussen 2012 en 2017 sprake 
van concurrentie tussen Insel Air en met name Divi Divi
Air. 
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2. Ontwikkelingen – aanbod Aruba-Bonaire
• Tussen Aruba en Bonaire zijn er in 2018 gemiddeld vier 


vluchten per week. De afgelopen jaren fluctueert het 
aanbod tussen bijna drie vluchten per dag in 2013, en 
minder dan één vlucht per week in 2017. Op de markt is 
één aanbieder actief, Air Aruba. Eerder hebben Tiara Air 
(tussen 2008 en 2014) en Insel Air (tussen 2014 en 2016) 
verbindingen tussen Aruba en Bonaire verzorgd.


• De verbinding tussen Aruba en Bonaire kwalificeert als 
een ‘zeer dunne’ route, met in 2018 slechts circa 450 
vluchten en circa 20 duizend stoelen per jaar.
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Bron: Airportdata AAA (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag Aruba-Bonaire
• Op de route tussen Aruba en Bonaire is de vraag zeer 


volatiel. Het aantal passagiers varieert tussen 7 duizend in 
2016 en 45 duizend en 2013. Een belangrijk deel van de 
reizigers tussen Aruba en Bonaire stapt over op Curaçao.


• Tussen 2010 en 2013 was Tiara Air de belangrijkste 
maatschappij op de route tussen Aruba en Bonaire. Sinds 
2015 heeft Insel Air een monopolie op de route.


• Voor de route tussen Aruba en Bonaire bestaat het 
alternatief  van vliegen via Curaçao, wat ook veelvuldig 
voorkomt. 
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2. Ontwikkelingen – mogelijke oorzaken
• Hoewel de achterliggende oorzaken van het krimpende 


aanbod van, en de krimpende vraag naar luchttransport in 
het Caribische deel van het Koninkrijk geen onderdeel 
van dit onderzoek vormen, zijn door deskundigen en 
stakeholders met wie is gesproken de volgende 
ontwikkelingen als mogelijke oorzaken genoemd. 


• Op St. Eustatius is de bevolking tussen 2010 en 2016 
gedaald van circa 3.600 inwoners naar circa 3.100 
inwoners, wat mogelijk verklaart dat het aantal vluchten 
naar van St. Maarten naar St. Eustatius harder is gedaald 
dan van St. Maarten naar Saba. De bevolking van Saba 
groeide licht van circa 1.700 inwoners in 2010 naar circa 
1.900 inwoners in 2016.


• De bevolking van Bonaire groeide van circa 15.000 
inwoners in 2010 naar circa 19.000 inwoners in 2016. 
Daarmee nam de (potentiële) vraag naar luchttransport 
toe, terwijl het aanbod op de route Curaçao-Bonaire juist 
daalde. Ook de bevolkingen van Curaçao en van Aruba 
groeiden in deze periode van respectievelijk circa 150.000 
naar 160.000 en van circa 100.000 naar 110.000 duizend.
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• Afgezien van St. Eustatius is de ontwikkeling van de 
bevolking in het Caribische deel van het Koninkrijk geen 
aanleiding voor de daling in (de vraag naar) het 
luchttransport.


• Genoemde mogelijke oorzaken voor de waargenomen 
krimp in het luchttransport zijn:


• Dalende vraag naar luchttransport vanwege de nieuwe 
constitutionele structuur:


• Verbeterde voorzieningen in Caribisch Nederland;


• Minder transport van ambtenaren en bestuurders.


• Dalende vraag naar luchttransport vanwege 
onbetrouwbaarheid van het aanbod;


• Het verbod voor Nederlandse ambtenaren om met 
Insel Air te vliegen;


• De zwakke economische ontwikkeling op de eilanden;


• De ontwikkelingen in Venezuela.
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2. Ontwikkelingen – alternatieve routes
• Op basis van ontvangen gegevens van Aruba kan een 


beeld worden verkregen van de mate waarin er gebruik 
wordt gemaakt van alternatieve luchtroutes.


• Vrijwel alle verkeer tussen Aruba en Bonaire vindt plaats 
via Curaçao (99 procent). De verbinding via Curaçao is 
een belangrijk alternatief  voor de directie route tussen 
Aruba en Bonaire.


• Er zijn geen (of  nauwelijks) rechtstreekse vluchten tussen 
Aruba en St. Maarten. Veel verkeer vindt plaats via 
Curaçao (56 procent). Opvallend is dat veel verkeer van 
Aruba naar St. Maarten, via Sto. Domingo plaatsvindt (39 
procent). Hoewel onbekend is in hoeverre reizigers op 
deze route een dubbele bestemming hebben (zowel Sto. 
Domingo als St. Maarten), lijkt deze route wel degelijk 
een reëel alternatief  voor de verbinding via Curaçao. 


Bestemming


Bonaire St. Maarten
Directe vlucht 99 1% 113 3%
Overstap op:


Curaçao 9762 99% 2522 56%
Miami 103 2%


Santo Domingo 1764 39%
St. Maarten


Totaal aantal 
passagiers 9861 100% 4502 100%


Bestemmingspassagiers vanuit Aruba
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Bron: Airportdata en AAA (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – potentieel aanbod KLM en TUI
• KLM vliegt in 2017 met 94.000 stoelen tussen de 


eilanden; TUI met 232.000. Beide maatschappijen 
vervoeren normaliter geen lokale passagiers op deze 
routes.


• Onbekend is met hoeveel lege stoelen tussen de eilanden 
wordt gevlogen; dit hangt af  van het aantal passagiers dat 
uitstapt op de eerste bestemming. 


• Zowel TUI als KLM vliegen veel ‘cirkelvluchten’, 
bijvoorbeeld AMS-BON-AUA-AMS. KLM vliegt echter 
vaak direct. 


• Het aanbod van vluchten op de routes tussen de eilanden 
is vaak niet in balans qua heen- en terugvlucht. Het 
stoelaanbod tussen St. Maarten en Curaçao is 
bijvoorbeeld vrij groot, maar beide maatschappijen 
vliegen niet andersom. 


• Vanwege het grote aantal stoelen is het potentiele extra 
aanbod dat door KLM en TUI kan worden aangeboden, 
omvangrijk. De vliegschema’s zijn echter niet geschikt om 
connectiviteit tussen de eilanden te borgen. 
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• Wel zou deze potentiele capaciteit geschikt kunnen zijn als 
noodvoorziening ingeval van bijzondere omstandigheden 
van incidenteel of  tijdelijke uitval van aanbod op de 
betreffende routes. 


Bron: OAG (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – concentratie in het aanbod
• Een goede maatstaf  voor de mate van concurrentie is de 


Herfindahl-Hirschman Index (HHI). De HHI is de som 
van de gekwadrateerde marktaandelen van aanbieders op 
een markt. Deze maatstaf  leidt concurrentie-intensiteit 
niet alleen af  van het (gezamenlijke) marktaandeel van 
aanbieders, maar ook van de onderlinge verhouding. 


• Mededingingsautoriteiten hanteren gebruiken de HHI om 
markten als volgt te kwalificeren:


- HHI<2.000 is een concurrerende markt


- 2.000<HHI<8.000 is een geconcentreerde markt 
met hoge concurrentie risico’s


- HHI>8.000 is een gedomineerde markt met zeer 
beperkte concurrentie


- HHI=10.000 een monopolie zonder concurrentie


• Op geen van de routes is sprake van een concurrerende 
markt; de routes SXM-SAB/EUX zijn monopolistisch; 
de overige routes bewegen tussen geconcentreerde, 
gedomineerde en monopolistische markten.
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2. Ontwikkelingen – concentratie in het aanbod
• Geconcentreerde, gedomineerde en monopolistische 


marktstructuren op luchttransport routes zijn in 
internationaal perspectief  geen uitzondering, vanwege 
schaal- en of  scopevoordelen. Veel PSO routes in Europa 
zijn ontstaan omdat dergelijke routes als ‘dun’ 
kwalificeren, bediend worden door één of  enkele 
aanbieders, en van vitaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van gebieden.


• Het gebrek aan concurrentie in het Caribische deel van 
het Koninkrijk vormt echter een groter risico dan in veel 
andere gebieden, omdat (i) wetgeving en toezicht op het 
gebied van consumentenbescherming en eerlijke 
mededinging (vrijwel) afwezig is in het Caribische deel 
van het Koninkrijk, en (ii) alternatieve vervoerswijzen 
vrijwel afwezig zijn. 


• Alleen Curaçao kent sinds 2017 een mededingingswet (de 
Landsverordening inzake concurrentie) en een 
toezichthoudend orgaan, de Fair Trade Authority Curaçao 
(FTAC). De Curaçaose mededingingswet kent een 
kartelverbod en een verbod op misbruik van een 
economische machtspositie.


• Mededingingswetgeving in markten die een individueel 
eiland overstijgen, zoals luchttransport, kan alleen dan 
effectief  zijn als alle eilanden dergelijke wetgeving kennen.


• Een PSO-constructie kan deze lacune deels oplossen, door 
luchtvaartmaatschappijen verplichtingen op te leggen ten 
aanzien van capaciteit, dienstregeling en prijzen (zie hfd. 3).
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2. Ontwikkelingen – transport over water als alternatief
• Tussen St. Maarten, Saba en St. Eustatius bestaan 


ferrydiensten voor personenvervoer over water. Tussen 
de benedenwindse eilanden bestaan geen mogelijkheden 
voor personenvervoer over water.


• Openbare informatie over de veerverbindingen is 
verouderd of  niet compleet; in de tabellen is de 
informatie over de reguliere dienstregelingen 
samengevoegd die van verschillende websites is gehaald. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat er momenteel wordt 
gewerkt met aangepaste dienstregelingen in verband met 
de nasleep van orkaan Irma.


• Hoewel er meerdere veerdiensten actief  zijn, is het 
aanbod in termen van dienstregelingen beperkt. Er wordt 
niet iedere dag gevaren en de dienstregeling maakt het 
niet mogelijk om bijvoorbeeld voor een werkdag van Saba 
naar St. Maarten te gaan. Daarbij moet eveneens rekening 
worden gehouden met een vaartijd van circa 1,5 uur. Het 
aanbod van veerdiensten naar St. Eustatius lijkt (op basis 
van de beschikbare informatie) beperkter dan voor Saba. 
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St Maarten - Saba


Veerdienst Dagen
St Maarten 
vertrek


Saba vertrek


The Edge (normale 
dienstregeling) woensdag 09:00 15:30


vrijdag 09:00 15:30
zondag 09:00 15:30


Dawn II dinsdag 16:30 07:00
donderdag 16:30 07:00


zaterdag 16:30 07:00


Great bay ferry onbekend onbekend


St Maarten - St Eustatius


Veerdienst
Data


St Maarten 
vertrek


St Eustatius 
vertrek


Great bay ferry


Vrijdag 08:30 12:00


Zondag 12:30 15:00


Bron: diverse websites (2018)


Bron: diverse websites (2018)
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2. Ontwikkelingen – transport over water als alternatief
• Voldoende en betrouwbare connectiviteit tussen St. 


Maarten, Saba en St. Eustatius is ook van belang voor 
(internationale) doorverbindingen, zoals vluchten naar 
Nederland, de VS of  Curaçao.  De bestaande beperkte 
dienstregelingen van de ferrydiensten vormen in dit 
perspectief  een probleem. 


• Tussen de benedenwindse eilanden bestaan momenteel 
geen ferrydiensten. In het verleden zijn er initiatieven 
geweest.


• De afgelopen jaren zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld 
gericht op een ferryverbinding tussen Aruba, Curaçao en 
Bonaire. Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat 
de economische haalbaarheid nog niet uitgebreid is 
onderzocht en dat nog onduidelijk is of  er voor een 
dergelijke ferryverbinding een haalbare businesscase 
gerealiseerd kan worden. 
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• Betrokkenen geven aan dat voor een haalbare 
ferryverbinding die daadwerkelijk een alternatief  zou 
kunnen vormen voor luchttransport, de nodige fysieke 
(haven) en juridische (douane) randvoorwaarden ingevuld 
moeten zijn.


• Vervoer over water als reëel alternatief  voor luchttransport 
tussen de benedenwindse eilanden lijkt voorlopig nog ver 
weg. 


• Tussen de bovenwindse eilanden bestaat wel het alternatief  
van personen vervoer over water. Dit vormt echter in 
beperkte mate een reëel alternatief  voor het luchttransport 
waarbij de beperkte dienstregeling, de gebrekkige aansluiting 
op doorverbindingen, de langere reisduur en het beperkte 
comfort een belangrijke rol spelen. 
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3. Public Service Obligation (PSO) als instrument voor de borging 
van publieke belangen
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• Erkend werd dat connectiviteit in sommige gebieden 
onvoldoende door de markt wordt geborgd, en een publiek 
belang is waarop de overheid moet toezien.


3. Public Service Obligation - inleiding
• Met de deregulering van luchtvaart richtten commerciële 


luchtvaartmaatschappijen hun netwerk steeds meer op 
winstgevende routes. Dienstverlening in ‘dunne markten’ 
liep terug en/of  tarieven werden verhoogd.


• Gebieden met onvoldoende (passagiers)vraag naar 
luchttransport om winstgevende verbindingen te 
onderhouden, zagen hiermee hun maatschappelijke 
belangen in het geding komen.


• Vaak gaat het hierbij om gebieden waarvoor 
luchttransport een cruciale rol vervult in mobiliteit en 
connectiviteit van personen en goederen en in 
economische ontwikkeling, mede vanwege de rol van het 
toerisme (Pita et al., 2013).


• Om connectiviteit en daarmee samenhangend 
maatschappelijke belangen van deze gebieden te borgen, 
werden door overheden maatregelen genomen in de 
vorm van Public Service Obligations (PSOs) en/of  
kortingen voor passagiers, voornamelijk ingezetenen. 
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Bron: CBS (2018)
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3. Public Service Obligation - inleiding


Bron: EC (2018), Fageda, Jimenez, Valido (2017)


• Eind jaren ’70 werd in de Verenigde Staten het Essential
Air Services (EAS) programma opgezet en begin jaren 
’90 in de Europese Unie het PSO-systeem.


• Het doel van PSOs is de connectiviteit te borgen in 
geïsoleerde gebieden waar luchttransport de enige reële 
wijze van vervoer is.


• Ook worden PSOs ingesteld voor routes waarvoor ‘de 
markt’ niet of  onvoldoende voorziet in luchttransport 
met acceptabele dienstverlening en/of  tarieven.


• Het aantal PSOs in de EU is gegroeid van 67 in 1997 
naar 260 in 2010; waarna een daling zichtbaar is.


• Deze daling is mogelijk te verklaren vanwege 
aanpassingen in de PSO-verordening in 2008, waardoor 
de vaststelling van een PSO op meer objectieve 
(economische) gronden plaatsvindt. Zo dient een PSO 
een duidelijk economisch of  sociaal doel te realiseren en 
niet gebruikt te worden om eigen 
luchtvaartmaatschappijen te beschermen tegen 
concurrentie.
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Een dergelijke verplichting wordt alleen opgelegd voor 
zover dat noodzakelijk is om op die route een 
minimum aanbod te waarborgen van geregelde 
luchtdiensten die voldoen aan vastgestelde normen 
betreffende continuïteit, regelmaat, prijzen of  
minimumcapaciteit en waaraan 
luchtvaartmaatschappijen niet zouden voldoen indien zij 
alleen op hun eigen commerciële belangen zouden 
letten.’ (PSO Verordening voor luchtdiensten, 2008).


3. Public Service Obligation – EU PSO-verordening
• De Europese PSO-verordening (2008), kent een 


welvaarts-economische rechtvaardiging toe aan de inzet 
van PSOs in de Europese Unie:


‘Een lidstaat kan, na overleg met de andere betrokken 
lidstaten en na de Commissie, de betrokken luchthavens 
en de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken route 
exploiteren, op de hoogte te hebben gesteld, een 
openbaredienstverplichting opleggen met 
betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen een 
luchthaven in de Gemeenschap en een luchthaven die de 
luchtverbindingen voor een perifeer of  
ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied of  op een 
weinig geëxploiteerde route naar een luchthaven op zijn 
grondgebied verzorgt, wanneer een dergelijke route 
van vitaal belang wordt geacht voor de economische 
en sociale ontwikkeling van de regio die door de 
luchthaven wordt bediend. 
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3. Public Service Obligation – EU richtlijnen voor PSOs
• De Europese Richtlijnen voor PSOs (2017) kunnen 


houvast geven bij het nadenken over, en eventueel 
ontwerpen van, PSOs voor het Caribische deel van het 
Koninkrijk.


• Deze Richtlijnen omschrijven verschillende typen PSO-
routes:


- Routes naar luchthavens die perifere gebieden of  
ontwikkelingsgebieden bedienen;


- ‘Dunne’ routes, waarbij volgens de Europese 
Commissie routes met minder dan 100.000 
passagiers per jaar als ‘dunne’ routes kwalificeren.


• De routes SXM-SAB, SXM-EUX, SXM-CUR en AUA-
BON kwalificeren daarmee als (zeer) dunne routes in het 
kader van de PSO-verordening. De routes CUR-AUA en 
CUR-BON kennen meer dan 100.000 passagiers, echter 
met een neergaande trend in de richting van een dunne 
route.


• Los van de ‘dikte’ van de route in termen van aantallen 
passagiers, dient het vitale karakter voor economische en 
sociale ontwikkeling volgens de Europese Commissie 
aanleiding zijn voor een PSO.


• ‘PSOs may only be imposed on routes that are considered
vital for the economic and social development of  the
region which the airport serves. […] An indispensible
route for a region, such as a small island or a remote 
region, presents clearly this vital character’ (EC, 2017).


• Het huidige multilaterale Protocol regelt de mogelijkheid 
van PSOs op routes binnen het Koninkrijk, alsook de 
algemene principes daarbij. 


• Deze algemene principes sluiten aan bij de richtlijnen van 
de Europese Commissie, waarbij de noodzaak en de 
toereikendheid van (in) een PSO (op te nemen 
verplichtingen), vastgesteld te worden op basis van de 
volgende criteria. 
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3. Public Service Obligation – EU richtlijnen voor PSOs
1. Proportionaliteit met sociale en economische 


ontwikkelingsbehoeften: dit criterium impliceert dat 
een luchtverbinding vitaal is voor sociale en economische 
ontwikkeling en dat de op te leggen (PSO) verplichtingen 
in verhouding staan tot die behoeften. 


2. Ontoereikendheid van alternatieve vervoerswijzen: 
er dient gekeken te worden naar alternatieven, zoals 
ferry-diensten, waarbij rekening moet worden gehouden 
met frequentie, reistijden en aansluitingen op 
doorverbindingen.


3. Bestaande luchtvaarttarieven en voorwaarden: In 
PSOs kunnen maximumtarieven worden opgelegd als dit 
noodzakelijk wordt geacht omdat de tarieven anders 
buitensporig hoog zijn gezien de economische behoeften 
van de betrokken regio. 


4. Het gecombineerde effect van het bestaande 
luchtvervoersaanbod: Of  een PSO noodzakelijk is, 
hangt uiteindelijk af  van het gecombineerde effect van 
alle luchtvaartmaatschappijen die op bedoelde route 
diensten aanbieden of  voornemens zijn aan te bieden.


Als het bestaande aanbod van luchtdiensten reeds volstaat 
om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van de 
betrokken regio, dan is er geen sprake van ‘marktfalen’ 
dat moet worden aangepakt, en is een 
openbaredienstverplichting dus niet nodig. De Commissie 
is van oordeel dat een PSO voor het vervoer van 
passagiers normaal niet gerechtvaardigd is op routes 
met een kritiek aantal passagiers (op basis van 
ervaring lijkt het kritieke punt op 100 000 passagiers 
per jaar te liggen), die al het hele jaar lang worden 
bediend door meerdere luchtvaartmaatschappijen. 
De beoordeling van het effect van de verplichtingen dient 
bijzonder voorzichtig te worden uitgevoerd wanneer de 
desbetreffende route al door luchtvaartmaatschappijen 
wordt geëxploiteerd: buitensporige verplichtingen (bv. 
prijsplafonds, vluchtschema’s of  aantal frequenties) 
kunnen een contraproductief  effect hebben en het 
aanbod van luchtdiensten doen afnemen. 


• Hoewel de PSO verordening in het Caribische deel van 
het Koninkrijk niet van toepassing is, kunnen deze 
criteria als handvatten dienen.
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3. Public Service Obligation – EU richtlijnen voor PSOs
• In de praktijk kan aan één luchtvaartmaatschappij 


exclusiviteit wordt verleend voor een groep routes 
waarvoor een PSO wordt opgelegd.


• Groepering van routes met PSOs is met name 
gerechtvaardigd wanneer verschillende routes met weinig 
verkeer elkaar operationeel aanvullen (bv. routes naar een 
geïsoleerde eilandengroep of  tussen de eilanden onderling, 
of  naar afgelegen en dunbevolkte gebieden). 


• Bij de overweging om PSOs te gebruiken in het 
luchttransport in het Caribische deel van het Koninkrijk, 
bieden de bestaande principes in het Protocol een goede 
basis.


• Ook wordt aanbevolen de PSO-verordening en de 
Richtlijnen van de Europese Commissie als leidraad te 
gebruiken. Deze Richtlijnen bevatten tevens nuttige 
sjabjonen.
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3. Public Service Obligation – kenmerken en voorbeelden
• De Europese Commissie houdt een overzicht bij van de 


PSOs in de EU: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mo
des/air/internal_market/doc/pso_inventory_table.pdf


• Hieruit komt het volgende beeld naar voren:


- Van de 178 PSOs in de EU in 2017 hebben 133 
PSOs betrekking op verbindingen naar eilanden 
binnen de EU en ultraperifere gebieden van de EU;


- Het aantal verbindingen binnen één PSO varieert 
van 1 tot 28;


- Bij driekwart van de PSOs is sprake van 
bescherming van de luchtvaartmaatschappijen van 
concurrentie (restricted acces);


- 84 procent van de PSOs wordt bediend door één 
luchtvaartmaatschappij;


- Bij 73 procent van de PSOs is sprake van subsidie 
(economic compensation).


Totaal aantal PSOs 178 (100%)


Waarvan verbinding met eiland 133 (75%)


Waarvan o.b.v. ‘restricted access’ 131 (75%)


Waarvan bediend door één 
luchtvaartmaatschappij


150 (84%)


Waarvan bediend door een 
luchtvaartmaatschappij uit een andere lidstaat


13 (7%)


Waarvan gesubsidieerd 129 (73%)


Kenmerken van PSOs in de EU in 2017
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• Frankrijk heeft 11 PSOs in het Caribisch gebied. Bij al 
deze PSOs is sprake van ‘restricted access’ en subsidie 
aan de luchtvaartmaatschappij en/of  de passagier (zie 
volgende pagina’s voor voorbeelden). Een aantal van 
deze PSOs wordt op dit moment niet bediend.


Bron: EC (2018)
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3. Public Service Obligation – voorbeelden van Franse PSOs


Guadeloupe: 


PTP = Pointe-à-Pitre
DSD = La Désirade
LSS = Les Saintes
GBJ = Marie-Galante


GSI


Frans Guyana
LDX = Saint-Laurent-du-Maroni
CAY = Cayenne
GSI = Grand-Santi
MPY = Maripasoula
XAU = SaülGSI
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3. Public Service Obligation – voorbeelden van Franse PSOs


PTP = Point-à-Pitre
FDF = Martinique 
CAY = Cayenne


ORY = Paris (Orly) 
RUN = Reunion Island
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
Uit de praktijk van Europese PSOs kunnen drie mogelijke 
modellen van (mate van) overheidsbetrokkenheid worden 
afgeleid:


1. een ‘open access’ model, waarin de overheid de vrij 
toetredende luchtvaartmaatschappijen alleen 
verplichtingen oplegt ten aanzien van bijvoorbeeld 
minimale frequenties, stoelcapaciteit en maximale 
tarieven; 


2. een niet gesubsidieerd ‘restricted access’ model, waarin 
de overheid de concurrentie beperkt door de toegang tot 
de betrokken markt of  set van markten te beperken tot 
een of  meer via een aanbesteding te selecteren 
luchtvaartmaatschappijen, die voldoen aan gestelde 
eisen; 


3. een gesubsidieerd ‘restricted access’ model, waarin de 
overheid de geselecteerde maatschappij voor de 
betrokken operatie(s) een nader te bepalen 
subsidiebedrag verstrekt dat afhangt van de resultaten 
van de aanbesteding. 


Stap 1 


Open access


• Formuleren voorwaarden aan PSO: # vluchten, frequentie, 
omvang toestel, dienstregeling, maximumtarieven


• Indien onvoldoende interesse luchtvaartmaatschappijen, 
overgaan naar stap 2


Stap 2


Restricted access


• Organisatie aanbestedingsprocedure voor selectie van 
luchtvaartmaatschappij die PSOs bedienen


• Selectie kan plaatsvinden op basis van geboden 
hoeveelheid (capaciteit), kwaliteit (toestel, dienstregeling) 
en / of tarieven


• Indien onvoldoende interesse luchtvaartmaatschappijen, 
herformuleren eisen, of overgaan naar stap 3


Stap 3 
Gesubsidieerd 


restricted access


• Organisatie aanbestedingsprocedure voor selectie van 
luchtvaartmaatschappijen die PSOs bedienen


• Selectie kan mede plaatsvinden op basis van geboden 
hoeveelheid (capaciteit), kwaliteit (toestel, dienstregeling) 
en / of tarieven en geboden hoogte van de subsidie
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• Er is sprake van een sterke variatie in lengte van PSO 


verbindingen: de gemiddelde lengte van een PSO 
verbinding in Frankrijk is 600 km; in Noorwegen 200 km 
(Brathen en Halpern (2012).


• Zowel kleine als grote toestellen worden ingezet op PSO 
verbindingen: 70-110 seats in Frankrijk en Portugal; 10-15 
seats in Schotland; 35-50 seats in Spanje, Zweden en 
Duitsland (Brathen en Halpern (2012).


• De duur van een PSO contract is 4-5 jaar, wat wettelijk is 
bepaald in de PSO-verordening.


• PSOs kennen vaak maximumtarieven:


• Voor alle passagiers of  alleen voor ingezetenen;


• Maximumtarieven of  maximum gemiddelde tarieven 
zodat luchtvaartmaatschappijen kunnen 
differentiëren tussen hoog- en laag seizoenen;


• Maximumtarieven variëren sterk tussen PSOs en 
correleren met afstand;


• Bij aanbestedingen is het maximumtarief  soms 
onderdeel c.q. uitkomst van het biedingenproces.


Maximumtarieven in PSOs verschillen sterk 
en correleren met afstand
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• In de EU wordt vaak gebruik gemaakt van tariefkortingen 


(zonder PSO) m.n. voor ingezetenen en van PSOs waarin 
frequentie, capaciteit, dienstregeling en maximumtarieven 
voor alle of  een beperkt aantal stoelen geldt (Calzada en 
Fageda (2014).


• Minimale frequentie en minimale stoelcapaciteit zijn de 
meest voorkomende vereisten in PSOs. Eisen ten aanzien 
van de dienstregeling (bijvoorbeeld tijdstip eerste vertrek 
en tijdstip eerste aankomst) zijn ook veel voorkomende 
vereisten (Calzada en Fageda (2014).


• Een ander instrument dat in Europa wordt gebruikt zijn 
kortingen op vliegtickets. Deze kortingen gelden vaak 
alleen voor inwoners van het betreffende gebied, en is 
vaak een korting van 40-50 procent van het normale tarief  
(Spanje), een restitutie tot een vaste prijs (Portugal), of  
een eenmalige korting afhankelijk van het inkomen 
(Frankrijk). Tariefkortingen (zonder PSO) gaan gepaard 
met een afname in marktconcentratie, vanwege een 
toename in de vraag en de winstgevendheid van de 
betreffende routes (Calzada en Fageda, 2014).


• PSOs in de EU zijn vaak verbindingen tussen het vaste 
land en eilanden, of  verbindingen tussen eilanden, maar 
binnen lidstaten. PSOs tussen verschillende lidstaten of  
andere landen komen slechts sporadisch voor.
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• PSO-vereisten zijn veelal specifiek per route en hebben 


vaak betrekking op:


- De dienstregeling;


- De capaciteit in aangeboden stoelen;


- De tarieven.


• De Franse PSO voor Guadeloupe (restricted access, 
subsidized) kent bijvoorbeeld de volgende voorwaarden 
voor de route Marie-Galante-Point-à-Pitre, waarvan de 
afstand vergelijkbaar is met St. Maarten-St. Eustatius.


• Dienstregeling, minimaal :


• Ma-vrij: 3 x retour per dag (ochtend, middaguur, 
einde van de dag);


• Za-zo en feestdagen: 2 retour per dag (ochtend, einde 
van de dag).


• Capaciteit, minimaal: 23.000 stoelen per jaar.


• Tarief, maximaal: € 46 voor een enkele reis (=USD 
54).
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
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• Mogelijkheid tot aanpassing van de subsidie indien 
loadfactor onder een grenswaarde (35 procent) komt.


• Vereiste punctualiteit 98 procent, voor geannuleerde 
vluchten boven 1,5 procent van geplande vluchten 
(behoudens bijzondere omstandigheden) ontvangt de 
luchtvaartmaatschappij geen subsidie.


• De Noorse PSO voor de route Oslo-Førde (restricted
access, subsidized), waarvan de afstand vergelijkbaar is 
met St. Maarten-Curaçao kent bijvoorbeeld de volgende 
voorwaarden:


• Dienstregeling minimaal:


• Ma-vrij: 3 x retour per dag 


• Førde-Oslo: minimaal 35 stoelen, aankomst niet later 
van 0900 uur;


• Oslo-Førde: minimaal 35 stoelen, vertrek niet eerder 
dan 1730 uur.


• In geval van meer routes, mag een tussenstop 
maximaal 60 minuten duren.


• Capaciteit, minimaal:


• 112.000 stoelen per jaar.


• Tarieven maximaal:


• NOK 2184 voor een enkele reis (=USD 272);


• 50 procent korting op dit tarief  voor: ouderen 
(>67), blinden, gehandicapten, studenten, jongeren 
(<16), medereiziger met deze passagiers. Bron: Googlemaps (2018)
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• In Zweden bijvoorbeeld gelden voor vrijwel alle PSOs


vereisten ten aanzien van de minimum capaciteit, de 
minimale frequentie, het vliegtuigtype, de dienstregeling 
en de maximumprijs.


• De maximumprijs in Zweden varieerde in 2005 tussen 
€74  en €232 voor een one-way ticket; en tussen de € 0,32 
en € 0,77 per kilometer.


• Vaak worden in PSOs vereisten ten aanzien van 
frequenties zo geformuleerd, dat passagiers ‘s ochtends
vroeg heen en ‘s avonds terug kunnen reizen.


Afstand 


(km)


Min. stoel-


cap./jaar


Minimale 


freq./week


Vlieg-


tuigtype


Dienst-


regeling


Max. 


ticket-prijs


(one-way) 


Arland-


Hagfors
246 7.175


2/dag (Ma-


Vrij)


Pressurized 


15 stoelen
Ja € 189


Arlanda-


Sveg
325 11.550


2/dag (Ma-


Vrij)


Pressurized


15 stoelen
Ja € 213


Arlanda-


Hemavan
687 10.700


1/dag


Di, Do, Zo


Pressurized


48 stoelen
Ja € 232


Arlanda-


Gällivare
843 76.700


2/dag (Ma-


Vr); 1/dag 


(Za-Zo)


Pressurized


48 stoel 


min


Ja € 271


Arlanda-


Lycksele
546 39.300


2/dag (Ma-


Vr); 1/dag 


(Za-Zo)


Pressurized


48 stoel 


min


Ja € 232


Luleå-


Pajala
192 5.250


2/dag (Ma-


Vr); 1/dag 


(Zo)


Pressurized 


15 stoel 


min


Nee € 74


Voorbeelden van PSO-vereisten in Zweden


Route Vertrektijden bij twee 
frequenties


Vertrektijden bij drie 
frequenties


Alghero-Milaan Linate 700-730h
1930-2000h


700-730h
1300-1330h
1930-2000h


Milaan Linate-Alghero 900-930h
2100-2130h


900-930h
1500-1530h
2100-2130h


Voorbeelden van frequentie-vereisten bij PSOs in Italië
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3. Public Service Obligation – subsidies
• Bijna driekwart van alle PSOs in de EU in 2017 kent 


enigerlei vorm van subsidie of  financiële compensatie 
door de overheid (EC, 2018).


• Brathen en Halpern (2012) rapporteren een gemiddelde 
subsidie in PSOs in Duitsland van € 120 per passagier; in 
Noorwegen, Zweden en Schotland van € 60 per passagier; 
in Frankrijk en Portugal van € 20 per passagier.


• Dunnere PSO routes kennen niet/nauwelijks hogere 
subsidies per passagier dan dikkere PSO routes.


• Verschillen in subsidies per passagier worden vooral 
bepaald door verschillen in de maximumtarieven binnen 
PSOs (Williams, 2005).


Land/PSO Subsidie


Duitsland € 120 per passagier


Noorwegen, Zweden, Schotland € 60 per passagier


Frankrijk en Portugal € 20 per passagier


Subsidies in PSOs


Bron: Di Francesco (2009)


Subsidies in PSOs


Route(s) Land pax subsidie/pax 
(€) 


Parijs-Corsica Frankrijk 840.461 21,77 
Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim, Rørvik-
Trondheim, Namsos-Trondheim, Mosjøen-
Trondheim, Mosjøen-Bodø 


Noorwegen 158.911 48,26 


Hasvik-Hammerfest, Hasvik-Tromsø, Vadsø-
Båtsfjord-Berlevåg-Mehamm-Honningsvåg-
Hammerfest en tussen deze luchthavens en Kirkenes 
en Alta, Sørkjosen-Tromsø 


Noorwegen 115.438 118,81 


Florø-Bergen, Florø-Oslo Noorwegen 102.048 31,91 
Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim, 
Sandnessjøn-Trondheim, Sandnessjøn-Bodø Noorwegen 101.515 46,44 


Ørsta-Volda-Bergen, Ørsta-Volda-Oslo, Sandane-
Bergen Noorwegen 81.751 102,41 


Dublin-Kerry Ierland 78.578 12,27 
Dublin-Galway Ierland 72.315 19,01 
Førde-Oslo, Førde-Bergen Noorwegen 54.907 53,38 
Lakselv-Tromsø Noorwegen 47.352 34,78 
Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø Noorwegen 37.295 48,20 
Narvik-Bodø Noorwegen 32.974 25,54 
Roros-Oslo Noorwegen 24.597 20,95 
Dublin-Sligo Ierland 24.4334 36,10 
Glasgow-West Scotland VK 17.278 93,35 
Dublin-Donegal Ierland 12.417 82,06 
Western Isles VK 12.218 37.31 
Vardø-Kirkenes Noorwegen 9.100 172.68 
Orkney VK 6.630 39,95 
Shetland VK 4.523 82.73 


Gemiddeld  102.732 56,36 


 
Bron: Williams & Pagliari (2004); bewerking SEO
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3. Public Service Obligation – lessen uit de literatuur
• Belangrijk voor de effectiviteit en doelmatigheid van 


PSOs zijn niet alleen de verbindingen, frequenties en 
tarieven. Ook de luchtvaartmaatschappij, zijn netwerk en 
eventuele samenwerking met andere maatschappijen zijn 
van belang (Wittman, Allroggen en Malina (2016)).


• PSO constructies kennen vaak verkeerde prikkels die tot 
inefficiënties kunnen leiden. Brathen en Halpern (2012) 
concludeerden op basis van wetenschappelijk onderzoek 
dat PSOs aantrekkelijker moeten worden ingericht voor 
de luchtvaartmaatschappijen, met de juiste prikkels en 
een goede verdeling van risico’s tussen de 
luchtvaartmaatschappij en de overheid.


• Onderzoek in Noorwegen laat zien dat de netto 
welvaartseffecten van verlaagde tarieven in PSOs sterk 
positief  zijn: de grootste baten zitten in toegenomen 
consumentenwelvaart; de grootste kosten zitten in de 
overheidssubsidies (Brathen en Halpern (2012).


• PSOs gaan vaak gepaard met verlaagde efficiency bij 
luchtvaartmaatschappij. Bij de EAS in de VS is dit niet 
zichtbaar en dit heeft volgens Brathen en Halpern (2012) 
waarschijnlijk te maken met de opties in EAS routes om 
gedurende het contract gesubsidieerde routes om te zetten 
naar commerciële routes.
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4. Welvaart en publieke belangen in het luchttransport in het 
Caribische deel van het Koninkrijk
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4. Welvaart en publieke belangen - inleiding
• In dit hoofdstuk worden de welvaartseffecten voor 


passagiers van het luchttransport in het Caribische deel 
van het Koninkrijk geanalyseerd. Dit gebeurt door het 
welvaartsverlies voor passagiers te schatten in scenario’s 
waarin het aanbod van luchttransport verslechtert. Deze 
analyse kwantificeert het belang van luchttransport voor  
de economische en sociale ontwikkeling van de 
Caribische delen van het Koninkrijk en sluit als zodanig 
aan bij de Richtlijnen van de Europese Commissie voor 
PSOs.


• Naast welvaartseffecten voor passagiers, kan er sprake 
zijn van publieke belangen in het luchttransport. Dit is 
het geval wanneer maatschappelijke belangen, zoals 
veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid, 
onvoldoende door de markt worden behartigd. Er is dan 
sprake van ‘marktfalen’ en maatschappelijke belangen 
verworden dan tot publieke belangen: er zijn 
economische redenen om met overheidsmaatregelen deze 
publieke belangen te borgen. 


• In aanvulling op de welvaartsanalyse, is bekeken of  de 
markt voor luchttransport in Caribisch Nederland faalt en 
er sprake is van publieke belangen.


• Niet alleen de markt maar ook de overheid kan tekort 
schieten en overheidsoptreden kan maatschappelijk 
ongewenste effecten met zich meebrengen. Men spreekt 
dan van overheidsfalen of  reguleringsfalen. Bevindingen uit 
de relevante literatuur over verkeerde prikkels bij PSOs, 
maar ook de waarschuwing van de Europese Commissie 
dat (te stringente) PSO vereisten averechtse effecten 
kunnen hebben, benadrukken deze risico’s van 
overheidsfalen. 


• De uitkomsten uit de welvaartsanalyse en de publieke 
belangenanalyse, en een inventarisatie van risico’s van 
overheidsfalen, vormen de basis waarop over een eventuele 
andere ordening van de markt voor luchttransport 
gebaseerd kan worden. In hoofdstuk 5 van dit rapport 
wordt hiervoor een aantal opties op hoofdlijnen 
gepresenteerd.
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4. Welvaart en publieke belangen - aannames
• Het economisch belang van het luchttransport wordt 


inzichtelijk gemaakt aan de hand van de gegeneraliseerde 
reiskosten in scenario’s van veranderend aanbod van 
luchttransport. De analyse is gebaseerd op de 
economische afweging om te vliegen: de 
betalingsbereidheid in verhouding tot de gegeneraliseerde 
kosten. Over het algemeen geldt daarbij dat naarmate er 
minder alternatieve reismogelijkheden voorhanden zijn, 
en/of  reizen een noodzakelijk ‘goed’ is, de 
betalingsbereidheid hoger is en de welvaartseffecten van 
veranderingen in het luchttransport groter zijn.


• De belangrijkste componenten van gegeneraliseerde 
kosten zijn: prijs van het ticket, reistijd, wachttijd en 
overstaptijd.


• Hoe deze gegeneraliseerde kosten voor de passagiers 
veranderen wordt geanalyseerd aan de hand van een 
economisch model. Het model en de aannames zijn in 
bijlage A beschreven.


• Er is geen harde informatie beschikbaar over de verdeling 
van de markt tussen verschillende segmenten (zakelijk, 
sociaal, toeristisch). Ook is geen informatie beschikbaar 
over wijze waarop passagiers in het Caribische deel van 
het Koninkrijk reageren op veranderingen in de prijs van 
vliegtickets (prijselasticiteit van de vraag).


• Daarom wordt in deze analyse gebruik gemaakt van 
informatie over prijselasticiteiten uit de relevante 
(wetenschappelijke) literatuur. Brons et al. (2002) heeft 
een metastudie uitgevoerd naar gerapporteerde 
prijselasticiteiten in 37 studies (met in totaal 204 
observaties). Hoewel dit geen recente bron is, wordt deze 
metastudie nog vaak in onderzoek gebruikt om een 
aanname te maken over de prijselasticiteiten.


• IATA heeft in 2007 een studie laten uitvoeren naar 
prijselasticiteit, hierin worden verbindingen in Zuid-
Amerika expliciet genoemd.


• De gemiddelde waarde van de prijselasticiteit in Brons et 
al. (2002) is -1,146, dit komt overeen met IATA die voor 
Zuid-Amerika rond de -1,1 rapporteert.


53


30 juli 2018







4. Welvaart en publieke belangen - aannames
• De meest elastische vraagfunctie in Brons et al. (2002) 


heeft een prijselasticiteit van -3,2 en de minst elastische -
0,1. IATA rapporteert waarden voor de prijselasticiteit 
ban de vraag tussen de -2,0 en -0,4.  


• Voor de onderhavige analyse gebruiken we als 
bovengrens voor de prijselasticiteit van de vraag -1,1 en 
als ondergrens -0,1. Omdat er in het Caribische deel van 
het Koninkrijk geen of  nauwelijks (reële) alternatieven 
voor luchttransport zijn, zoals transport over water, de 
weg of  het spoor, is een hoge elasticiteit onwaarschijnlijk. 


• Op basis van deze boven- en ondergrens is een 
bandbreedte van welvaartseffecten geschat. Vanwege het 
gebrek aan (reële) alternatieve vervoerswijzen, is het 
aannemelijk dat de welvaartseffecten zich over het 
algemeen aan de bovenkant van de range van berekende 
effecten (bij een inelastische vraag) zullen bevinden.


Niveau Waarde (gebaseerd op literatuur)


Elastische vraag -1,1


Inelastische vraag -0,1


Bandbreedte prijselasticiteiten
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4. Welvaart en publieke belangen – scenario’s
• Er zijn drie scenario’s geanalyseerd. Ieder scenario gaat uit 


van een verslechtering van het aanbod van luchttransport 
variërend van het (tijdelijk) wegvallen van een verbinding 
versobering van de frequentie. 


• Scenario 1: (tijdelijk) wegvallen hele verbinding


• SXM-SAB


• SXM-EUX


• SXM-CUR 


• Scenario 2: minder aanbod door uittreding één 
maatschappij


• SXM-CUR (Insel Air of  WinAir)


• AUA-CUR (Insel Air of  Aruba Airlines)


• CUR-BON (Insel Air of  Divi Divi)


• Scenario 3: tien procent minder vluchten


• SXM-CUR


• AUA-CUR


• CUR-BON


SXM


SAB


EUX


CUR BON
AUA


1


2


4 3


1


1


Aantal aanbieders per route
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4. Welvaart en publieke belangen – uitkomsten 


De welvaartseffecten zijn uitgedrukt in bedragen per maand.


Scenario 1: (tijdelijk) wegvallen hele verbinding


• In de eerste tabel zijn de totale welvaartsverliezen 
weergegeven bij het tijdelijk wegvallen van verbindingen 
op routes waar (vaak) sprake is van één aanbieder. 


Scenario 2: minder aanbod door uittreding één 
maatschappij


• In de tweede tabel zijn de totale welvaartsverliezen voor 
passagiers weergegeven bij uitreding van één van de 
luchtvaartmaatschappijen op routes waar meerdere 
luchtvaartmaatschappijen actief  zijn. De tabel maakt 
duidelijk dat bij uittreding door Insel Air de 
welvaartsverliezen aanzienlijk hoger zijn dan bij uittreding 
van andere maatschappijen. Dit is vanwege het grote 
marktaandeel van Insel Air.


Scenario 3: tien procent minder vluchten


• Tabel 3 laten zien dat dalingen van aantallen vluchten met 
welvaartsverliezen gepaard gaan.


route bandbreedte


SXM-SAB USD 1.117.450 USD 101.583


SXM-EUX USD 1.326.792 USD 120.617


SXM-CUR USD 3.266.633 USD 296.967


route bandbreedte


SXM-CUR-Ins USD 3.210.033 USD 291.825


SXM-CUR-Win USD 654.908 USD 59.533


AUA-CUR-Ins USD 5.627.133 USD 549.650


AUA-CUR-Aru USD 837.025 USD 76.092


CUR-BON-Ins USD 4.652.783 USD 422.983


CUR-BON-Div USD 1.929.475 USD 175.408


route bandbreedte


SXM-CUR USD 620.658 USD 56.425


AUA-CUR USD 1.155.167 USD 105.017


CUR-BON USD 933.350 USD 84.850


1. Maandelijks welvaartsverlies passagiers bij (tijdelijk) 
wegvallen verbinding (scenario 1)


2. Maandelijks welvaartsverlies passagiers bij uittreding 
door één luchtvaartmaatschappij (scenario 2)


3. Maandelijks welvaartsverlies passagiers bij 10 procent 
minder vluchten (scenario 3)
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• Een geëigende manier om te onderzoeken is of  sprake is 
van publieke belangen – dat wil zeggen maatschappelijke 
belangen die door de markt onvoldoende worden geborgd 
- is het ‘wegdenken’ van de overheid op een markt. 
Wanneer zonder overheidsinmenging maatschappelijke 
belangen als betrouwbaar en betaalbaar luchttransport in 
het geding komen, dan is sprake van publieke belangen. In 
het onderhavige geval beperken we ons tot 
overheidsinmenging in het aanbod van en/of  de vraag 
naar luchttransport. Overheidsinmenging op het gebied 
van onder meer veiligheid laten we buiten beschouwing, 
omdat de rol van de overheid op dat vlak evident is en niet 
ter discussie staat.


• De problematiek rondom Insel Air is een ‘natuurlijk 
experiment’ voor deze publieke belangenanalyse. Toen de 
financiële en operationele problemen de onderneming 
boven het hoofd groeiden, heeft de overheid op 
verschillende manieren ingegrepen, waaronder met 
financiële overheidssteun (leningen, fiscaal). Had de 
Curaçaose overheid niet ingegrepen, dan was het scenario 
waarin Insel Air zou uittreden niet ondenkbaar geweest. 


• Het tijdelijk wegvallen van de verbinding tussen Curaçao 
en St. Maarten (scenario 1) en het uittreden van Insel Air 
(scenario 2) hadden zonder inmenging door de Curaçaose 
overheid realiteit kunnen zijn.


• Een vergelijkbare redenering kan gelden voor de 
verbindingen tussen St. Maarten en Saba en St. Eustatius. 
De gebleken continuïteit in de dienstverlening van WinAir
is mogelijk toe te schrijven aan het aandeelhouderschap 
van het land de Nederlandse Antillen en sinds 2010 van 
St. Maarten en Nederland. Gezien vermogenspositie van 
de onderneming als gevolg van gecumuleerde verliezen in 
het verleden, is niet ondenkbaar dat een private 
onderneming eerder de activiteiten had gestaakt en was 
uitgetreden. Anderzijds kan de zwakke financiële positie 
ook het gevolg zijn van overheidsaandeelhouderschap.


• Het ingrijpen door de Curaçaose overheid bij Insel Air, 
het overheidsaandeelhouderschap bij WinAir, en het 
opzetten van CN Express, kunnen worden gezien als 
vormen van overheidsinmenging gericht op de borging 
van publieke belangen in het luchttransport.
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• Vormen van marktfalen die overheidsinmenging kunnen 
rechtvaardigen zijn:


- De aanwezigheid van externe effecten;


- Informatieasymmetrie;


- Collectieve goederen;


- Schaalvoordelen.


• Externe effecten kunnen zijn milieuvervuiling als gevolg 
van uitstoot door vliegtuigen. Hoewel zulke negatieve 
externe effecten aanwezig zijn bij luchttransport, is deze 
vorm van marktfalen niet direct relevant voor het 
onderhavige onderzoek. Ook kan sprake zijn van 
positieve externe effecten op andere sectoren in de 
economie, zoals het toerisme.


• Van informatieasymmetrie is sprake wanneer bijvoorbeeld 
afnemers van een goed of  dienst de kwaliteit ervan niet 
goed kunnen inschatten. Hiervan is geen sprake bij 
luchttransport.


• Collectieve goederen zijn goederen waarbij burgers en 
bedrijven niet uitgesloten kunnen worden van de 
consumptie ervan (niet-uitsluitbaarheid) en waarbij 
consumptie door een niet ten koste van 
consumptiemogelijkheden door anderen (non-rivaliteit). 
Ook hiervan is geen sprake bij luchttransport.


• Van schaalvoordelen is sprake wanneer de 
productiekosten van een goed of  dienst lager zijn wanneer 
de gehele markt door slechts één of  enkele aanbieders 
wordt bediend, dan wanneer meerdere aanbieders de 
markt bedienen. Bij aanwezigheid van schaalvoordelen 
ontstaat automatisch marktdominantie en zijn 
maatschappelijke belangen als betaalbaarheid en kwaliteit 
(betrouwbaarheid) in het geding. Hiervan lijkt sprake in 
het luchttransport in het Caribische deel van het 
Koninkrijk: de meeste routes kwalificeren als (zeer) dunne 
routes, concurrentie is afwezig of  wankel, en de markt 
beweegt steeds naar een monopolistische of  
oligopolistische marktstructuur. 
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4. Welvaart en publieke belangen
• Daarmee is de betrouwbaarheid van de dienstverlening in 


het geding, zoals recent de situatie met Insel Air en 
eerder de situatie met DAE hebben laten zien. Ook 
bestaat het risico op misbruik van economische 
machtsposities in de vorm van te hoge prijzen en/of  
slechte dienstverlening, bijvoorbeeld in de vorm van het 
schrappen en bundelen van vluchten bij lage 
bezettingsgraden. 


• Schaalvoordelen in andere sectoren kunnen in dit 
verband ook relevant zijn voor de ordening van de markt 
voor luchttransport. Krugman (1991) heeft laten zien dat 
bedrijven uit verschillende sectoren de neiging hebben te 
clusteren in bepaalde gebieden of  landen, daar waar de 
vraag naar producten en diensten het grootst is. 
Daardoor worden schaalvoordelen gerealiseerd en 
transportkosten geminimaliseerd. In het Caribische deel 
van het Koninkrijk lijkt dit fenomeen zichtbaar in de 
concentratie van bedrijven en hoofdkantoren op Curaçao, 
waar voorheen ook de regering van het land de 
Nederlandse Antillen gevestigd was. 


• Veel van deze bedrijven – banken, bouwbedrijven, 
telecombedrijven, zakelijke dienstverleners, etc. – zijn 
vanuit hun hoofdvestiging in Curaçao actief  op alle 
eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. 
Connectiviteit speelt daarbij een essentiële rol. Vanuit het 
perspectief  van marktfalen en publieke belangen, kan 
beredeneerd worden dat betrouwbare en betaalbare 
verbindingen positieve externe effecten hebben op andere 
sectoren en bedrijven in de economie en dat ‘de markt’ in 
te weinig, of  te dure connectiviteit voorziet, dan 
maatschappelijk optimaal is.


• In de economische literatuur over PSOs – in het bijzonder 
de verbindingen van eilanden en perifere gebieden met 
economische centra - wordt vaak gesproken over het 
belang van betrouwbaar en betaalbaar luchttransport voor 
toerisme en economische ontwikkeling. De achterliggende 
economische gedachte hierbij is dat er sprake is van 
voornoemde externe effecten en schaalvoordelen. 
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4. Welvaart en publieke belangen
• Positieve externe effecten van luchttransport kunnen ook 


bestaan in verstoringen elders in de economie. Wanneer 
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt niet goed werkt door (te) 
restrictieve wetgeving, dan kan dat tot onderproductie in 
bijvoorbeeld het toerisme lijden met werkloosheid tot 
gevolg. Het stimuleren van connectiviteit ten behoeve van 
het toerisme, kan dan netto extra werkgelegenheid 
opleveren. 


• Beleid gericht op het stimuleren van toerisme door 
middel van bijvoorbeeld stoelgaranties of  
belastingvoordelen, zoals in het Caribisch gebied 
regelmatig voorkomt, kan vanuit dit perspectief  verklaard 
worden. 


• Er lijkt dus sprake van marktfalen in het luchttransport in 
het Caribische deel van het Koninkrijk en daarmee van 
publieke belangen, wat overheidsinmenging kan 
rechtvaardigen. 


• Naast economische argumenten voor overheidsingrijpen, 
kunnen er ook politieke (paternalistische) motieven zijn. 
Vanuit sociaal oogpunt kan het wenselijk geacht worden 
om, zoals in Europa gebeurt, openbaar vervoer en soms 
ook luchttransport te subsidiëren, ofwel generiek ofwel 
gericht op doelgroepen zoals ouderen, zieken, studenten 
of  ingezetenen. Overheidsinmenging heeft dan 
inkomensherverdeling of  verhoging van 
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen tot 
doel, los van overwegingen van economische efficiëntie. 
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4. Welvaart en publieke belangen - overheidsfalen en risico’s
• Tegenover de baten van overheidsinmenging (corrigeren 


marktfalen) staan risico’s en kosten van overheidsfalen. 
Bij het nadenken over opties voor een andere rol van de 
overheid in de ordening van de markt voor 
luchttransport, is het van belang de risico’s van 
overheidsfalen te identificeren, te onderkennen en waar 
mogelijk te adresseren.


• Een belangrijk risico bij een PSO waarvoor ook de 
Europese Commissie waarschuwt, is het formuleren van 
te stringente eisen aan de luchtvaartmaatschappijen die de 
PSO route mogen bedienen. Te stringente eisen kunnen 
het aanbod juist doen verminderen of  zelf  helemaal doen 
verdwijnen. Een gedegen marktconsultatie kan een beeld 
geven van reële en haalbare eisen.


• Een ander risico is dat een zwaarder regime wordt 
gekozen dan nodig, waardoor onnodig concurrentie 
wordt ingeperkt. Aanbevolen wordt een 
tweetrapsprocedure te hanteren waarbij eerst het pakket 
van minimale eisen wordt gedefinieerd en partijen  
worden uitgenodigd om hieraan te voldoen. 


• Als de markt geen interesse toont, kan gekozen worden 
voor een ‘restricted access’ model waarbij de toegang tot 
de PSO route(s) beperkt wordt tot één 
luchtvaartmaatschappij. Hierbij wordt concurrentie op de 
markt vervangen door concurrentie ‘om de markt’ via een 
openbare aanbesteding. Om dit proces van concurrentie 
goed te laten verlopen is een zorgvuldig 
aanbestedingsontwerp vereist. Ook verdient het 
aanbeveling de aanbesteding te organiseren in een land 
waar mededingingswetgeving van kracht is, ter 
voorkoming van mededingingsbeperkend gedrag. 


• Ook als het proces van concurrentie om de markt 
effectief  verloopt, kan een restricted-access model 
gepaard gaan met verkeerde prikkels. Van belang is dat de 
luchtvaartmaatschappij die de concessie om de PSO route 
te bedienen verwerft, ook tijdens de concessieperiode 
voldoende prikkels heeft om efficiënt te opereren. Het is 
wenselijk dat luchtvaartmaatschappijen met opwaartse en 
neerwaartse risico’s geconfronteerd blijven, ook in een 
PSO. Tot goede prikkels behoren ook penalty’s in geval 
van non-compliance met de PSO vereisten.


61


30 juli 2018







4. Welvaart en publieke belangen - overheidsfalen en risico’s
• De ervaring met PSOs leert dat overheden vaak teveel 


risico leggen bij de aanbieders van de PSO 
dienstverlening. Een fundamenteel verschil van een PSO 
met normale marktomstandigheden is dat 
luchtvaartmaatschappijen bij een PSO zich committeren 
aan het aanbieden van dienstverlening gedurende een 
vaste periode. Bij tegenvallende marktontwikkelingen 
heeft de luchtvaartmaatschappij daardoor minder ruimte 
tot aanpassing van het aanbod – en in het ultieme geval 
uittreding – dan normaal het geval is. Ook het vastleggen 
van tarieven in een PSO verhoogt het risico voor de 
luchtvaartmaatschappij aanzienlijk. Het verdient 
aanbeveling om vooraf  en duidelijk de risico’s te 
onderscheiden die ten gunste of  voor rekening van de 
luchtvaartmaatschappij moeten komen, en risico’s die 
aanleiding geven tot aanpassing van PSO voorwaarden, 
danwel risico’s die bij de overheid liggen.
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5. Opties voor de borging van connectiviteit in het Caribische deel 
van het Koninkrijk 
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5. Opties – samenvattend beeld huidige connectiviteit
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Aantal 
PAX


Kwalificatie Marktstructuur en 
concurrentie


Alternatieven Welvaartseffecten en 
publieke belangen


Voldoet aan PSO 
karakteristieken EC 
(omvang, # 
aanbieders)


SXM-
SAB/EUX


15.000 en 
dalend


Zeer dunne 
route


Monopolie; geen 
concurrentie


Personenvervoer over water 
beperkt/geen reëel alternatief; geen 
alternatieve luchtroutes


USD 2,5 mio / maand
- Schaalvoordelen


Ja


SXM-CUR 40.000 en 
dalend


Dunne route Monopolie/duopolie 
Soms concurrentie. Altijd 
dominantie


Geen personenvervoer over water; 
alternatieve luchtroutes beschikbaar 
maar kostbaar


USD 3,3 mio / maand
- Schaalvoordelen
- Agglomeratievoordelen


Ja


CUR-AUA 110.000 
en dalend


Beweegt in de 
richting van een 
dunne route


Concurrentie met één
dominante speler


Geen personenvervoer over water; 
alternatieve luchtroutes beschikbaar 
maar kostbaar


USD 5,6 mio / maand
- Schaalvoordelen


Ja, vanwege sterke 
dominantie en 
systeemconnectiviteit


CUR-BON 150.000 
en dalend


Beweegt in de 
richting van een 
dunne route


Concurrentie met één
dominante speler


Geen personenvervoer over water; 
nauwelijks alternatieve luchtroutes 
beschikbaar


USD 4,6 mio /maand
- Agglomeratievoordelen


Ja, vanwege sterke 
dominantie en 
systeemconnectiviteit


AUA-BON 7.000 
dalend


Zeer dunne 
route


Monopolie; soms enige 
concurrentie


Geen personenvervoer over water; 
goede alternatieve luchtroute 
beschikbaar


Beperkte welvaartseffecten 
door goed alternatief


Ja


• Onderstaande tabel vat de onderzoeksbevindingen per 
route samen. Het algemene beeld is dat het 
luchttransport op alle routes daalt en dat passagiers 
afhankelijk zijn van één (dominante) maatschappij.


• Er zijn (vrijwel) geen alternatieve vervoerswijzen en de 
welvaartseffecten van verdere verslechtering van de 
connectiviteit zijn substantieel.


• Alle routes hebben de karakteristieken van PSO routes.
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Het Multilaterale Protocol 


• Het Multilateral Protocol on the Liberalization of  Air 
Transport is in 2011 tussen de Koninkrijkslanden
overeengekomen. 


• Op basis van het Protocol mogen 
luchtvaartmaatschappijen die zijn gevestigd in (Europees 
en Caribisch) Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
op basis van een open routeschema en een onbeperkt 
aantal frequenties passagiers en vracht vervoeren tussen 
alle Koninkrijksdelen op basis van 3e , 4e en 5e vrijheid. 


• 3e en 4e vrijheid geven over en weer het recht aan in de 
Koninkrijkslanden gevestigde luchtvaartmaatschappijen 
om passagiers en vracht te vervoeren van en naar die 
landen. 5e vrijheid geeft het recht om op een tussenliggend 
land passagiers en vracht af  te zetten of  op te halen 
bestemd voor de landen waarin de 
luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd. Het Protocol kent 
momenteel geen 7e vrijheid, waardoor bijvoorbeeld KLM 
of  TUI niet stand alone tussen Curaçao en St. Maarten 
passagiers mag vervoeren. 


• Wel mogen passagiers vervoerd tussen bijvoorbeeld 
Curaçao en St. Maarten wanneer sprake is van 
rondvluchten, bijvoorbeeld Amsterdam-St. Maarten-
Curaçao-Amsterdam. Van deze mogelijkheid wordt 
niet/nauwelijks gebruik gemaakt. 


• Het introduceren van 7e vrijheid zou verdere liberalisering 
van het Protocol en het luchttransport binnen het 
Koninkrijk impliceren met meer aanbodmogelijkheden 
voor luchtvaartmaatschappijen binnen het Koninkrijk.


• Het Protocol regelt ook vereisten voor vergunningen en 
eigendom- en zeggenschapsvereisten. Het versoepelen van 
deze vereisten zou eveneens verdere liberalisering 
impliceren met meer aanbodmogelijkheden voor 
luchtvaartmaatschappijen van buiten het Koninkrijk.


• Voorts regelt het Protocol de mogelijkheid voor de landen 
om PSOs op te leggen en de algemene uitgangspunten die 
daarbij gelden. Deze sluiten nauw aan bij het Europese 
beleid ten aanzien van PSOs. 
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• Er bestaan verschillende beleidsopties die zijn gericht op 
borging van connectiviteit in het Caribische deel van het 
Koninkrijk. De volgende opties kunnen globaal worden 
onderscheiden:


0. Handhaving van de bestaande situatie (0-scenario). 
De huidige marktordening wordt gehandhaafd en 
connectiviteit wordt geborgd via indirect beleid;


1. Verdere liberalisering van de luchtvaart. De markt 
voor luchttransport wordt verder geopend 
bijvoorbeeld door versoepelen van eigendom- en 
zeggenschapsvereisten en of  7e vrijheid toe te staan;


2. Inzet van PSOs:


2.a Open access


2.b Restricted access


2.c Subidized restricted access


3. Stimuleren van personenvervoer over water.


• Deze beleidsopties zijn beoordeeld aan de hand van een 
aantal criteria. Benadrukt wordt dat dit geen uitputtende 
lijst van criteria is. Criteria kunnen worden toegevoegd of  
worden afgevoerd. 


• De criteria waarop de navolgende beoordeling is 
uitgevoerd zijn:


1. Zekerheid over de borging van publieke belangen;


2. Mate waarin het beleid aanzet tot productieve 
efficiëntie;


3. Kosten en risico’s van overheidsbeleid;


4. Politieke haalbaarheid;


5. Praktische uitvoerbaarheid.


• De kwalitatieve beoordeling leidt tot het navolgende beeld 
per route, waarbij hoe groener het beeld hoe meer de 
betreffende beleidsoptie de voorkeur geniet. Benadrukt 
wordt dat een keuze voor andere (weging van) criteria tot 
een ander beeld kan leiden.
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Naam Omschrijving St. Maarten-
Saba/St.
Eustatius


St. Maarten-
Curacao


Aruba-
Curacao


Curacao-
Bonaire


Aruba-Bonaire Geheel routes 
(systeem 
connectiviteit)


0 ‘as is’ (0-scenario) Handhaving bestaande 
situatie


1 ‘further liberalisation’ Verdere liberalisering o.b.v. 
5e vrijheid


2.a ‘PSO open access’ PSO eisen voor airlines die 
vliegen tussen de eilanden; 
concurrentie o.b.v. huidige 
protocol mogelijk 


2.b ‘PSO restricted access 
unsubsidized’


PSO eisen voor airlines die 
vliegen tussen de eilanden; 
concurrentie wordt beperkt


2.c ‘PSO restricted access 
subsidized’


PSO eisen voor airlines die 
vliegen tussen de eilanden; 
concurrentie wordt beperkt; 
airline wordt gesubsidieerd


3 ‘Alternatives’ Stimuleren transport over 
water
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‘As is scenario’


• Dit scenario is voor de meeste routes ongewenst omdat het 
laag scoort op het criterium ‘Zekerheid over de borging 
van publieke belangen’. De route SXM-SAB/EUX scoort 
licht beter dan de andere routes omdat de overheid via het 
aandeelhouderschap in WinAir indirect invloed kan 
uitoefenen. De route AUA-BON scoort op dit criterium 
ook beter omdat er een reëel alternatief  bestaat met de 
route AUA-CUR-BON.


‘Further liberalisation’


• Verdere liberalisering van de markt – bijvoorbeeld door 
binnen het multilaterale Protocol 7e vrijheidsrechten toe te 
kennen en/of  door eigendom- en zeggenschapsvereistente
versoepelen – zonder dat extra zekerheden ten aanzien van 
de dienstverlening worden ingebouwd, geeft onvoldoende 
zekerheid over de borging van publieke belangen, met 
name voor de dunne routes. De dikste routes waarop 
meerdere luchtvaartmaatschappijen actief  zijn scoren hier 
beter op, omdat er (enige) concurrentie bestaat. Deze 
beleidsoptie scoort hoog op praktische uitvoerbaarheid.


PSO open access


• PSO open access scoort voor alle routes hoog op 
Zekerheid over de borging van publieke belangen.


• Ook scoort deze beleidsoptie hoog op politieke 
haalbaarheid. Voor de zeer dunne routes is deze optie (iets) 
minder gewenst, omdat de mogelijkheid van concurrentie 
die er is in een open access PSO, ertoe kan leiden dan geen 
aanbieder aan de PSO eisen kan voldoen.


PSO restricted access


• Om dezelfde reden is een PSO restricted access de 
geprefereerde beleidsoptie voor de zeer dunne routes: het 
afschermen voor concurrentie maakt het voor een 
luchtvaartmaatschappij eerder mogelijk om aan de PSO 
eisen te voldoen. Een PSO restricted access scoort minder 
goed op politieke haalbaarheid bij de routes waar 
momenteel meerdere aanbieders actief  zijn. Deze 
beleidsoptie zou immers betekenen dat een of  meerdere 
luchtvaartmaatschappijen de markt zou moeten verlaten. 
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PSO restricted access subsidized


• Deze beleidsoptie scoort laag op politieke haalbaarheid. 
De kosten van subsidies bij deze beleidsoptie zijn hoog 
en de betrokken landen zullen afspraken moeten maken 
over de verdeling van deze kosten. De routes SXM-
SAB/EUX scoren hoger omdat deze route vrijwel alleen 
ten bate van de bevolking van Saba en St. Eustatius is. 
Daarmee ligt het voor de hand dat een eventuele subsidie 
dan ook door Nederland bekostigd zou worden wat 
politiek minder complex is.


PSO en liberalisering


• Benadrukt wordt dat PSOs en liberalisering geen elkaar 
uitsluitende beleidsopties zijn en dat deze beleidsopties 
complementair kunnen zijn. Een PSO dient ter 
waarborging van de (minimale) gewenste connectiviteit; 
liberalisering van het multilaterale Protocol kan bijdragen 
aan een efficiëntie uitvoering van PSOs ofwel door de 
concurrentie op de markt in een open access PSO, ofwel 
de concurrentie om de markt in een restricted access PSO 
te intensiveren.


Alternatives


• Het stimuleren van transport over water scoort voor alle 
routes laag op Zekerheid over de borging van publieke 
belangen. Het stimuleren dan transport over water leidt tot 
schaalnadelen in het luchttransport. Ook is de praktische 
uitvoerbaarheid van deze optie lastig omdat de juridische 
(douane) en fysieke (kade-/havenfaciliteiten) 
randvoorwaarden nog moeten worden ingevuld. Omdat er 
tussen de bovenwindse eilanden reeds ferrydiensten 
bestaan, is deze optie daar eenvoudiger te realiseren. 
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Geheel van routes


• Het geheel van routes kan worden gezien als een 
samenhangend systeem van connectiviteit tussen de 
Caribische delen van het Koninkrijk. Wanneer gekozen 
wordt voor de inzet van PSOs is het daarom wenselijk de 
PSO routes en de daarvoor geldende eisen niet als 
afzonderlijke onderdelen te bezien, maar als 
samenhangende delen. Dat hoeft overigens niet te 
betekenen dat individuele routes niet als afzonderlijk PSOs
kunnen worden behandeld. Wel dienen PSO eisen op elkaar 
te worden afgestemd.


Algemene aanbeveling


• De inzet van PSOs is voor alle routes gewenst teneinde 
connectiviteit te borgen. Op dikkere routes (>100.000 
passagiers) met meerdere aanbieders (AUA-CUR en CUR-
BON) verdient een open access PSO de voorkeur. Op de 
(zeer) dunne routes (SXM-SAB/EUX en SXM-CUR) 
verdient een restricted access PSO de voorkeur. Het 
subsidiëren van luchttransport teneinde tarieven laag te 
houden is een politieke keuze. 


• Van belang is dat PSO voorwaarden zodanig zijn, dat deze 
enerzijds het gewenste niveau van connectiviteit borgen en 
anderzijds de luchtvaartmaatschappijen in staat stellen een 
redelijk rendement te realiseren. Het stellen van te zware of  
restrictieve PSO voorwaarden, kan 
luchtvaartmaatschappijen afschrikken en het aanbod verder 
doen teruglopen. 


• Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het 
formuleren van PSO voorwaarden, een marktconsultatie 
onder luchtvaartmaatschappijen te houden. De 
marktconsultatie is erop gericht inzicht te krijgen in reële en 
voor de luchtvaartmaatschappijen haalbare voorwaarden.


• PSO voorwaarden bestaan veelal uit minimumeisen die 
voorzien in een ‘bodem’ voor de gewenste connectiviteit. 
Aanbevolen wordt een licht PSO-regime met een beperkt 
aantal, niet te zware eisen te ontwerpen. Daarmee wordt 
voorkomen dat te restrictieve eisen worden gesteld en het 
biedt ruimte aan luchtvaartmaatschappijen om te 
concurreren, ofwel in een open access PSO, ofwel in een 
aanbesteding van een restricted access PSO.
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Bijlage A – Economisch model
• De welvaartsanalyse is gebaseerd op de afweging van 


reizigers om te vliegen. Een reiziger kiest om te vliegen 
als de individuele betalingsbereidheid hoger is dan de 
gegeneraliseerde kosten.


• De gegeneraliseerde kosten bevatten onder andere de 
prijs van het ticket, de reistijd, wachttijd (verschil tussen 
de gewenste en daadwerkelijke vertrektijd) en overstaptijd. 
In deze analyse nemen we de ticketprijs en reistijd 
expliciet mee. Er is geen betrouwbare informatie 
beschikbaar om de wachttijd monetair te waarderen in de 
betreffende markten (lage frequenties). Omdat we directe 
verbindingen analyseren, is de overstaptijd niet relevant. 


• We veronderstellen dat de vraagfunctie lineair is en dat de 
directe prijselasticiteit in het huidige evenwicht drie 
waarden kan hebben: -1,1, -0,55, en -0,1.


• Aan de hand van deze twee aannames is het mogelijk om 
de vraagfunctie te bepalen


p


qq0


p0


Vraag-aanbod diagram


private kosten


p = gegeneraliseerde ksoten in USD
q = hoeveelheid passagiers in een markt


Evenwicht in uitgangssituatie (p0,q0)
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Bijlage A – Economisch model
• De definitie van de inverse lineaire vraagfunctie, prijs als 


functie van hoeveelheid, is: 𝑝 = 𝑎 − 𝑏 ⋅ 𝑞


• De directe lineaire vraagfunctie, hoeveelheid als functie 


van prijs, wordt dus: 𝑞 =
𝑎−𝑝


𝑏


• De definitie van de directe prijselasticiteit is in 


formulevorm is:  𝜀 =
𝜕𝑞


𝜕𝑝
⋅
𝑝


𝑞
, deze (punt)elasticiteit geeft 


aan met hoeveel procent de vraag afneemt als de prijs met 
1 procent toeneemt. 


• Met het toepassen van enkele wiskundige stappen is de 
inverse lineaire vraagfunctie te bepalen:


• 𝜕𝑞


𝜕𝑝
= −


1


𝑏
⇒ 𝜀 = −


1


𝑏
⋅
𝑝


𝑞
⇒ 𝑏 = −


1


𝜀
⋅
𝑝


𝑞


• 𝑏 invullen in de inverse vraagfunctie geeft: 𝑝 = 𝑎 + 𝑝 ⋅
1


𝜀


en daarmee wordt 𝑎 dus 𝑎 = 𝑝 ⋅
𝜀−1


𝜀


• Voor elk initieel evenwicht (p, q) en bijbehorende 
elasticiteit ε is de vraagfunctie dus bekend:


• Op SXM SAB geldt een gegeneraliseerde prijs van 
175 USD en zijn er 15.000 jaarlijkse passagiers


• Met een elasticiteit van -1,1 wordt de inverse lineaire 
vraagfunctie dus: 𝑝 = 335 − 0,0106 ⋅ 𝑞


• Met een elasticiteit van -0,1 wordt de inverse lineaire 
vraagfunctie dus: 𝑝 = 1.925 − 0, 116 ⋅ 𝑞
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Bijlage A – Economisch model
• De welvaartsanalyse kijkt naar het verlies aan 


consumentensurplus (de private marginale baten) als in 
een scenario minder mensen kunnen vliegen dan in het 
initiële evenwicht 𝑝0, 𝑞0 .


• De berekening gaat ervan uit dat de mensen met de 
laagste betalingsbereidheid als eerste niet meer kunnen 
vliegen.


• Voorbeeld: op de route SXM–CUR treedt WinAir uit, 
waardoor het totaal aan reizigers daalt van 𝑞0 naar 𝑞1.


• Door het uittreden stijgen de gegeneraliseerde kosten, 
bijvoorbeeld door hogere ticketprijzen (niet expliciet 
gemodelleerd), van 𝑝0 naar 𝑝1.


• Het verlies aan consumentensurplus is gelijk aan de 
rechthoek A plus driehoek B.


• Rechthoek A is het verlies van consumenten die blijven 
vliegen, zij worden geconfronteerd met hogere kosten, 
terwijl de driehoek B het verlies weergeeft voor de 
consumenten die niet nu niet meer vliegen en andere 
alternatieven kiezen (waaronder niet vliegen of  de boot).


minder mensen kunnen vliegen: q1 < 
q0


Impact op consumentensurplus: 
rechthoek A +driehoek B, (p1-
p0)*q1+½*(p1-p0)*(q0-q1)


p


qq0


p0


p1


q1


A B
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Bijlage A – Economisch model
• Als er goede substituten zijn (waaronder niet vliegen of  


met de boot), is de vraag meer elastisch. Reizigers 


kunnen dan makkelijker switchen als ze door een schok 


niet meer kunnen vliegen. Het verlies in 


consumentensurplus is dan ook lager.


• Uit bovenstaande figuren blijkt duidelijk dat bij een 


zelfde verandering in q, het verlies voor consumenten 


groter is als de vraag minder elastisch is: A+B < C+D. 


• Voor de routes in het Caribisch deel van het Koninkrijk 


zijn de bestaande alternatieven verre van perfecte  


substituten voor vliegen. Dit suggereert dat de 


vraagfunctie niet zeer elastisch zal zijn, en dat de 


elasticiteit eerder bij -0,1 ligt dan bij -1,1. 


• Een  verbetering in de alternatieven, bijvoorbeeld over 


water, kan het mogelijk verlies in consumentensurplus in 


de luchtvaartmarkt beperken. 


p


qq0


p0


p1


q1


C D


minder elastisch


p


qq0


p0


p1


q1


A B


meer elastisch
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Bijlage A – Economisch model
• Ticketprijs is gebaseerd op huidige aanbod voor retour 


ticket half  Juli, gekocht begin Juni 2018.


• Reistijdwaardering (VoT) = 70 procent (DoT, 2016) van 
gemiddeld uurloon a 20 USD per uur (ERI, 2018; 
gebaseerd op Bonaire).


• DoT (2016): Departmental Guidance on Value of  Travel 
Time in Economic Analysis.


• Totale gegeneraliseerde kosten: ticketprijs (in USD) + 2 * 
reistijd * 70% * 20 USD.
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Samenvatting 


Door de capaciteitsschaarste heeft de connectiviteit op Schiphol zich minder sterk ontwikkeld dan voorgaande jaren. 
Ook blijft de ontwikkeling gemiddeld genomen achter bij die van de concurrentie. Per saldo is het aantal bestemmingen 
van Schiphol met één toegenomen. Op alle andere luchthavens is het aantal bestemmingen sterker toegenomen. De 
directe connectiviteit van Schiphol is nagenoeg gelijk aan die van 2017. Alleen Londen Heathrow en Istanbul 
Atatürk noteren een afname. De indirecte connectiviteit van Schiphol neemt met een kleine procent toe in 2018. 
Alleen Dubai laat een negatieve trend zien met betrekking tot de indirecte connectiviteit. Schiphols hubconnectiviteit 
groeit met 2,5 procent het snelst van alle indicatoren. Ook hier scoren de meeste luchthavens echter beter. De capaci-
teitsschaarste op Schiphol is ook zichtbaar met betrekking tot de Staatsgaranties: voor het eerst sinds 2010 groeit 
de directe connectiviteit van Air France-KLM sterker op Parijs Charles de Gaulle dan op Schiphol. 
 
In het licht van het vitale belang dat het Rijk hecht aan de optimale netwerkkwaliteit van Schiphol 
monitort SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en 
Maritieme Zaken (DGLM) de netwerkontwikkeling van Schiphol en de belangrijkste concurrenten 
(Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, München, Londen Heathrow, Istanbul Atatürk en Dubai) 
jaarlijks over de periode 2009-2018. Daarbij is speciale aandacht voor de “evenwichtige hubont-
wikkeling” van Schiphol en Parijs Charles de Gaulle in het multihubsysteem van Air France-KLM, 
onderdeel van de in 2010 verlengde Staatsgaranties. 
 
De volgende aspecten van netwerkkwaliteit worden in het onderzoek belicht: 
• Bestemmingenportfolio: Hoeveel bestemmingen worden er vanaf Schiphol en concurrerende lucht-


havens aangeboden? 
• Directe connectiviteit: Hoe ontwikkelt het directe bestemmingennetwerk van Schiphol en de be-


langrijkste concurrenten zich? 
• Indirecte connectiviteit: Hoe ontwikkelt het indirecte bestemmingennetwerk – bestemmingen die 


worden aangeboden via een andere hubluchthaven – van Schiphol en concurrenten zich? 
• Verbondenheid met specifieke landen: Hoe goed zijn Schiphol en concurrerende luchthavens ver-


bonden met de voor Nederland belangrijkste intercontinentale handelspartners? 
• Hubconnectiviteit: Hoe ontwikkelt Schiphol zich ten opzichte van de concurrentie als overstap-


luchthaven?  
• Mate van concurrentie voor Schiphol: Welke luchthavens hebben de grootste overlap met het netwerk 


van Schiphol? 
• Staatsgaranties: In hoeverre is er sprake van een “evenwichtige hubontwikkeling” in het netwerk 


van Air France-KLM op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle? 
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Figuur S. 1 Overzicht resultaten in 2018, en ten opzichte van het voorgaande jaar 


 
Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 
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Bestemmingsportfolio 
Schiphol biedt in september van dit jaar 272 bestemmingen aan, één meer dan in september 2017. 
Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn vijf bestaande bestemmingen verloren, en zes nieuwe 
bestemmingen geïntroduceerd. Per saldo daalt het aantal bestemmingen binnen Europa met twee 
en neemt het aantal bestemmingen in het Midden-Oosten af met twee. Het bestemmingsaanbod 
naar Noord- en Latijns-Amerika, Afrika en Azië/Pacific neemt toe. Met 160 bestemmingen, twee 
meer dan in 2017, biedt KLM nog altijd de meeste bestemmingen vanaf Schiphol aan. 
 
Ten opzichte van de overige benchmarkluchthavens laat Schiphol de laagste groei zien in termen 
van het aantal bestemmingen. Op alle benchmarkluchthavens stijgt het bestemmingsaanbod. Met 
name het aanbod op Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle groeit snel, met respectievelijk zeventien 
en twaalf bestemmingen. Desalniettemin blijft Schiphol in 2018 op de vierde plaats van de bench-
markluchthavens, in termen van het aantal aangeboden bestemmingen. 


Directe connectiviteit 
De directe connectiviteit vanaf Schiphol blijft ten opzichte van 2017 nagenoeg stabiel. Gezien de 
capaciteitsschaarste ligt dit in de lijn der verwachting, maar vergeleken met voorgaande jaren is dit 
een trendbreuk. De directe connectiviteit naar Latijns-Amerika neemt het meest toe (met acht pro-
cent), gevolgd door Azië/Pacific en Noord-Amerika (beiden met 4 procent). De directe connecti-
viteit met het Midden-Oosten is met elf procent sterk gedaald. KLM laat een beperkte stijging in 
directe connectiviteit zien (minder dan één procent). De groep LCCs/charters laat de grootste stij-
ging in directe connectiviteit zien (zes procent). Daarentegen daalt de connectiviteit van maatschap-
pijen van de STAR alliantie met bijna 4 procent, die van overige SkyTeam leden met bijna 5 pro-
cent. 
 
Bij de meeste andere luchthavens is er sprake van een sterkere groei in directe connectiviteit. Frank-
furt noteert een groei van maar liefst 6 procent. Dat leidt ertoe dat de Lufthansahub Schiphol van 
de eerste plaats verdrijft. De directe connectiviteit van Parijs Charles de Gaulle en München groeit 
met 2 procent. Op Londen Heathrow en Istanbul Atatürk is de ontwikkeling negatief, met een 
krimp van respectievelijk 2 en 3 procent. Net als op Schiphol, is op Dubai de directe connectiviteit 
in 2018 nagenoeg gelijk aan 2017.  


Indirecte connectiviteit 
Ondanks een groei van bijna 1 procent, is de ontwikkeling in indirecte connectiviteit van Schiphol 
in 2018 lager dan in voorgaande jaren. De grootste relatieve groei is te vinden op routes naar 
Azië/Pacific, Noordwest-Europa en Latijns-Amerika. Naar Zuidoost-Europa en met name Afrika 
daalt de indirecte connectiviteit, met respectievelijk 1 en 4 procent. 
 
Van de concurrerende luchthavens noteert alleen Dubai een daling van de indirecte connectiviteit 
(bijna 5 procent). De andere luchthavens noteren een sterkere groei dan Schiphol. Istanbul Atatürk 
en Londen Heathrow laten de grootste groei zien (beide 4 procent), gevolgd door Parijs Charles de 
Gaulle (3 procent) en Frankfurt en München (beide 2 procent).  
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Verbondenheid met specifieke landen 
Van de dertien landen1 die in de vergelijking zijn meegenomen is Schiphol in termen van directe 
en indirecte connectiviteit het best verbonden met de Verenigde Staten, China en Canada. In ter-
men van connectiviteit is Schiphol het minst goed verbonden met Bahrein, Koeweit, Oman en 
Saudi-Arabië. Verschillen hangen in grote mate samen met de omvang van de bestemmingslanden. 
 
Gegeven het grote aantal landen in het Midden-Oosten is het niet verwonderlijk dat Dubai met zes 
van de dertien landen de hoogste directe connectiviteit heeft. Londen Heathrow heeft met vijf 
landen de hoogste directe connectiviteit en Parijs Charles de Gaulle met de resterende twee landen. 
In vergelijking met de benchmarkluchthavens presteert Schiphol gemiddeld. Alhoewel Schiphol 
met geen enkel land de hoogste directe connectiviteit heeft, laat Schiphol na Istanbul Atatürk de 
sterkste groei in directe connectiviteit zien over de dertien landen. In termen van indirecte connec-
tiviteit ontwikkelt het netwerk van Schiphol zich het best. 


Hubconnectiviteit 
Ondanks de capaciteitsbeperkingen stijgt de hubconnectiviteit van Schiphol in 2018 met 3 procent. 
Deze groei is echter aanzienlijk lager dan het gemiddelde over voorgaande jaren. De grootste groei 
is de vinden op verbindingen tussen intercontinentale routes, gevolgd door verbindingen tussen 
Europa en Latijns-Amerika. De hubconnectiviteit tussen Europa en het Midden-Oosten is met 
bijna 14 procent sterk gedaald, een direct gevolg van het wegvallen van bestemmingen in het Mid-
den-Oosten. 
 
Nog altijd heeft Schiphol na Frankfurt de meeste hubconnectiviteit. Ondanks de bescheiden groei 
is het gat tussen Schiphol en Londen Heathrow (nummer drie op de ranglijst) groter geworden. 
Dankzij nieuwe codeshareovereenkomsten groeide de hubconnectiviteit op Dubai het snelst, met 
40 procent, gevolgd door München met 12 procent. Over de gehele periode 2009-2018 is alleen de 
hubconnectiviteit van Istanbul Atatürk en Dubai sterker gegroeid dan die van Schiphol.  


Mate van overlap met Schipholnetwerk 
Het netwerk van Frankfurt overlapt ook in 2018 het meest met dat van Schiphol, gevolgd door 
Parijs Charles de Gaulle en Londen Heathrow. Ten opzichte van 2017 stijgt de netwerkoverlap met 
Parijs Charles de Gaulle het snelst, met meer dan 2 procentpunt.2 Deze stijging vindt plaats in 
zowel de herkomst-bestemmingsmarkt als de hubmarkt van Schiphol. De overlap van het netwerk 
van Istanbul Atatürk en Londen Heathrow daalt juist, met respectievelijk een half en 1 procentpunt. 
 
Sinds 2009 zijn voornamelijk de netwerken van Istanbul Atatürk en Parijs Charles de Gaulle steeds 
meer gaan concurreren met het Schipholnetwerk. Van 12 procent in 2009 overlapt het netwerk van 


                                                        
1  Hiervoor is in overleg met de opdrachtgever gebruik gemaakt van de Kamerbrief Handelsagenda, zie 


https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z17809&did=2018D47984. 
2  Daarbij is het van belang om aan te tekenen dat er in het geval van Parijs Charles de Gaulle ook sprake kan 


zijn van complementariteit in plaats van van concurrentie, omdat zowel Schiphol als Parijs Charles de 
Gaulle als hub voor Air France-KLM fungeren. 
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Istanbul Atatürk in 2018 met 19 procent, terwijl in dezelfde periode de netwerkoverlap van Parijs 
Charles de Gaulle is toegenomen van 32 naar 38 procent. De netwerkoverlap van Frankfurt en 
Londen Heathrow daalde, van respectievelijk 53 procent naar 48 procent en van 38 naar 34 pro-
cent. 


Staatsgaranties 
De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige netwerkontwik-
keling tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Sinds 2004 heeft het passagenetwerk van Schip-
hol zich vele malen beter ontwikkeld dan dat van Parijs Charles de Gaulle. Aan de andere kant is 
de vrachtcapaciteit van Air France-KLM op Schiphol sterker afgenomen dan op Parijs Charles de 
Gaulle. Schiphol heeft in 2018 voor het eerst te kampen met capaciteitsschaarste, wat de verdere 
ontwikkeling in termen van connectiviteit moeilijk maakt. Dit kan als gevolg hebben dat Parijs 
Charles de Gaulle zich in de nabije toekomst sterker ontwikkelt dan Schiphol. Dit brengt risico’s 
met zich mee wat betreft een evenwichtige hubontwikkeling, zoals beoogd in de Staatsgaranties.  
 
Sinds 2016 biedt Air France-KLM meer directe connectiviteit aan vanaf Schiphol dan vanaf Parijs 
Charles de Gaulle. In 2018 is dit nog steeds het geval, al neemt het aandeel van Schiphol met 0,2 
procentpunt af. Dit is dan ook het eerste jaar sinds 2010 dat het directe netwerk van Air France-
KLM vanaf Parijs Charles de Gaulle sterker groeit dan vanaf Schiphol. In termen van hubconnec-
tiviteit presteert Schiphol nog wel beter dan Parijs Charles de Gaulle, met een groei van 2 procent 
tegenover een groei van 1 procent. Wel is de groei op Schiphol het laatste jaar bescheiden in ver-
gelijking met de voorgaande jaren. De ontwikkeling van het hubnetwerk van Parijs Charles de 
Gaulle is al sinds 2012 gestagneerd. 
 
In termen van het aanbod van luchtvrachtcapaciteit door Air France-KLM op Schiphol zet de 
trend van de afgelopen jaren zich door. Het full-freighternetwerk is afgebouwd, en de weggevallen 
capaciteit wordt deels opgevangen door bellycapaciteit in widebodytoestellen. De totale non-stop 
vrachtcapaciteit van Air France-KLM op Schiphol is tussen 2017 en 2018 echter met bijna 4 pro-
cent gedaald. De verminderde focus van Air France-KLM op full-freightervervoer wordt vooral 
veroorzaakt door overcapaciteit in de markt, doordat andere luchtvaartmaatschappijen in toene-
mende mate hebben geïnvesteerd in full-freightercapaciteit. De vrachtcapaciteit van Air France-
KLM op Parijs Charles de Gaulle is voor het eerst sinds 2014 gestegen, met 7 procent ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Consequentie hiervan is dat het aandeel van Schiphol in de totaal aange-
boden capaciteit door Air France-KLM vanaf beide luchthavens daalt, van 51 procent in 2014 naar 
44 in 2018. 
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1 Inleiding 


Een optimale netwerkkwaliteit op Schiphol is van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Door toenemende 
concurrentie komt de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen onder druk te staan, hetgeen mogelijk zijn weer-
slag heeft op het bestemmingennetwerk. Het is daarom van belang de netwerkkwaliteit van Schiphol te monitoren en 
de ontwikkelingen te vergelijken met concurrerende luchthavens. Met het oog op de Staatsgaranties is het in het 
bijzonder belangrijk om de ontwikkeling van het netwerk van Air France-KLM op Schiphol af te zetten tegen de 
ontwikkeling op Parijs Charles de Gaulle.  


1.1 Beleidscontext 
In de Luchtvaartnota uit 2009 typeert het Rijk de “continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de 
luchthaven Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie” als publiek belang. In diezelfde nota 
wordt het verder ontwikkelen van een optimale netwerkkwaliteit als onderdeel van het centrale 
doel genoemd. Onder netwerkkwaliteit verstaat het Rijk “de directe beschikbaarheid van een omvangrijk, 
wereldwijd, frequent bediend lijnennet. Het gaat daarbij om een lijnennet met verbindingen die bijdragen aan de 
regionale en nationale economie en aan de concurrentiekracht van Nederland.”  
 
Ook in de Rijksbegroting uit 2017 wordt het optimaliseren van de netwerkkwaliteit als inzet van 
het overheidsbeleid genoemd. In dit licht wordt ook de relevantie van het monitoren van het Schip-
holnetwerk benadrukt en in het bijzonder wordt daarbij gefocust op de belangrijke rol die de Mo-
nitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties daarin speelt. Omdat het beleid is gericht op het creëren 
van optimale randvoorwaarden om het Schipholnetwerk te behouden en te versterken, is het voor 
de Nederlandse overheid van cruciaal belang om goed zicht te houden op de ontwikkeling van de 
netwerkkwaliteit van Schiphol ten opzichte van concurrerende luchthavens. De relevantie daarvan 
neemt de komende jaren alleen maar toe aangezien Schiphol in 2018 tegen de capaciteitsgrens van 
500.000 vliegtuigbewegingen aan zit. In de analyse wordt speciaal aandacht besteed aan de “even-
wichtige hubontwikkeling” van Schiphol en Parijs Charles de Gaulle in het multihubsysteem van 
Air France-KLM. Deze “evenwichtige hubontwikkeling” is onderdeel van de in 2010 verlengde 
Staatsgaranties. 
 
De resultaten van de analyse bieden de Nederlandse overheid gedetailleerd inzicht in de (ontwik-
keling van de) netwerkkwaliteit van Schiphol en bieden haar daarmee objectieve informatie die kan 
worden gebruikt voor beleidsvorming.  


1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verschillende typen connectiviteit. Voorts worden de 
resultaten van de analyse voor de periode 2009-2018 in drie afzonderlijke hoofdstukken gepresen-
teerd. Op de eerste plaats, in hoofdstuk 3, volgt een analyse van het netwerk van Schiphol aan de 
hand van het aantal bestemmingen, directe connectiviteit, indirecte connectiviteit en hubconnecti-
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viteit. Deze indicatoren worden daarna uitgesplitst naar bestemmingsregio en alliantie of type lucht-
vaartmaatschappij. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de connectiviteit met specifieke landen 
die voor Nederland economisch van belang zijn.  
 
Hoofdstuk 4 zet de netwerkontwikkeling op Schiphol af tegen die van zes belangrijke concurren-
ten: Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Heathrow, München, Dubai en Istanbul Atatürk. 
Deze vergelijking biedt inzicht in de sterke en zwakke punten in het luchtvaartnetwerk van Schip-
hol. Daarnaast laat dit hoofdstuk zien in welke mate het Schipholnetwerk overlapt met dat van de 
concurrentie.  
 
Tot slot biedt de rapportage in hoofdstuk 5 inzicht in de hubontwikkeling van het Air France-
KLM-netwerk op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. In deze analyse is ook specifiek aandacht 
voor de ontwikkeling van de vrachtnetwerken van Air France-KLM op beide luchthavens.  
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2 Begrippenkader netwerkkwaliteit 


SEO Economisch Onderzoek onderscheidt in deze monitorstudie directe connectiviteit, indirecte connectiviteit, hub-
connectiviteit en feederwaarde. Directe en indirecte connectiviteit geven een beeld van de mate waarin een luchthaven 
verbonden is met de rest van de wereld, terwijl de hubconnectiviteit en de feederwaarde een indicatie geven van de 
kwaliteit van de overstapfunctie van een luchthaven.  


2.1 Verschillende typen van connectiviteit 
Connectiviteit is de mate van verbondenheid tussen twee luchthavens. SEO Economisch Onder-
zoek onderscheidt in deze monitorstudie de onderstaande vormen van connectiviteit. Een grafi-
sche weergave staat in figuur 2.1. 


Figuur 2.1 Verschillende vormen van connectiviteit  


Indirect


Direct


Bestemming X


Hub


AMS
 


Bron: SEO Economisch Onderzoek 


• Directe connectiviteit: alle directe wekelijkse vluchten (dus zonder overstap) naar bestem-
ming X. Voorbeeld: Schiphol – Los Angeles. Directe connectiviteit geeft een indicatie van de 
netwerkkwaliteit vanuit het perspectief van de opstappende passagier voor zover het directe 
connecties betreft. 


• Indirecte connectiviteit: alle indirecte wekelijkse verbindingen naar bestemming X met een 
overstap op andere hubs. Voorbeeld: Schiphol – Los Angeles via Detroit. Indirecte connectivi-
teit geeft een indicatie van de netwerkkwaliteit vanuit het perspectief van de opstappende pas-
sagier voor zover het indirecte connecties betreft. Een afgeleide van de indirecte connectiviteit 
is de onward connectiviteit, die wordt uitgedrukt in de totale indirecte connectiviteit via één 
specifieke onward hub (voorbeeld: Schiphol – Detroit – eindbestemming). 


• Hubconnectiviteit: connectiviteit van alle indirecte verbindingen vanuit andere herkomsten 
met een overstap op Schiphol naar bestemming X. Voorbeeld: alle mogelijke connecties via 
Schiphol (met één overstap) naar Los Angeles. Hubconnectiviteit geeft een indicatie van de 
netwerkkwaliteit vanuit het perspectief van de overstappende passagier en van de concurren-
tiekracht van de luchthaven als hub. 


• Feederwaarde: aantal hubconnecties per directe connectie. Voorbeeld: gemiddeld kan elke 
directe verbinding van Schiphol naar Los Angeles 30 indirecte verbindingen genereren vanuit 
het achterland via Schiphol naar Los Angeles. 
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Directe connectiviteit is van primair belang voor de bereikbaarheid van Schiphol en Nederland. 
Vooral voor zakelijke reizigers tellen directe (hoogfrequente) verbindingen met belangrijke wereld-
steden. Door middel van indirecte connecties kan ook een groot aantal kleinere bestemmingen 
worden bediend waarvoor veelal onvoldoende vraag is om een directe verbinding rendabel te kun-
nen uitvoeren. 


2.2 Kwaliteitsindex 
De verschillende soorten connectiviteit, alsook de feederwaarde, worden uitgedrukt in connectivi-
teitseenheden (CNU): het aantal wekelijkse verbindingen gewogen voor de kwaliteit. De kwaliteits-
index volgt uit het reistijdverlies als gevolg van omvliegen en overstappen3 en ligt tussen 0 en 1 ligt. 
Een directe non-stop vlucht heeft daarom kwaliteitsindex van 1 (er is dan immers geen reistijdver-
lies), terwijl een indirecte vlucht een lagere kwaliteitsindex heeft. Vermenigvuldiging van de weke-
lijkse frequentie op een bepaalde luchtverbinding met de gemiddelde kwaliteitsindex van de indivi-
duele verbinding geeft de totale CNU-waarde van die verbinding. Een gemiddelde kwaliteitsindex 
van 0,53 voor Milaan – Schiphol – Los Angeles en een wekelijkse frequentie van 18 mogelijke 
verbindingen via Schiphol tussen Milaan en Los Angeles resulteert hiermee in een CNU-waarde 
van 0,53 * 18 = 9,54 CNU. Dit kan ook als volgt worden geïnterpreteerd: de 18 indirecte verbin-
dingen hebben samen een gelijke kwaliteit als 9,54 directe vluchten. 
 
Connectiviteit wordt gemeten op basis van de vluchtfrequentie, aangeboden stoelcapaciteit wordt 
hierbij niet meegenomen. Dit onderzoek meet derhalve de kwaliteit van het verbindingennetwerk 
van Schiphol – anders gezegd de keuzemogelijkheden die een individuele consument heeft om 
vanaf Schiphol naar een bepaalde bestemming te reizen. Deze keuze is in mindere mate afhankelijk 
van de stoelcapaciteit die wordt aangeboden op een bepaald routealternatief: vier dagelijkse vluch-
ten naar een bepaalde bestemming bieden de consument een hogere netwerkkwaliteit dan één da-
gelijkse verbinding met een vier maal zo groot toestel. Als onderdeel van de analyse van de vracht-
netwerken – met het oog op de Staatsgaranties – wordt naast de frequentie ook de aangeboden 
vrachtcapaciteit gerapporteerd. 
 
Er zijn verschillen in het economisch belang van bepaalde bestemmingen, onder andere afhankelijk 
van handelsstromen of het economisch groeipotentieel van de bestemmingsregio. Op sommige 
bestemmingen vliegen voornamelijk (uitgaande) vakantiereizigers, terwijl andere bestemmingen 
primair de zakelijke markt bedienen. Daarnaast kunnen bepaalde bestemmingen van grotere 
waarde zijn voor de huboperatie, omdat zij veel transferpassagiers op andere vluchten genereren. 
In dit onderzoek wordt echter geen weging toegekend aan de connectiviteitsresultaten op basis van 
het economisch belang van een bestemming.4 


                                                        
3  Hierbij worden alleen connecties meegenomen die aan bepaalde minimale overstaptijden (MCT) voldoen. 


Voor de 50 grootste hubs staan de MCT in bijlage A. Voor de overige luchthavens zijn aannames genomen 
gebaseerd op de meest voorkomende tijden, die afhangen van type verbinding.  


4  Wel wordt in detail gekeken naar de ontwikkeling in connectiviteit tussen Schiphol (benchmarkluchthavens) 
en 13 voor Nederland belangrijke landen in termen van internationale economische betrekkingen. 
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2.3 Meegenomen connecties 
In het gebruikte connectiviteitsmodel worden de volgende verbindingen meegenomen: 
1. Verbindingen tussen twee vluchten van dezelfde luchtvaartmaatschappij 
2. Verbindingen tussen twee vluchten van luchtvaartmaatschappijen van dezelfde alliantie (Sky-


Team, Star Alliance en Oneworld) 
3. Verbindingen tussen twee vluchten van luchtvaartmaatschappijen die een codeshareovereen-


komst hebben op de betreffende vluchten.  
 
In het geval van connecties tussen twee luchtvaartmaatschappijen met een codeshareovereenkomst 
komt het voor dat de twee connecterende luchtvaartmaatschappijen lid zijn van verschillende alli-
anties. In het aggregeren van resultaten per alliantie – zoals gebeurt in hoofdstuk 5 – worden deze 
connecties toegewezen aan de alliantie van de hubcarrier op de betreffende hubluchthaven.  
 
Voor ieder jaar wordt de derde week van september geanalyseerd. Dit is algemeen geaccepteerd als 
een representatieve week voor een jaar. De data zijn afkomstig uit de Official Airline Guide (OAG). 
 
In de analyse van de indirecte connectiviteit en hubconnectiviteit wordt geen rekening gehouden 
met self-connectmogelijkheden.5 Alhoewel self-connect in toenemene mate voorkomt, is het aan-
deel er van naar alle waarschijnlijkheid nog altijd vrij beperkt. 
 


                                                        
5  Een reiziger koopt in dat geval twee separate tickets en “connecteert” daarmee zelf van de ene naar de 


andere vlucht. In geval van een reguliere connectie koopt een reiziger één ticket dat bestaat uit twee of meer 
vluchten. 
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3 Netwerkontwikkeling Schiphol 


Het bestemmingsaanbod van Schiphol is in 2018 wederom gegroeid. Het aanbod in Europa is echter gekrompen. 
De groei in directe, indirecte en hubconnectiviteit is vergeleken met voorgaande jaren bescheiden, vermoedelijk als 
gevolg van de capaciteitsschaarste waar Schiphol sinds dit jaar mee kampt. Desalniettemin noteerden KLM en 
LCCs/charters ook in 2018 een connectiviteitsgroei. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het passagiersnetwerk op Schiphol in de periode 2009 
tot en met 2018. Hierbij wordt gekeken naar het bestemmingenportfolio evenals naar de directe, 
indirecte en hubconnectiviteit. Daarnaast komen ook de belangrijkste ‘onward hubs’ en de connec-
tiviteitsontwikkeling met specifieke derde landen aan bod.  


3.1 Bestemmingenportfolio 
Ook in 2018 is het aantal direct te bereiken bestemmingen gestegen ten opzichte van het jaar er-
voor. Van de 271 bestemmingen die Schiphol in 2017 aanbood zijn er vijf verloren gegaan. Hier 
zijn zes nieuwe bestemmingen voor in de plaats gekomen, waarmee het totaal in 2018 op 272 komt 
(zie Tabel 3.1). 
 
Maar liefst drie van de vijf verloren bestemmingen liggen in Europa, de overige twee in het Midden-
Oosten. Transavia (Almeria en Palermo) en het Zwitserse Sky Work Airlines6 (Bern) bedienden de 
Europese routes, terwijl KLM de twee routes in het Midden-Oosten aanbood: een multistopver-
binding naar Almaty en Astana. 
 
Daartegenover staat dat slechts één van de zes nieuwe routes een Europese bestemming betreft: 
Alghero, aangeboden door Corendon. Hiermee daalt het aandeel Europese bestemmingen van 
bijna 63 procent in 2017 naar 62 procent in 2018. De andere nieuwe bestemmingen liggen in 
Noord- en Latijns-Amerika (respectievelijk Orlando en Fortaleza), Afrika (Mauritius7 en Praia) en 
Azië/Pacific (Bangalore). De nieuwe intercontinentale routes worden bediend door KLM, Delta 
Airlines, Air Mauritius, TUIfly en Jet Airways. 
 


                                                        
6  SkyWork Airlines heeft op 29 augustus 2018 faillissement aangevraagd. Hiermee zijn al haar routes beëin-


digd. 
7  In het zomerseizoen is dit een nieuwe bestemming. KLM voert in het winterseizoen reguliere vluchten uit 


naar Mauritius. 
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Tabel 3.1 Het bestemmingsaanbod in Europa en het Midden-Oosten daalt, terwijl het naar de 
overige werelddelen stijgt. 


 Nieuwe bestemmingen Verloren bestemmingen 
 Bestemming Maatschappij Bestemming Maatschappij 


Noordwest-Europa   Bern (BRN) Sky Work Airlines (SX)8 


Zuidoost-Europa Alghero (AHO) Corendon (CND) Almeria (LEI) Transavia.com (HV) 
   


Palermo (PMO) Transavia.com (HV) 


Noord-Amerika Orlando (MCO) Delta Air Lines (DL) 
  


Latijns-Amerika Fortaleza (FOR) KLM (KL) 
  


Afrika Mauritius (MRU)9 Air Mauritius (MK) 
  


 
Praia (RAI) TUIfly (OR) 


  


Midden-Oosten 
  


Almaty (ALA) KLM (KL) 
   


Astana (TSE) KLM (KL) 


Azië/-Pacific Bangalore (BLR) Jet Airways (9W) 
  


Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Ook in 2018 biedt KLM de meeste bestemmingen aan, 160 in totaal. Sinds 2009 groeit het bestem-
mingsaanbod van KLM gestaag. Van alle getoonde maatschappijgroepen in Figuur 3.1 bedient al-
leen KLM in 2018 meer routes aan dan in 2017. Voor alle overige maatschappijgroepen geldt het 
tegenovergestelde. 


Figuur 3.1 Op Schiphol is in 2018 alleen het bestemmingsaanbod van KLM toegenomen 


 
Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


KLM biedt het merendeel van de bestemmingen in alle wereldregio’s aan, met uitzondering van 
Zuidoost-Europa en Afrika. KLM’s alliantiepartners (SkyTeam) bieden met name veel routes naar 
Noord-Amerika en Azië/Pacific aan. STAR Alliance vliegt vooral binnen Europa en naar Noord-
Amerika. Met uitzondering van Latijns-Amerika en Afrika biedt Oneworld directe verbindingen 


                                                        
8  SkyWork Airlines heeft op 29 augustus 2018 faillissement aangevraagd. Hiermee zijn al haar routes beëin-


digd. 
9  In het zomerseizoen is dit een nieuwe bestemming. KLM voert in het winterseizoen reguliere vluchten uit 


naar Mauritius. 
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aan naar alle wereldregio’s, al is hun aanbod in alle gevallen redelijk beperkt. De meeste bestem-
mingen in Zuidoost-Europa worden aangeboden door LCCs/charters, met een hoog aantal vakan-
tiebestemmingen. 


Figuur 3.2 Alleen in het Midden-Oosten biedt KLM niet de meeste bestemmingen 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


3.2 Directe connectiviteit 
De directe connectiviteit van Schiphol is in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017. De stijging van 
0,15 procent is beperkt, zeker in vergelijking met voorgaande jaren (zie Figuur 3.3). De vermoede-
lijke reden hiervoor is dat Schiphol inmiddels de capaciteitslimiet van 500.000 vliegbewegingen per 
jaar heeft bereikt. Het ligt dan ook voor de hand dat bij een ongewijzigd beschikbare capaciteit de 
directe connectiviteit van Schiphol de komende jaren rond het huidige niveau zal blijven. 
 
De bereikbaarheid naar Latijns-Amerika is het snelst gegroeid, met meer dan acht procent ten op-
zichte van 2017. Dit komt mede door de nieuwe routes naar Fortaleza en Punta Cana, en door 
extra vluchten naar Curaçao, Suriname en Aruba. Ook is de connectiviteit met Azië/Pacific en 
Noord-Amerika gestegen (beide met vier procent), evenals Afrika (met twee procent) en Zuidoost-
Europa (met één procent). Directe connectiviteit op Noordwest-Europese routes is met één pro-
cent gekrompen, terwijl de grootste daling te vinden is op het Midden-Oosten. Voor het laatste 
geval geldt dat 2016 het laatste jaar van groei was. De daling in 2018 is voor het grootste deel te 
wijten aan het schrappen van de vluchten naar Almaty en Astana, en de reductie van het aantal 
vluchten naar Tel Aviv. 
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Ondanks een lichte daling blijft Noordwest-Europa, met 53 procent, de grootste bestemmingsregio 
in termen van directe connectiviteit, gevolgd door Zuidoost-Europa, met 29 procent. Noord-Ame-
rika blijft met 6 procent de grootste intercontinentale markt, gevolgd door Azië/Pacific (4 procent), 
Afrika en Latijns-Amerika (beide 3 procent) en het Midden-Oosten (2 procent). 


Figuur 3.3 Ondanks de capaciteitsschaarste groeide de directe connectiviteit ook nog in 2018 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Ondanks de beperkte groei in totale directe connectiviteit op Schiphol, is die van LCCs/charters 
met 6 procent substantieel toegenomen (zie Figuur 3.4). Deze toename is in grote mate te danken 
aan een groei van Pegasus, Transavia en Norwegian. Voornamelijk de connectiviteit met Istanbul 
Sabiha Gökçen (SAW) en Antalya (AYT) is hierdoor sterk gegroeid. De groep LCCs/charters is 
over de periode 2009-2018 relatief ook het snelst gegroeid en biedt in 2018 maar liefst 115 procent 
meer directe connectiviteit dan in 2009: waar LCCs/charters in 2009 goed waren voor minder dan 
14 procent van het totale aanbod, is dat in 2018 22 procent. Daarnaast noteert alleen KLM een 
bescheiden toename van directe connectiviteit (minder dan 1 procent ten opzichte van 2017). 
 
Alle overige maatschappijgroepen noteren een krimp in directe connectiviteit ten opzichte van 
2017. Met name de groep Overige FSCs verliest marktaandeel, met een reductie van ruim 9 procent. 
SkyTeam volgt met bijna 5 procent, STAR Alliance met bijna 4 procent en Oneworld met ruim 2 
procent. 
 
STAR Alliance en Oneworld bieden in 2018 minder directe connectiviteit aan vanaf Schiphol dan 
in 2009. Naast LCCs/charters is het aanbod van KLM in 9 jaar relatief het snelst gegroeid: de 
hubcarrier biedt dit jaar bijna 30 procent meer vluchten aan dan in 2009. Het overige deel van 
SkyTeam en de overige FSCs zijn in die periode eveneens gegroeid, met respectievelijk 16 en 21 
procent. 
Ook in 2018 is KLM goed voor meer dan de helft van alle vluchten vanaf Schiphol. Haar aandeel 
op de totale connectiviteit is gestegen van 52 procent in 2017 naar 53 procent in 2018. Na 
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LCCs/charters (22 procent), volgen overig SkyTeam (8 procent), STAR Alliance, overige FSCs 
(beide met 7 procent) en Oneworld (3 procent). 


Figuur 3.4 Directe connectiviteit van LCCs en charters groeit sinds 2009 het hardst 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Voor alle maatschappijgroepen geldt dat het merendeel van de directe connectiviteit bestaat uit 
short-haul bestemmingen binnen Europa (zie Figuur 3.5). Het aandeel intercontinentale vluchten 
is bij overig SkyTeam, met bijna 50 procent, het grootst, gevolgd door Overige FSCs, Oneworld, 
KLM en STAR Alliance. Voor LCCs/charters is het aandeel intercontinentale vluchten, met min-
der dan 8 procent, relatief beperkt. 
 
Na Europa is bij de drie grote allianties Noord-Amerika het best bediende werelddeel. De groep 
‘Overige FSCs’ genereert in vergelijking met de andere maatschappijgroepen relatief veel connec-
tiviteit naar de overige werelddelen (Afrika, Midden-Oosten en Azië/Pacific). SkyTeam – exclusief 
KLM – richt zich vooral op Noord-Amerikaanse routes, en, in mindere mate, op Azië/Pacific. 
Ook voor STAR Alliance is Noord-Amerika de belangrijkste intercontinentale bestemmingsregio. 
Voor Oneworld daarentegen zijn alle werelddelen redelijk in balans, met uitzondering van Latijns-
Amerika en Afrika, waar de alliantie vanaf Schiphol niet op vliegt. 
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Figuur 3.5 Voor alle luchtvaartmaatschappijen is de directe connectiviteit gefocust op Europa 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


3.3 Indirecte connectiviteit 
Indirecte connectiviteit is samen met directe connectiviteit belangrijk voor passagiers waarvoor 
Schiphol de herkomst of bestemming is. Waar de groei in directe connectiviteit beperkt begint te 
worden door de capaciteitslimiet van Schiphol tot 2020, kan de indirecte connectiviteit van Schip-
hol in theorie doorontwikkelen door meer en/of betere verbindingen met belangrijke hubs te ver-
groten.10 
 
De indirecte connectiviteit is in 2018 weliswaar wederom gestegen, maar relatief beperkt in verge-
lijking met het gemiddelde over de voorgaande jaren (zie Figuur 3.6). Met een groei van bijna 1 
procent komt de indirecte connectiviteit vanaf Schiphol op bijna 11.500 CNUs, 35 procent meer 
dan in 2009. De groei van de afgelopen 9 jaar is voornamelijk gerealiseerd op Azië/Pacific, Latijns-
Amerika en het Midden-Oosten. Op de Noord-Amerikaanse markt heeft in dezelfde periode bijna 
geen groei plaatsgevonden. 
 
De grootste relatieve groei ten opzichte van 2017 is te vinden op routes naar Azië/Pacific (met 4 
procent) en Noordwest-Europa (3 procent). In het geval van Azië/Pacific is de toename voor een 


                                                        
10  Zowel directe als indirecte connectiviteit zijn voor O/D- passagiers belangrijk. Echter, met name voor 


zakelijke passagiers, met een hoge tijdsgevoeligheid, hebben directe connecties de voorkeur en zijn daarom 
waardevoller dan indirecte connecties. Hierdoor is het aannemelijk dat directe connecties een groter effect 
hebben op het vestigingsklimaat rondom de luchthaven. 







NETWERKONTWIKKELING SCHIPHOL 13 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


groot deel te danken aan verbeterde verbindingen van Oneworld via Londen Heathrow, van Sky-
Team via Moskou Sheremetyevo en door de nieuwe codeshareovereenkomst tussen SilkAir en 
Singapore Airlines via Singapore. De groei met Noordwest-Europa wordt voor een groot deel ver-
oorzaakt door nieuwe verbindingen op Bergen (mogelijk door een codeshareovereenkomst tussen 
KLM en Widerøe), Helsinki en Frankfurt (FRA). Daarnaast groeide ook de indirecte connectiviteit 
naar Latijns-Amerika (bijna 2 procent), Noord-Amerika en het Midden-Oosten (beiden marginaal). 
Indirecte connectiviteit naar Zuidoost-Europa en Afrika daalde, met respectievelijk 1 en 4 procent. 
 
Schiphol heeft ook in 2018 de meeste indirecte connectiviteit met Noord-Amerika en Azië/Pacific. 
Door de relatief korte afstanden op Europese routes (met name Noordwest-Europa) zijn indirecte 
vluchten vaak minder aantrekkelijk dan directe alternatieven. Dit zorgt voor het bescheiden aandeel 
van Europese bestemmingen in de indirecte connectiviteit, zeker in contrast met de directe con-
nectiviteit. De intercontinentale indirecte connectiviteit is het laagst met Afrika. 


Figuur 3.6 De indirecte connectiviteit van Schiphol stijgt in 2018 minder dan gemiddeld over de 
periode 2009-2017 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


De grootste relatieve groei in indirecte connectiviteit is te vinden bij Overige FSCs en LCCs/char-
ters, beide met 13 procent ten opzichte van 2017 (zie Figuur 3.7). De groei bij de groep Overige 
FSCs wordt voornamelijk veroorzaakt door meer en betere connecties van Icelandair via Reykjavik 
Keflavík en door nieuwe connecties van Jet Airways via voornamelijk Bangalore. Voor de groep 
LCCs/charters is de toename met name veroorzaakt door nieuwe en verbeterde connecties van 
WOW Air via haar hub Keflavík en van Vueling via Barcelona. Ook de indirecte connectiviteit van 
Oneworld groeide in 2018, met meer dan 5 procent, in tegenstelling tot de daling in directe con-
nectiviteit. Grootste groei binnen deze alliantie is te vinden bij Iberia, dat 10 bestemmingen meer 
biedt via haar hub in Madrid, al is de indirecte connectiviteit van alle maatschappijen in deze alli-
antie gegroeid met uitzondering van American Airlines, dat een lichte lading laat zien van 2 procent. 
 
STAR Alliance laat de grootste daling in indirecte connectiviteit zien van 1,9 procent, die voor een 
groot deel veroorzaakt wordt door een het vervallen van veel connecties op München door de late 
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aankomst van de vluchten van Eurowings in 2018 en door een daling in de indirecte connectiviteit 
via München en Frankfurt van Lufthansa vluchten. Ondanks een stijging van meer dan 6 procent 
in de indirecte connectiviteit van KLM is ook de indirecte connectiviteit van SkyTeam licht gedaald, 
met 0,2 procent. Dit wordt met name veroorzaakt door daling in indirecte connectiviteit van Delta 
Airlines via Detroit en Seattle, en Alitalia via haar beide hubs, Rome Fuimicino en Milaan Linate. 
In absolute zin verzorgen de allianties SkyTeam en STAR nog altijd het grootste deel van de indi-
recte connectiviteit vanaf Schiphol.  


Figuur 3.7 De indirecte connectiviteit van SkyTeam is in het laatste jaar gedaald 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


3.4 Belangrijkste onward hubs 
Indirecte connectiviteit vanaf Schiphol wordt verzorgd door verbindingen via andere luchthavens 
(onward hubs). De grootte van die onward hubs heeft een sterk verband met de indirecte connec-
tiviteit, aangezien dat invloed heeft op de hoeveelheid vluchten waarmee iedere aankomende vlucht 
vanuit Schiphol kan connecteren. Daarnaast geldt dat met hoe meer grote onward hubs Schiphol 
verbonden is, hoe groter en hoe meer divers de indirecte connectiviteit van Schiphol is. 
 
De top drie belangrijkste onward hubs is in 2018 ongewijzigd gebleven (zie Figuur 3.8). Nog steeds 
zorgt Atlanta voor de meeste indirecte connectiviteit vanaf Schiphol, gevolgd door Frankfurt en 
Londen Heathrow. Parijs Charles de Gaulle is dit jaar een plek geklommen naar plaats vier, ten 
koste van Detroit. De top tien is verder ongewijzigd gebleven, met uitzondering van Moskou She-
remetyevo, dat de tiende plaats van Wenen (VIE) overneemt. 
 
Madrid (MAD) en Reykjavik Keflavik (KEF) zijn de grootste stijgers in de lijst van belangrijkste 
onward hubs, en zijn respectievelijk gestegen van plaats 21 naar 14 en van 40 naar 20. In het geval 
van Madrid is de stijging voornamelijk te danken aan verbeterde connecties van Iberia en One-
world-partner LATAM. In het geval van Reykjavik Keflavik wordt de stijging veroorzaakt door 
betere connecties van zowel WOW Air als Icelandair naar Noord-Amerikaanse bestemmingen. 
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Figuur 3.8 De helft van de indirecte connectiviteit van Schiphol wordt gegenereerd door de 13 
belangrijkste onward hubs  
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


De helft van de indirecte connectiviteit gaat via de dertien grootste onward hubs. De top twintig 
samen zorgt voor meer dan 61 procent van de totale indirecte connectiviteit. Toch is de som van 
indirecte connectiviteit van de top twintig ten opzichte van 2017 gedaald, met iets meer dan een 
half procent. Dit houdt in dat de stijging in totale indirecte connectiviteit voor een belangrijk deel 
te danken is aan de ontwikkeling van (voor Schiphol) kleinere onward hubs. 
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Figuur 3.9 In 2018 stijgt de onward connectiviteit via 14 van de 20 belangrijkste onward hubs 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


De verbeterde onward connectiviteit met Madrid zorgt voor een toename van indirecte connecti-
viteit naar Latijns-Amerika. De totale indirecte connectiviteit van de top twintig naar dat werelddeel 
is dan ook gestegen met maar liefst 43 procent. 
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Figuur 3.9 laat de historische ontwikkelingen (sinds 2009) zien van de 20 belangrijkste onward hubs 
voor Schiphol. Voor veertien van de twintig is de bijdrage aan indirecte connectiviteit ten opzichte 
van 2017 gestegen. De top 4 laat vanaf 2009 een positieve trend zien. Hiertegenover staat dat het 
belang van Detroit, Minneapolis, München en Rome Fiumicino als onward hub jaar op jaar af-
neemt. Madrid komt na een sterke daling in 2013 voor het eerst boven het niveau van 2009. 
 
Zoals zichtbaar in Figuur 3.10 wordt voor alle wereldregio’s, uitgezonderd Noordwest-Europa, het 
grootste deel van de totale connectiviteit gegenereerd door indirecte verbindingen. Voor Zuidoost-
Europa zijn de aandelen ongeveer gelijk. Voornamelijk Noord-Amerika en Azië/Pacific worden 
goed bediend door indirecte connecties. Dat komt door de aanwezigheid van grote hubs in die 
regio’s, die zorgen voor veel doorvliegmogelijkheden voor aankomende vluchten vanaf Schiphol. 


Figuur 3.10 Behalve Noordwest-Europa zijn alle wereldregio’s voor het grootste deel afhankelijk 
van indirecte connectiviteit 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


3.5 Verbondenheid met specifieke landen 
Deze paragraaf besteedt aandacht aan de verbondenheid van Schiphol met voor Nederland be-
langrijke landen. Hierbij wordt gewerkt met een selectie van 13 landen die in overleg met de op-
drachtgever zijn afgeleid van de Kamerbrief Handelsagenda van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BZ)11 en bovendien door minimaal vijf topsectoren in 2018 zijn aangegeven als prioritaire 


                                                        
11  Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z17809&did=2018D47984. 
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landen. Alleen landen buiten Europa zijn in beschouwing genomen, omdat daarvoor adequate ver-
bindingen door de lucht met name van belang zijn. 
 


Figuur 3.11 Tussen 2009 en 2018 is de totale connectiviteit naar China het meest gegroeid vanaf 
Amsterdam 


 
Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 


0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000


2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018
2009


2018


Ba
hr


ei
n


Br
az


ilië
C


an
ad


a
C


hi
na


In
di


a
In


do
ne


si
ë


Ja
pa


n
Ko


ew
ei


t
O


m
an


Q
at


ar
Sa


oe
di


-
Ar


ab
ië


VA
E


VS


Totale connectiviteit in CNUs


Direct Indirect







NETWERKONTWIKKELING SCHIPHOL 19 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


Schiphol heeft de meeste directe connectiviteit met de Verenigde Staten, gevolgd door China en 
Canada (zie Figuur 3.11). In het geval van de Verenigde Staten wordt meer dan 50 procent van de 
directe connectiviteit in 2018 gegenereerd door verbindingen met 5 luchthavens, namelijk New 
York JFK, Atlanta, Detroit, Minneapolis en Los Angeles (zie Tabel L. 1 in Bijlage L voor een 
gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling in directe connectiviteit per luchthaven per land). In 
China zijn voornamelijk Shanghai, Peking en Hong Kong goed bereikbaar, alle drie met 2 dagelijkse 
vluchten. Samen zijn die drie luchthavens goed voor meer dan 68 procent van de totale directe 
connectiviteit naar dat land. In Canada is Toronto met 4 dagelijkse vluchten het best bereikbaar.  
 
Voor vier van de dertien landen ligt de directe connectiviteit lager dan één dagelijkse vlucht. Dit 
zijn Oman (met een directe connectiviteit van 4,25 CNUs), Saudi-Arabië, Bahrein (beide 5 CNUs) 
en Koeweit (6 CNUs). 
 
Ten opzichte van 2017 is de directe connectiviteit relatief het sterkst gegroeid tussen Schiphol en 
India (47 procent), gevolgd door Brazilië (31 procent) en de Verenigde Staten (5 procent).12 In alle 
drie gevallen is het aantal direct bedienbare bestemmingen in die periode toegenomen. Naar alle 
overige landen is de directe connectiviteit nagenoeg constant gebleven, met uitzondering van 
Oman, waarmee de directe connectiviteit met 2 procent daalde. 
 
Over de hele periode 2009-2018 is de directe connectiviteit tussen Schiphol en Indonesië het sterkst 
gegroeid (gemiddeld 13 procent per jaar), gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (11 pro-
cent), Brazilië (10 procent) en India (9 procent). Twee landen laten in dezelfde periode een krimp 
zien van meer dan 1 procent gemiddeld per jaar, namelijk Bahrein (3 procent) en Japan (4 procent). 
Het aantal direct bediende bestemmingen is in beide gevallen gelijk gebleven (respectievelijk één 
en twee). 


Tabel 3.2 Over de periode 2009-2018 laat Oman de grootste relatieve groei zien in totale con-
nectiviteit 


 Direct Indirect Totaal 


 
Gemiddelde 


jaarlijkse groei 
2009/18 


Groei 2017-2018 
Gemiddelde 


jaarlijkse groei 
2009/18 


Groei 2017-2018 
Gemiddelde 


jaarlijkse groei 
2009/18 


Groei 2017-2018 


Bahrein -3% 0% 17% -21% 9% -18% 


Brazilië 10% 31% 10% 16% 10% 17% 


Canada 5% 1% 7% 3% 7% 3% 


China 3% 0% 13% 2% 12% 2% 


India 9% 47% 8% 13% 8% 16% 


Indonesië 13% 1% 13% -6% 13% -6% 


Japan -4% 0% 5% 6% 5% 6% 


Koeweit 0% 0% 13% 5% 10% 5% 


Oman 0% -2% 24% 47% 19% 42% 


Qatar 5% 0% 4% 7% 4% 6% 


Saoedi-Arabië 0% 0% 7% -16% 7% -15% 


VAE 11% 0% 8% -14% 9% -11% 


VS 3% 5% 0% 0% 0% 0% 


Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 


                                                        
12  Zie bijlage L voor een uitgebreide tabel met de connectiviteit naar alle luchthavens in ieder land. 
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Ook in termen van indirecte connectiviteit is de Verenigde Staten verreweg het best bereikbaar, 
wederom gevolgd door China en Canada. Voor die drie landen geldt dat het aantal indirect te be-
reiken bestemmingen aanzienlijk hoger ligt dan het direct te bereiken bestemmingen: respectievelijk 
242, 105 en 31 bestemmingen indirect ten opzichte van 19, 7 en 5 direct. Van alle dertien landen 
heeft Schiphol de laagste indirecte connectiviteit met Bahrein, gevolgd door Qatar en Koeweit.  
 
Grootste groei in indirecte connectiviteit ten opzichte van 2017 is te vinden op routes tussen Schip-
hol en Oman (47 procent), gevolgd door Brazilië (16 procent) en India (13 procent). Met vier 
landen is de indirecte connectiviteit het laatste jaar gedaald, namelijk Bahrein (21 procent), Saudi 
Arabië (16 procent), Verenigde Arabische Emiraten (14 procent) en Indonesië (6 procent). 
 
Over de gehele periode 2009-2018 laat Oman de sterkste groei zien, met gemiddeld 24 procent per 
jaar. Ook Bahrein, dat ten opzichte van vorig jaar een sterke daling laat zien, groeide in dezelfde 
periode snel, met gemiddeld 17 procent per jaar, gevolgd door Koeweit, Indonesië en China, alle 
drie met 13 procent. Geen enkel land laat over de gehele periode een noemenswaardige krimp zien.  


3.6 Hubconnectiviteit 
Hubconnectiviteit is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de huboperatie van KLM en 
partners op Schiphol. De hubconnectiviteit meet het aantal wekelijkse connecties dat mogelijk is 
met een overstap op Schiphol, gewogen voor de kwaliteit van de connectie. Een goede en stabiele 
huboperatie is van groot belang voor Schiphol, omdat hiermee een groter netwerk kan worden 
bediend dan alleen op basis van de lokale vraag. 


Figuur 3.12 De positieve trend in hubconnectiviteit zet zich in 2018 voort 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


De hubconnectiviteit van Schiphol is ondanks het bereiken van de capaciteitslimiet van 500.000 
vliegbewegingen opnieuw gestegen in 2018 (zie Figuur 3.12). De grootste groei is de vinden op 
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hubconnecties tussen twee intercontinentale routes, met 8 procent, gevolgd door Europa-Latijns-
Amerika, met bijna 8 procent. Daarnaast is ook de hubconnectiviteit op routes tussen Europa en 
Afrika gestegen (met meer dan 3 procent), tussen Europa en Noord-Amerika (met bijna 3 procent), 
tussen Europa en Azië/Pacific (met meer dan 2 procent) en op intra-Europese routes (iets minder 
dan 1 procent). De hubconnectiviteit tussen Europa en het Midden-Oosten is met bijna 14 procent 
sterk gedaald, een direct gevolg van de daling in directe connectiviteit met het Midden-Oosten. 
 
De toename in hubconnectiviteit van 2,5 procent is lager dan het gemiddelde over de afgelopen 9 
jaar, dat ruim 6,5 procent bedraagt. De hubconnectiviteit tussen Europa en Latijns-Amerika, en 
tussen twee intercontinentale verbindingen is over die periode relatief het snelst gestegen. Ten op-
zichte van 2009 wordt respectievelijk 187 en 118 procent meer hubconnectiviteit geboden in 2018 
dan in 2009. Het aantal hubconnecties via Schiphol tussen Europa en het Midden-Oosten is het 
minst sterk gegroeid (mede door de afname in 2018), en tussen Europa en Afrika, al is op die markt 
sinds 2015 en positieve trend waarneembaar. 
 
Routes tussen Europa en Noord-Amerika blijven de grootste bijdrage aan Schiphols hubconnecti-
viteit leveren (31 procent). 19 procent van de hubconnectiviteit is afkomstig van intra-Europese 
connecties en connecties tussen Europa en Azië/Pacific, gevolgd door connecties tussen Europese 
en Latijns-Amerikaanse bestemmingen (13 procent), connecties tussen Europese en Afrikaanse 
bestemmingen (7 procent), connecties tussen intercontinentale bestemmingen (5 procent) en con-
necties tussen Europa en het Midden-Oosten (3 procent).
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4 Schiphol versus concurrenten 


De capaciteitsschaarste waar Schiphol sinds dit jaar mee kampt is zichtbaar in de resultaten van deze monitor. Van 
alle benchmarkluchthavens biedt Schiphol het minste aantal nieuwe bestemmingen aan ten opzichte van 2017. Na 
een korte periode aan de leiding is de Nederlandse luchthaven de eerste plaats in termen van directe connectiviteit 
kwijt aan Frankfurt. Ook de ontwikkeling van indirecte connectiviteit vanaf Schiphol loopt achter bij de meeste 
concurrenten. Na Frankfurt biedt Schiphol ook dit jaar de meeste hubconnectiviteit. Hierdoor blijft Schiphol een 
belangrijke overstapluchthaven en daarmee een belangrijke onward hub voor alle luchthavens in de benchmark. 
Frankfurt blijft de grootste concurrent van Schiphol in termen van netwerkoverlap, al is de overlap met Parijs Charles 
de Gaulle het laatste jaar sterk toegenomen. 
 
Dit hoofdstuk zet de prestaties van Schiphol in termen van het bestemmingenportfolio, directe, 
indirecte en hubconnectiviteit af tegen zes belangrijke concurrerende hubluchthavens. De ontwik-
keling van Schiphol wordt vergeleken met die van Parijs Charles de Gaulle, Dubai, Frankfurt, Is-
tanbul Atatürk, Londen Heathrow en München. 


4.1 Bestemmingenportfolio 
Alle luchthavens in de vergelijking bieden in 2018 meer bestemmingen aan dan in 2017 (zie Figuur 
4.1). Met name het bestemmingsaanbod van Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle is snel gegroeid, 
met respectievelijk 17 en 12 bestemmingen. In het geval van Frankfurt is voornamelijk het bestem-
mingsaanbod naar Zuidoost-Europa gegroeid, met netto 13 bestemmingen, gevolgd door Noord-
Amerika met 4, en Afrika en het Midden-Oosten, beiden met 1. Het aantal bestemmingen in 
Azië/Pacific is met 2 afgenomen. Ook voor Parijs Charles de Gaulle is het bestemmingsaanbod in 
voornamelijk Zuidoost-Europa en Noord-Amerika gestegen, met respectievelijk 6 en 4 bestem-
mingen, gevolgd door Latijns-Amerika met 3, en Azië/Pacific met 1. In Afrika en Noordwest-
Europa wordt in beide gevallen naar 1 bestemming minder gevlogen dan in 2017. 
 
Schiphol laat de laagste groei zien, met per saldo 1 extra bestemming, iets wat een direct gevolg 
zou kunnen zijn van het bereiken van de capaciteitslimiet. Naast Schiphol blijven ook Dubai, Is-
tanbul Atatürk (beide met 2 extra bestemmingen) en Londen Heathrow (met 3 bestemmingen), 
achter bij de concurrenten. 
 
Desalniettemin blijft Schiphol op plaats vier staan wat betreft grootte van het bestemmingsaanbod. 
Sterker, ten opzichte van 2017 blijft de ranglijst ongewijzigd. De afstand tussen nummers één en 
twee, Frankfurt en Istanbul Atatürk, is wel gegroeid van 7 naar 22 bestemmingen, terwijl het gat 
tussen Istanbul en nummer drie Parijs Charles de Gaulle is gekrompen van 13 naar 3. Londen 
Heathrow biedt met 206 nog altijd het kleinste aantal bestemmingen aan. Dit is vermoedelijk een 
direct gevolg van de capaciteitsschaarste die daar al jaren heerst en de vele secundaire luchthavens 
die Londen telt. 
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Figuur 4.1 In 2018 lopen Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle uit op Schiphol in termen van 
aantal bestemmingen 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Figuur 4.2 Schiphol heeft het grootste bestemmingenaanbod in Noordwest-Europa en Latijns-
Amerika 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Ondanks de afname in het aantal Europese bestemmingen blijfven luchtvaartmaatschappijen op 
Schiphol de meeste bestemmingen aanbieden in Noordwest-Europa (zie Figuur 4.2). Parijs Charles 
de Gaulle en München volgen, op gepaste afstand. Ook op Zuidoost-Europese routes scoort 
Schiphol hoog, al bieden München, Frankfurt en Istanbul Atatürk meer bestemmingen in die regio 
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aan. Ook in Latijns-Amerika bieden luchtvaartmaatschappijen op Schiphol de meeste bestemmin-
gen aan (22), gevolgd door Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle. De overige luchthavens volgen 
op gepaste afstand, met in alle gevallen minder dan 10 bestemmingen.  
 
In termen van bestemmingsaanbod loopt Schiphol voornamelijk achter op de markten naar Afrika, 
Azië/Pacific en het Midden-Oosten. Met 11 bestemmingen (2 minder dan in 2017) heeft Schiphol 
het kleinste bestemmingsaanbod in het Midden-Oosten. Ondanks het openen van 2 nieuwe routes 
naar Afrika en 1 nieuwe route in Azië/Pacific, staat Schiphol respectievelijk op plaats vijf en zes 
op die ranglijsten. 


4.2 Directe connectiviteit 
Ondanks de lichte groei van 0,1 procent in directe connectiviteit is Schiphol haar eerste plaats op 
de ranglijst kwijt aan Frankfurt, dat ten opzichte van 2017 een groei noteert van 6 procent (zie 
Figuur 4.3). Naast Frankfurt groeien ook Parijs Charles de Gaulle en München (met bijna 2 pro-
cent), en Dubai (marginaal). Alleen Londen en Istanbul Atatürk – waar in beide gevallen de directe 
connectiviteit is gekrompen – beleefden een zwakker jaar dan Schiphol. 


Figuur 4.3 Schiphol is in 2018 haar eerste plek in termen van directe connectiviteit weer kwijt aan 
Frankfurt 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Het is opvallend dat na jaren van groei van met name Dubai en Istanbul Atatürk het in 2018 vooral 
de Europese luchthavens zijn die snel groeien (met uitzondering van de luchthavens die te maken 
hebben met capaciteitsschaarste). Tussen 2009 en 2015 groeiden Istanbul Atatürk en Dubai res-
pectievelijk met gemiddeld 11 en 9 procent per jaar, terwijl Europese luchthavens een gemiddelde 
groei noteerden van tussen de 3 procent (voor Schiphol) en -0,4 procent (Parijs Charles de Gaulle). 
Sinds 2015 is de groei in het Midden-Oosten afgevlakt, met gemiddeld 0,4 procent per jaar voor 
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Dubai, en zelfs een gemiddelde jaarlijkse krimp op Istanbul Atatürk van meer dan 1 procent per 
jaar. 
 
Het is te verwachten dat bij een ongewijzigde capaciteitslimiet Schiphol verdere groei van de markt-
vraag niet kan accommoderen. Dat leidt ertoe dat passagiers kiezen om niet te reizen of voor alter-
natieve reisopties en/of –modaliteiten kiezen.  
 
Ook in termen van directe connectiviteit staat Schiphol op plaats één voor Noordwest-Europa en 
Latijns-Amerika (zie Figuur 4.4). In het geval van Noordwest-Europa heeft Schiphol bijna 24 pro-
cent meer dan de nummer twee (Frankfurt), en voor Latijns-Amerika is het verschil met de nummer 
twee (Parijs Charles de Gaulle) bijna 23 procent. 
 
Naar Afrika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific loopt Schiphol echter achter op de meeste con-
currenten. Directe connectiviteit naar Afrika is slechts 30 procent van wat wordt aangeboden vanaf 
Parijs Charles de Gaulle, de best verbonden luchthaven in de benchmark. Voor het Midden-Oosten 
en Azië/Pacific is het verschil met de best verbonden luchthaven nog groter. Dubai biedt de meeste 
directe vluchten aan naar deze bestemmingsregio’s. Het aantal vluchten dat vanaf Schiphol wordt 
aangeboden bedraagt voor het Midden-Oosten 9 procent en voor Azië/Pacific 13 procent van het 
aantal vluchten dat vanaf Dubai wordt aangeboden. 


Figuur 4.4 Van de benchmarkluchthavens heeft Schiphol de hoogste directe connectiviteit naar 
Noordwest-Europa en Latijns-Amerika 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Voor alle luchthavens in de benchmark geldt dat de alliantie van de hubmaatschappij dominant is, 
met in alle gevallen een marktaandeel van boven of rond de 60 procent (zie Figuur 4.5). Opvallend 
is dat het marktaandeel van STAR Alliance op haar hubs bijzonder hoog ligt, tussen de 68 procent 
op München en de 82 procent op Istanbul Atatürk. Emirates (dat geen lid is van een alliantie, en 
daarom onder ‘Overige FSCs’ valt) is op haar hub Dubai het minst dominant, met een aandeel van 
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onder de 60 procent op het totaal.13 SkyTeam, de alliantie van Air France-KLM is nagenoeg even 
dominant op Schiphol als op Parijs Charles de Gaulle, met in beide gevallen een marktaandeel van 
net boven de 60 procent. 
 
Opvallend is dat de alliantie Oneworld buiten haar hub op Londen Heathrow weinig aanwezig is 
op de andere luchthavens in de benchmark. STAR Alliance daarentegen, wordt overal met een 
aandeel van boven de 7 procent vertegenwoordigd, behalve op Dubai, waar haar aandeel op 4 
procent ligt. Bij alle luchthavens met een dominante alliantie heeft de groep overige FSCs een aan-
deel tussen de 6 en de 16 procent. 
 
Bijzonder aan Schiphol is het hoge aandeel van LCCs/charters (22 procent), na Dubai (met bijna 
30 procent) het hoogste in de vergelijking.14 Parijs volgt met 12 procent, Frankfurt met 10 procent, 
München met 9 procent en Istanbul met bijna 5 procent. Op Londen Heathrow hebben 
LCCs/charters nagenoeg geen vluchten. 


Figuur 4.5 Schiphol heeft na Dubai het grootste percentage LCC-verkeer 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


4.3 Indirecte connectiviteit 
De indirecte connectiviteit van Schiphol groeit in 2018 slechts marginaal. Daarmee doet alleen 
Dubai (met een afname van 5 procent) het minder goed (zie Figuur 4.6). Ondanks de negatieve 
trend in directe connectiviteit die Istanbul Atatürk beleeft, is de indirecte connectiviteit daar met 
meer dan 4 procent gestegen. Daarmee noteert de Turkish Airlineshub de sterkte groei. Londen 


                                                        
13  Dit is op basis van frequentie. Omdat Emirates alleen met wide bodytoestellen vliegt, is het aandeel op 


basis van stoelen vermoedelijk hoger. 
14  De luchthaven van Dubai is naast de thuisbasis van Emirates eveneens de thuisbasis van FlyDubai, een 


LCC uit de VAE. 
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Heathrow (bijna 4 procent), Parijs Charles de Gaulle (bijna 3 procent), Frankfurt en München 
(beide ongeveer 2 procent) volgen. 
 
Ook wat gemiddelde groei sinds 2009 betreft staat Schiphol in de middenmoot. De indirecte con-
nectiviteit van Londen Heathrow en München is in die periode gemiddeld jaarlijks met bijna 5 
procent gegroeid. Istanbul Atatürk, Schiphol, Parijs Charles de Gaulle en Dubai volgen met een 
gemiddelde groei van tussen 4 en 3 procent. Frankfurt blijft in dit opzicht achter, met een groei 
van gemiddeld ruim 2 procent. 
 
Wat betreft indirecte connectiviteit, staat Schiphol sinds 2009 op plaats vier. Indirecte connectivi-
teit op Londen Heathrow, dat al jaren met capaciteitstekorten kampt, is het snelst gegroeid. Nu 
Schiphol ook met schaarste te maken heeft, is een groei van indirecte connectiviteit de meest voor-
name manier om de netwerkkwaliteit van Schiphol te verbeteren. De mogelijkheden voor verdere 
toename van directe connectiviteit, met name belangrijk voor tijdsgevoelige zakelijke passagiers, 
zijn zeer beperkt zo lang er sprake is van capaciteitsschaarste. 


Figuur 4.6 Alleen Dubai ontwikkelt zich in 2018 slechter dan Schiphol in termen van indirecte 
connectiviteit 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Waar Schiphol in termen van directe connectiviteit op bepaalde werelddelen de leider was in deze 
benchmark, is dat in termen van indirecte connectiviteit anders (zie Figuur 4.7). Alleen voor indi-
recte verbindingen naar Zuidoost-Europa zit Schiphol in de top drie van de benchmark. Naar 
Noord-Amerika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific staat Schiphol op plaats 
vier. Naar Afrika staat Schiphol op plaats vijf, en naar Noordwest-Europa biedt Schiphol zelfs de 
minste indirecte connectiviteit van alle luchthavens in deze vergelijking. Een oorzaak voor het feit 
dat Schiphol qua indirecte connectiviteit gemiddeld genomen minder scoort kan zijn dat Schiphol 
doorgaans niet de belangrijkste Europese bestemming is voor luchtvaartmaatschappijen (uit andere 
continenten). 
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Figuur 4.7 Schiphol biedt op geen enkele wereldregio de meeste indirecte connectiviteit 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Tabel 4.1 toont de 10 grootste onward hubs voor de benchmarkluchthavens. De dominante allian-
tie op iedere luchthaven bepaalt voor een groot deel het belang van elke onward hub. Toch staat 
Schiphol, naast Frankfurt en Londen Heathrow, voor alle luchthavens in de top 10, en is Schiphol 
voor Parijs Charles de Gaulle zelfs de belangrijkste onward hub. Dit houdt in dat zij voor veel van 
de herkomst-bestemmingspassagiers van de overige luchthavens een belangrijk overstappunt is. 
Het valt op dat Schiphol voor Parijs Charles de Gaulle bijna twee keer zoveel indirecte connectivi-
teit genereert dan Parijs Charles de Gaulle voor Schiphol. Schiphol is daarmee als onward hub 
aanzienlijk belangrijker voor Parijs Charles de Gaulle dan vice versa.  


Tabel 4.1 Europese en Noord-Amerikaanse hubs genereren de meeste indirecte connectiviteit 
 Schiphol Parijs (CDG) Dubai Frankfurt Istanbul (IST) Londen (LHR) München 
 Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs 


1 ATL 845 AMS 1045 LHR 375 MUC 785 FRA 678 ORD 1382 FRA 1180 


2 FRA 801 FRA 927 SYD 296 LHR 668 MUC 274 FRA 1118 AMS 517 


3 LHR 701 ATL 902 IST 287 ORD 608 ORD 268 DFW 1019 LHR 478 


4 CDG 530 PEK 717 BKK 223 PEK 608 AMS 255 HKG 722 PEK 426 


5 DTW 524 SVO 557 FRA 190 HND 545 LHR 212 HND 614 EWR 353 


6 MSP 441 DTW 533 AMS 184 AMS 539 BKK 192 EWR 613 HND 352 


7 PEK 363 LHR 529 MEL 174 IST 428 PEK 152 AMS 611 ORD 339 


8 MUC 332 IST 501 JNB 154 IAD 411 SVO 147 SIN 568 ATL 305 


9 IST 319 MUC 393 ADD 149 VIE 379 VIE 139 DXB 564 IAD 291 


10 SVO 260 HND 381 SIN 143 CDG 350 SIN 135 DOH 528 VIE 288 


Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


4.4 Verbondenheid met specifieke landen 
In deze alinea wordt Schiphols connectiviteit met de dertien belangrijkste intercontinentale landen 
(zie Hoofdstuk 3) vergeleken met die van de benchmarkluchthavens (zie Tabel 4.2). Dubai heeft 
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met zes van de dertien landen de hoogste directe connectiviteit, hetgeen voor een groot deel sa-
menhangt met het groot aantal landen in het Midden-Oosten. Londen Heathrow volgt met vijf en 
Parijs Charles de Gaulle heeft de meeste connectiviteit met de resterende twee. De relatief best 
bediende markt vanaf Schiphol is Indonesië, waar Schiphol, na Dubai, op de tweede plek staat. Met 
betrekking tot Canada en de Verenigde Staten staat Schiphol op een vierde plaats, terwijl Schiphol 
van de benchmarkluchthavens de laagste connectiviteit heeft met Oman. 


Tabel 4.2 Dubai biedt de meeste directe connectiviteit naar 6 van de 13 landen, Londen 
Heathrow naar 5, en Parijs Charles de Gaulle naar de resterende 2 


Directe connectiviteit AMS CDG DXB FRA IST LHR MUC 


Bahrein Connectiviteit 2018 5 7 128 13 19 21 - 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -82% -75% 364% -53% -31% -24% -100% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 -3% 0% 3% 1% 6% -1%  


Brazilië Connectiviteit 2018 17 29 18 24 7 22 - 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 0% 77% 8% 42% -60% 33% -100% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% -5% 12% 5% 13% 1% -100% 


Canada Connectiviteit 2018 57 85 7 77 9 111 27 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 6% 60% -86% 45% -84% 108% -49% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 2% 11% 2% 13% -1% 8% 


China Connectiviteit 2018 63 103 114 84 26 124 31 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -19% 33% 46% 8% -66% 59% -60% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 3% 4% 4% 2% 7% 5% 1% 


India Connectiviteit 2018 31 43 568 35 14 105 14 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -73% -63% 391% -70% -88% -9% -88% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 7% 5% -8% 0% -1% 2% 


Indonesië Connectiviteit 2018 17 - 35 - 7 3 - 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 96% -100% 295% -100% -23% -68% -100% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13%  13% -100% 6%   


Japan Connectiviteit 2018 14 41 21 39 7 36 14 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -43% 68% -15% 58% -73% 47% -43% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 -4% -2% 10% 2% 0% 0% 8% 


Koeweit Connectiviteit 2018 6 5 148 11 50 17 3 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -83% -85% 331% -68% 46% -50% -91% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% 4% 3% 1% 30% 2%  


Oman Connectiviteit 2018 4 7 157 7 14 19 7 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -86% -77% 411% -77% -55% -38% -77% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0%  11% 1% 19% 4%  


Qatar Connectiviteit 2018 7 21 - 14 24 42 14 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -60% 21% -100% -19% 36% 142% -19% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 7% -100% -1% 6% 3% 8% 


Saoedi-Arabië Connectiviteit 2018 5 16 366 23 93 28 5 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -93% -79% 378% -70% 21% -63% -93% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% -1% 18% 1% 11% -2% 12% 


VAE Connectiviteit 2018 33 42 - 42 38 103 36 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -22% 0% -100% 0% -9% 145% -14% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 11% 2% -100% 1% 0% 0% 3% 


VS Connectiviteit 2018 255 316 89 292 69 730 129 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -5% 18% -67% 9% -74% 172% -52% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 3% 1% 7% -1% 14% 2% 3% 


Gemiddeld over 13 landen Verschil met gemiddelde alle luchthavens -36% -16% 143% -23% -35% 35% -68% 


 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 4% 2% -8% -7% 10% 1% -6% 


Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Gemiddeld over alle dertien landen biedt Schiphol 36 procent minder directe connectiviteit dan 
het gemiddelde van alle benchmarkluchthavens (zie Tabel 4.2). De belangrijkste oorzaak daarvan 
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is de hoge connectiviteit van Dubai met de vier landen in het Midden-Oosten (met uitzondering 
van de Verenigde Arabische Emiraten). Met Indonesië, Canada en Brazilië ligt Schiphols directe 
connectiviteit boven het gemiddelde van de benchmarkluchthavens, met respectievelijk 96 procent, 
6 procent en 0,4 procent. 


Tabel 4.3 Londen Heathrow biedt de meeste indirecte connectiviteit naar 10 van de 13 landen.  


Indirecte connectiviteit AMS CDG DXB FRA IST LHR MUC 


Bahrein Connectiviteit 2018 21 36 - 21 2 39 28 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -1% 73% -100% 2% -92% 84% 34% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 17% 4%  -2% -14% 0% 7% 


Brazilië Connectiviteit 2018 226 259 49 273 62 273 165 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 21% 39% -74% 46% -67% 46% -12% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 3% 47% 5% 6% 6% 2% 


Canada Connectiviteit 2018 338 447 73 690 228 548 501 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -16% 11% -82% 71% -44% 36% 24% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 4% 5% 2% 7% 2% 6% 


China Connectiviteit 2018 1,167 1,800 288 1,407 331 1,272 803 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 16% 78% -72% 39% -67% 26% -21% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13% 8% 9% 3% 6% 10% 7% 


India Connectiviteit 2018 246 445 85 350 233 625 270 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -23% 38% -74% 9% -28% 94% -16% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 8% 7% 4% 10% 16% 6% 5% 


Indonesië Connectiviteit 2018 249 158 68 126 139 276 84 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 58% 1% -57% -20% -11% 76% -47% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13% 8% 4% 3% 19% 6% 9% 


Japan Connectiviteit 2018 236 731 90 917 88 922 574 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -54% 44% -82% 80% -83% 81% 13% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 8% 1% 12% 4% 13% 15% 


Koeweit Connectiviteit 2018 34 53 - 37 4 60 23 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 12% 76% -100% 23% -87% 99% -23% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13% 4% -100% 10% 11% 6% 6% 


Oman Connectiviteit 2018 61 83 0 68 32 123 45 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 3% 41% -100% 15% -46% 109% -23% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 24% 9% 13% 11% 21% 10% 11% 


Qatar Connectiviteit 2018 24 27 - 24 15 113 15 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -24% -13% -100% -24% -51% 263% -51% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 4% -4%  -6% 7% 9% -4% 


Saoedi-Arabië Connectiviteit 2018 94 186 12 92 37 140 57 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 7% 111% -87% 5% -58% 59% -36% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 8% 11% 5% 11% 5% 4% 


VAE Connectiviteit 2018 112 168 - 104 38 170 70 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 19% 77% -100% 10% -60% 80% -26% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 8% 3%  1% 8% 4% 1% 


VS Connectiviteit 2018 4,089 4,500 634 4,409 1,147 7,721 3,232 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 11% 22% -83% 20% -69% 110% -12% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% 1% -5% 0% 5% 5% 3% 


Gemiddeld over 13 landen Verschil met gemiddelde alle luchthavens 2% 46% -85% 21% -59% 90% -15% 


 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 5% -1% 4% 8% 6% 5% 


Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Wel laat Schiphol na Istanbul Atatürk de hoogste gemiddelde groei in directe connectiviteit zien 
over alle markten, met jaarlijks gemiddeld 4 procent (ten opzichte van bijna 10 procent voor Istan-
bul Atatürk) (zie Tabel 4.2). Schiphol laat de sterkste groei zien naar India (gemiddeld 9 procent 
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per jaar) en de Verenigde Arabische Emiraten (11 procent). Met vier landen is de directe connecti-
viteit over dezelfde periode gedaald, te weten Japan (gemiddelde 4 procent per jaar), Bahrein (3 
procent), Koeweit en Oman (beide minder dan 1 procent).  
 
Ook in termen van indirecte connectiviteit presteert Schiphol gemiddeld. Naar geen enkel land 
biedt Schiphol de meeste indirecte connectiviteit (zie Tabel 4.3). De relatief best bediende markt is 
wederom Indonesië, waar Schiphols indirecte connectiviteit 58 procent boven het gemiddelde van 
alle benchmarkluchthavens in 2018 ligt. Ook Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten 
worden relatief goed bediend vanaf Schiphol, met een indirecte connectiviteit van respectievelijk 7 
procent en 19 procent meer dan gemiddeld. Op geen enkele markt heeft Schiphol de laagste indi-
recte connectiviteit. Londen Heathrow heeft met tien van de dertien landen de hoogste indirecte 
connectiviteit.. Daarentegen heeft Dubai op twaalf van de dertien landen de minste indirecte con-
nectiviteit.  
 
Gemiddeld over alle dertien landen ligt de indirecte connectiviteit van Schiphol 2 procent boven 
het gemiddelde van alle benchmarkluchthavens (zie Tabel 4.3). Londen Heathrow heeft de hoogste 
indirecte connectiviteit (90 procent boven het gemiddelde), gevolgd door Parijs Charles de Gaulle 
(46 procent) en Frankfurt (21 procent). De indirecte connectiviteit van Dubai ligt gemiddeld over 
alle dertien landen 85 procent lager dan gemiddeld over de benchmarkluchthavens, en presteert 
daarmee het slechtst, gevolgd door Istanbul Atatürk (59 procent onder het gemiddelde). 
 
Met vijf van de dertien landen laat Schiphol de grootste groei in indirecte connectiviteit zien in de 
periode 2009-2018, te weten met Oman (24 procent), Bahrein (17 procent), China, Koeweit (beide 
13 procent) en Canada (7 procent) (zie Tabel 4.3). Op alle overige markten is de indirecte connec-
tiviteit ook gegroeid, met uitzondering van de Verenigde Staten, waar hij nagenoeg gelijk bleef.  


4.5 Hubconnectiviteit 
Na Frankfurt heeft Schiphol nog steeds de hoogste hubconnectiviteit (zie Figuur 4.8). Ondanks 
een lagere relatieve groei ten opzichte van 2017 is het absolute verschil met nummer drie Londen 
Heathrow groter geworden. Na Londen Heathrow volgen München, Istanbul Atatürk, Parijs Char-
les de Gaulle en Dubai. 
 
Met een groei van bijna 40 procent groeit de hubconnectiviteit van Dubai het snelst. Deze groei 
wordt met name veroorzaakt door een nieuwe codeshareovereenkomst tussen hubcarrier Emirates 
en FlyDubai (FZ). Laatstgenoemde is goed voor meer dan 21 procent van de directe connectiviteit 
op Dubai. Ook de hubconnectiviteit van München stijgt in 2018 sterk, met meer dan 12 procent. 
Deze groei wordt in grote mate veroorzaakt door nieuwe operaties van Eurowings en United Air-
lines. Ook Frankfurt, Istanbul Atatürk en Schiphol groeien, maar op gepaste afstand, met respec-
tievelijk, ruim 4, ruim 3 en ongeveer 2,5 procent ten opzichte van 2017. De hubconnectiviteit van 
Parijs Charles de Gaulle neemt marginaal toe, terwijl die van Londen Heathrow met bijna 4 procent 
afneemt. In het geval van Londen Heathrow is de daling voor een groot deel te wijten aan het 
schrappen van vluchten door zowel Oneworld als STAR Alliance op die luchthaven. 
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Sinds 2009 zijn Istanbul Atatürk en Dubai het snelst gegroeid, met gemiddeld respectievelijk 16 en 
15 procent per jaar. Echter, van de gevestigde Europese hubs ontwikkelde Schiphol zich aanzienlijk 
beter dan de concurrenten, met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 7 procent. München (ruim 
3 procent), Frankfurt (bijna 3 procent), Londen Heathrow (bijna 2 procent) en Parijs Charles de 
Gaulle (bijna 1 procent) volgen. 


Figuur 4.8 Schiphol blijft na Frankfurt de meeste hubconnectiviteit bieden  
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Figuur 4.9 laat zien door welke connecties de hubconnectiviteit gegenereerd wordt. Meer dan 22 
procent van de hubconnectiviteit van Schiphol bestaat uit connecties tussen twee intra-Europese 
routes. Alleen voor München vormen intra-Europese routes een groter aandeel van de hubcon-
nectiviteit (bijna 47 procent). Opvallend is dat de hubconnectiviteit van Frankfurt, Schiphol en 
Istanbul Atatürk redelijk evenwichtig verdeeld is over de verschillende wereldregio’s, in tegenstel-
ling tot München, Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle. Dubai heeft met name vanwege 
de afwijkende geografische ligging ten opzichte van de Europese hubs in deze monitor een afwij-
kende samenstelling van de hubconnectiviteit.  
 
De goede directe verbondenheid tussen Schiphol en Latijns-Amerika heeft van Schiphol een be-
langrijke hub tussen Europa en dat continent gemaakt. In absolute termen biedt Schiphol dan ook 
de meeste connectiviteit aan op de markt tussen Europa en Latijns-Amerika. Daarnaast staat Schip-
hol op plaats 3 wat betreft hubconnectiviteit tussen Europa en Noord-Amerika, Afrika en Azië/Pa-
cific, en voor intra-Europese vluchten. Frankfurt blijft de belangrijkste hub in de benchmark. De 
Duitse luchthaven biedt van Europa naar zowel Noord-Amerika als Azië/Pacific de meeste hub-
connectiviteit aan. Daarnaast staat Frankfurt voor verbindingen naar Latijns-Amerika, het Midden-
Oosten en Afrika op de tweede plaats. Dubai biedt de meeste verbindingen aan tussen, vanuit 
Europees perspectief, twee intercontinentale vluchten aan, een gevolg van de geografische ligging 
van die luchthaven. 
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Figuur 4.9 Europese luchthavens bieden voornamelijk connecties aan tussen Europa en andere 
wereldregio’s 
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4.6 Feederwaarde 
De feederwaarde laat zien hoeveel hubconnecties een directe verbinding gemiddeld oplevert. De 
feederwaarde is daarmee een maat voor de kwaliteit en efficiëntie van het overstapsysteem op de 
betreffende luchthaven. 
 
Een lagere feederwaarde kan meerdere oorzaken hebben: 
1. Ten eerste speelt de minimale overstaptijd een rol. Die minimale overstaptijd speelt met name 


op Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle een negatieve rol, omdat die op die luchtha-
vens relatief lang is. Doordat connecties met een korte overstaptijd daar niet mogelijk zijn, is 
de gemiddelde kwaliteit van de connecties lager, hetgeen zorgt voor een lagere hubconnectivi-
teit en daarmee ook een lagere feederwaarde.  


2. De feederwaarde wordt verder beïnvloed door de geografische markten waarop een luchtha-
ven actief is. Voor München bestaat bijvoorbeeld een belangrijk deel van de hubconnectiviteit 
uit intra-Europese connecties. Gemiddeld genomen is de kwaliteit op deze verbindingen lager, 
omdat overstap- en omvliegtijd een relatief groter deel van de totale reisduur beslaat. Dit zorgt 
voor een lagere hubconnectiviteit per directe verbinding. 


3. Ook het type hubluchthaven is belangrijk. In tegenstelling tot de overige luchthavens, worden 
op Dubai voornamelijk connecties tussen twee ‘long-haul’ vluchten aangeboden. Deze vluch-
ten worden minder vaak – maar met grotere toestellen – uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat 
een directe vlucht naar Dubai op minder vluchten aansluit dan een vlucht naar een luchthaven 
met een fijnmazig Europees netwerk. 


4. Van groot belang is ook de afstemming tussen inkomende en uitgaande vluchten. Op sommige 
hubluchthavens, zoals Schiphol, opereert de hubcarrier duidelijke ‘inbound waves’ en ‘out-
bound waves’, waardoor inkomende en uitgaande vluchten beter op elkaar aansluiten. 
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5. Tot slot is ook het aantal vluchten van de hubcarrier (en partners) van cruciaal belang. Hoe 
groter dat aantal, hoe groter het aantal aangeboden connecties op een hubluchthaven, ceteris 
paribus. 


 
Figuur 4.10 toont voor alle luchthavens de ontwikkeling van de feederwaarde. Sinds 2009 heeft 
Frankfurt de hoogste feederwaarde, gevolgd door Schiphol. Het verschil tussen beide luchthavens 
wordt steeds kleiner, zeker na een krimp van bijna 2 procent voor Frankfurt tegen een toename 
van meer dan 2 procent voor Schiphol.  
 
In het laatste jaar is de feederwaarde van Dubai het sterkst gestegen, met bijna 39 procent, gevolgd 
door München met meer dan 10 procent, Istanbul Atatürk met bijna 6 procent en Schiphol met 
meer dan 2 procent. De feederwaarde van Londen Heathrow daalt met meer dan 2 procent, Frank-
furt met bijna 2 procent en Parijs Charles de Gaulle met meer dan 1 procent. Hiermee is Parijs de 
hub met laagste feederwaarde van de benchmark. München neemt ten koste van Londen Heathrow 
de derde plek over. 
 
Ten opzichte van 2009 hebben Dubai en Istanbul Atatürk de hoogste relatieve groei doorgemaakt, 
beide met rond de 9 procent gemiddeld per jaar. Schiphol volgt, met meer dan 3 procent op jaar-
basis. Parijs Charles de Gaulle steeg het minst, met gemiddeld nog geen procent per jaar.  


Figuur 4.10 Het gat tussen de feederwaarde van Frankfurt en Schiphol is in 2018 verkleind 
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4.7 Overlap met Schipholnetwerk 
Naast de connectiviteitsanalyse van Schiphol en het vergelijken van de netwerkkwaliteit met de 
belangrijkste concurrenten, is het ook belangrijk na te gaan in hoeverre de netwerken van de ver-
schillende luchthavens overlappen. Luchthavens concurreren onderling wanneer zij dezelfde mark-
ten bedienen. Daarbij is het van belang om aan te tekenen dat met name in het geval van Parijs 







36 HOOFDSTUK 4 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


Charles de Gaulle ook sprake kan zijn van complementariteit in plaats van van concurrentie, omdat 
zowel Schiphol als Parijs Charles de Gaulle als hub voor Air France-KLM fungeren. In deze para-
graaf worden twee typen netwerkoverlap met Schiphol onderscheiden: 
• Netwerkoverlap op hubmarkten: Markten die via Schiphol worden bediend, maar ook door concur-


rerende luchthavens. Bijvoorbeeld de markt Birmingham-Delhi wordt aangeboden door KLM 
via Schiphol (Birmingham – Schiphol – Delhi), maar ook door Emirates via Dubai (Birming-
ham – Dubai – Delhi).  


• Netwerkoverlap op herkomst-bestemmingsmarkten: Directe vluchten vanaf Schiphol die ook worden 
bediend via concurrerende luchthavens. Bijvoorbeeld de directe route Schiphol-Singapore 
wordt ook indirect aangeboden via Dubai (Schiphol – Dubai – Singapore).  


 
Zoals te zien is in Figuur 4.11 heeft het netwerk van Frankfurt de grootste overlap met dat van 
Schiphol, zowel op de hubmarkt als op de herkomst-bestemmingsmarkt. De overlap op de hub-
markt is gestegen van bijna 46 procent in 2017 naar meer dan 47 procent in 2018. Op de herkomst-
bestemmingsmarkt is de netwerkoverlap echter gedaald, van meer dan 55 procent naar net boven 
de 51 procent. Na Frankfurt volgen Parijs Charles de Gaulle en Londen Heathrow als belangrijkste 
concurrenten op de hubmarkt, en München en Londen Heathrow op de herkomst-bestemmings-
markt. Het netwerk van Dubai heeft de minste overlap met dat van Schiphol, zowel op de hub-
markt als op herkomst-bestemmingsmarkten. De geografische ligging van Dubai speelt hierin een 
belangrijke rol. 


Figuur 4.11 Het netwerk van Frankfurt overlapt het meest met dat van Schiphol 
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Gemiddeld is er op de hubmarkt tussen Europa en Azië/Pacific met 41 procent sprake van de 
grootste overlap met het Schipholnetwerk (zie Figuur 4.12). Het Midden-Oosten en Noord-Ame-
rika volgen met respectievelijk 38 en 36 procent. De kleinste netwerkoverlap ondervindt Schiphol 
op intra-Europese markten en markten tussen Europa en Latijns-Amerika, met respectievelijk 22 
en 18 procent. 
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De hoogste mate van netwerkoverlap op de hubmarkt wordt door Frankfurt veroorzaakt op routes 
naar het Midden-Oosten en Noord-Amerika. Het netwerk van Frankfurt overlapt hier voor res-
pectievelijk 60 en 61 procent. Daarnaast heeft Frankfurt de hoogste overlap op intra-Europese 
routes. Op de hubmarkten tussen Europa en Afrika en Azië/Pacific overlapt het netwerk van Is-
tanbul Atatürk het meest, terwijl op hubconnecties tussen Europa en Latijns-Amerika en verbin-
dingen tussen twee intercontinentale routes Parijs Charles de Gaulle de hoogste overlap heeft. 


Figuur 4.12 De overlap met het Schipholnetwerk is het grootst op hubmarkten van Europa naar 
Azië/Pacific 
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Wat de herkomst-bestemmingsmarkt betreft is de gemiddelde netwerkoverlap met name groot op 
de markten Noord-Amerika, Azië/Pacific en het Midden-Oosten, waar respectievelijk 88, 74 en 69 
procent van de routes vanaf Schiphol ook worden bediend via minstens één van de benchmark-
luchthavens (zie Figuur 4.13). Op Noordwest-Europa en Latijns-Amerika is de gemiddelde net-
werkoverlap met 21 en 26 procent het kleinst. 
 
Frankfurt is de belangrijkste concurrent van Schiphol op routes naar Noordwest-Europa (op 33 
procent van de vanaf Schiphol aangeboden directe markten is er een indirect alternatief via Frank-
furt), Zuidoost-Europa (87 procent) en samen met Istanbul Atatürk het Midden-Oosten (95 pro-
cent). Daarnaast overlapt het netwerk van Istanbul Atatürk het meest qua verbindingen naar 
Azië/Pacific, met 86 procent. Het netwerk op Parijs Charles de Gaulle overlapt het meest op Afri-
kaanse routes (52 procent) en Latijns-Amerika (53 procent). Londen Heathrow biedt een indirect 
alternatief voor nagenoeg alle routes tussen Schiphol en Noord-Amerika, met een overlap van 98 
procent. 
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Figuur 4.13 Veel directe intercontinentale bestemmingen vanaf Schiphol worden ook indirect via 
één of meerdere benchmarkluchthavens aangeboden 
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Frankfurt blijft in 2018 de grootste concurrent van Schiphol, met een gewogen aandeel in het 
Schipholnetwerk van 48 procent (zie Figuur 4.14).15 Parijs Charles de Gaulle volgt op de tweede 
plaats, met een overlap van 38 procent, gevolgd door Londen Heathrow, met 34 procent. Ten 
opzichte van 2017 is de netwerkoverlap van Parijs Charles de Gaulle het snelst gestegen, met meer 
dan 2 procentpunt. De overlap van het netwerk van Istanbul Atatürk en Londen Heathrow daalde 
juist, met respectievelijk een half en 1 procentpunt. 
 
Sinds 2009 zijn voornamelijk de netwerken van Istanbul Atatürk en Parijs Charles de Gaulle steeds 
meer gaan concurreren met dat van Schiphol. De netwerkoverlap van Istanbul Atatürk is tussen 
2009 en 2018 toegenomen van 12 naar 19 procent. In dezelfde periode steeg de netwerkoverlap 
van Parijs Charles de Gaulle van 32 naar 38 procent. De netwerkoverlap van Frankfurt en Londen 
Heathrow is gedaald, van respectievelijk 53 procent naar 48 procent en 38 naar 34 procent. De 
netwerkoverlap van Dubai is sinds 2009 het laagste. In absolute termen is de netwerkoverlap tussen 
Dubai en Schiphol met 3,3 procentpunten gestegen ten opzichte van 2009, van 5,3 procent naar 
8,7 procent. 


                                                        
15  Het gaat hier om gewogen gemiddelde van netwerkoverlap op OD-markten en hubmarkten. 
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Figuur 4.14 Netwerkoverlap tussen Parijs Charles de Gaulle en Schiphol nam het sterkst toe 
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5 Staatsgaranties Air France-KLM 


Over de gehele periode 2004-2018 heeft het passagenetwerk van Air France-KLM zich beter ontwikkeld op Schip-
hol dan op Parijs Charles de Gaulle. De capaciteitsschaarste waar Schiphol sinds kort mee te maken heeft maakt 
verdere groei van het netwerk moeilijk. Hierdoor is het directe netwerk van Air France-KLM op Parijs Charles de 
Gaulle in 2018 voor het eerst sinds 2010 sterker gegroeid dan op Schiphol. De hubconnectiviteit van Air France-
KLM op Schiphol groeide het afgelopen jaar wel sterker dan op Parijs Charles de Gaulle. Door de afbouw van de 
full-freighteroperatie van KLM zet de negatieve trend in vrachtcapaciteit zich op Schiphol voort, terwijl de vrachtca-
paciteit Air France-KLM op Parijs Charles de Gaulle juist is toegenomen.  
 
De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige hubontwikkeling 
tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Dit geldt voor zowel het passage- als het vrachtnet-
werk. Dit hoofdstuk presenteert de netwerkontwikkelingen van Air France-KLM (inclusief code-
shares wanneer het hubconnectiviteit en feederwaarde betreft) in termen van directe connectiviteit, 
hubconnectiviteit en feederwaarde. De resultaten op basis van SkyTeam (dus alle vluchten en con-
necties tussen SkyTeampartners op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle) zijn opgenomen in Bij-
lage H. 


5.1 Ontwikkeling van de passagenetwerken 
Figuur 5.1 laat het aandeel van Schiphol zien in de gecombineerde directe connectiviteit van Air 
France-KLM op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Ondanks het bereiken van de capaciteitsli-
miet, blijft Schiphol meer dan 52 procent van de totale directe connectiviteit van Air France-KLM 
aanbieden. Het aandeel is wel gedaald met 0,2 procentpunt ten opzichte van 2017. Het is dan ook 
voor het eerst in negen jaar dat de directe operatie van Air France-KLM zich op Parijs Charles de 
Gaulle beter ontwikkelt dan op Schiphol. 
 
Kijkend naar wereldregio’s is het aandeel van Schiphol in het netwerk van Air France-KLM ge-
groeid op directe routes naar Latijns-Amerika (2 procentpunt), Noord-Amerika en Zuidoost-Eu-
ropa (beide ongeveer 1 procentpunt). Op alle overige markten is het aandeel van Parijs Charles de 
Gaulle toegenomen. Deze luchthaven verzorgt in 2018 bijna 54 procent van het totale aanbod van 
Air France-KLM naar het Midden-Oosten (een toename van bijna 5 procentpunt), 51 procent van 
de routes naar Azië/Pacific (een toename van meer dan 2 procentpunt), bijna 80 procent van het 
totale aanbod naar Afrika (een toename van bijna 2 procentpunt) en meer dan 40 procent van de 
directe connectiviteit naar Noordwest-Europa (een toename van bijna een half procentpunt). Met 
uitzondering van Noordwest-Europa is het nu het tweede jaar op rij dat deze markten zich voor 
het netwerk van Air France-KLM beter ontwikkelen op Parijs Charles de Gaulle dan op Schiphol.  
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Figuur 5.1 Ondanks de capaciteitsschaarste blijft Schiphol het merendeel van de totale directe 
connectiviteit bieden van Air France-KLM op Parijs en Schiphol 
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De directe connectiviteit van Air France-KLM vanaf Schiphol is nagenoeg gelijk gebleven (ver-
moedelijk als gevolg van de capaciteitsschaarste), terwijl die vanaf Parijs Charles de Gaulle is geste-
gen met bijna 1 procent (zie Figuur 5.2). Over de gehele periode sinds 2004 heeft het netwerk van 
Air France-KLM zich echter veel sterker ontwikkeld op Schiphol dan op Parijs Charles de Gaulle. 
In het geval van Schiphol is de directe connectiviteit van Air France-KLM gemiddeld met meer 
dan 2 procent per jaar gegroeid, terwijl in dezelfde periode de directe connectiviteit vanaf Parijs 
Charles de Gaulle is gedaald met gemiddeld meer dan een half procent per jaar. Hiermee biedt Air 
France-KLM in 2018 vanaf Schiphol meer dan 33 procent meer directe connectiviteit aan dan in 
2004, terwijl de directe connectiviteit van Parijs Charles de Gaulle op slechts 91 procent van het 
niveau van 2004 ligt. 
 
In tegenstelling tot de directe connectiviteit heeft de hubconnectiviteit van Air France-KLM zich 
dit jaar wel beter ontwikkeld op Schiphol dan op Parijs Charles de Gaulle, al gaat het op Schiphol 
om een bescheiden groei in vergelijking met voorgaande jaren. Op Schiphol groeide de hubcon-
nectiviteit met bijna 2 procent in 2018, terwijl de groei op Parijs Charles de Gaulle op net iets meer 
dan 1 procent uitkwam. Hiermee heeft Air France-KLM ruim 92 procent meer hubconnectiviteit 
op Schiphol dan in 2004, en bijna 22 procent meer dan 2004 op Parijs Charles de Gaulle. 
 
De groei in hubconnectiviteit van Air France-KLM op Schiphol van 2 procent over het afgelopen 
jaar ligt lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 5 procent in de periode 2004-2017. Ook 
hierin is het aannemelijk dat de capaciteitsschaarste een rol speelt. Dit in ogenschouw nemend is 
het van belang te blijven monitoren hoe het netwerk van de Frans-Nederlandse maatschappij zich 
in de toekomst zal ontwikkelen over de twee luchthavens. 
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Figuur 5.2 Voor het eerst sinds 2005 ontwikkelt de directe connectiviteit van Air France-KLM zich 
beter op Parijs dan op Schiphol 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


De directe connectiviteit van Air France-KLM met Europese bestemmingen is tussen 2017 en 2018 
op zowel Schiphol als Parijs Charles de Gaulle nagenoeg gelijk gebleven (zie Figuur 5.3). Ook de 
directe connectiviteit naar intercontinentale bestemmingen van Air France-KLM is vanaf Schiphol 
nauwelijks gegroeid, met minder dan 1 procent. Vanaf Parijs Charles de Gaulle is het interconti-
nentale netwerk van Air France-KLM daarentegen wel sterk gegroeid, met meer dan 4 procent ten 
opzichte van 2017. 
 
De ontwikkeling van de intercontinentale netwerken vanaf Parijs Charles de Gaulle is over de ge-
hele periode 2004-2018 vergelijkbaar met die van Schiphol. In beide gevallen biedt Air France-
KLM in 2018 rond de 25 procent meer intercontinentale vluchten aan dan in 2004. Juist op het 
Europese netwerk van Air France-KLM is een duidelijk verschil te zien in de ontwikkeling sinds 
2004 tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Waar Air France-KLM vanaf Schiphol in 2018 
maar liefst 35 procent meer directe connectiviteit aanbiedt dan in 2004, biedt de maatschappij vanaf 
Parijs Charles de Gaulle 17 procent minder directe vluchten naar Europese bestemmingen aan.  
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Figuur 5.3 Vanaf beide luchthavens groeide alleen de connectiviteit van Air France-KLM op inter-
continentale routes 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Ondanks de beperkte groeimogelijkheden door de capaciteitslimiet op Schiphol is de hubconnec-
tiviteit van Air France-KLM via Schiphol naar alle markten gegroeid (zie Figuur 5.4). Schiphols 
intra-Europese hubconnectiviteit van Air France-KLM is nauwelijks toegenomen in 2018. Met 
bijna 3 procent zijn connecties van Air France-KLM tussen Europese en intercontinentale bestem-
mingen het sterkst gegroeid.  
 
De functie van Parijs Charles de Gaulle als hub op intra-Europese routes en tussen intercontinen-
tale en Europese bestemmingen van Air France-KLM is gekrompen ten opzichte van het voor-
gaande jaar, met respectievelijk 4 en 2 procent. In de omgekeerde richting, tussen Europa en inter-
continentale bestemmingen, groeide de hubfunctie van Parijs met 3 procent. Blijkbaar heeft Air 
France het ‘wave-systeem’ op Parijs Charles de Gaulle zodanig aangepast dat inkomende Europese 
vluchten beter aansluiten op uitgaande intercontinentale vluchten dan andersom. Als hub tussen 
twee intercontinentale routes van Air France-KLM is Parijs Charles de Gaulle het sterkst gegroeid, 
met meer dan 9 procent. 
 
Sinds de fusie van Air France-KLM in 2004 heeft het hubnetwerk van de luchtvaartmaatschappij 
zich beter op Schiphol dan op Parijs Charles de Gaulle ontwikkeld. Voor beide luchthavens geldt 
dat voornamelijk op intercontinentale connecties relatief veel winst is geboekt (Schiphol heeft 122 
procent meer hubconnectiviteit op deze routes dan in 2004, en Parijs Charles de Gaulle 52 procent 
meer). Maar ook het aanbod van overige verbindingen via Schiphol is gegroeid, met gemiddeld 
ongeveer 4 procent per jaar. Vanaf Parijs Charles de Gaulle is de ontwikkeling meer bescheiden 
geweest. 
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Figuur 5.4 In termen van hubconnectiviteit van Air France-KLM ontwikkelt Schiphol zich nog altijd 
beter dan Parijs Charles de Gaulle 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


De feederwaarde van zowel Schiphol als Parijs Charles de Gaulle voor het netwerk van Air France-
KLM laat over het algemeen een stijgende lijn zien sinds 2004. Wel is de feederwaarde van Schiphol 
op de meeste markten sterker gestegen dan op Parijs Charles de Gaulle. Op alle markten is de 
feederwaarde vanaf beide luchthavens toegenomen ten opzichte van 2004, met uitzondering van 
de aansluiting van intercontinentale vluchten op het Europese netwerk op Parijs Charles de Gaulle.  


5.2 Ontwikkeling van de vrachtnetwerken 
Naast het passagenetwerk maakt ook het vrachtnetwerk deel uit van de Staatsgaranties. Deze pa-
ragraaf vergelijkt de vrachtfrequenties en –volumes van Air France-KLM (inclusief Martinair) vanaf 
Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Hierbij ligt de focus achtereenvolgens op het aantal bestem-
mingen, het aantal aangeboden frequenties en de aangeboden capaciteit. Anders dan in de overige 
analyses in dit rapport, wordt voor vracht naar data over de derde week van november gekeken, in 
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plaats van de derde week van september. De reden hiervoor is dat er fouten zitten in de OAG 
vrachtdata voor het zomerseizoen van 2015.16  
 
Het vrachtnetwerk van Air France-KLM bestaat uit vrachtvliegtuigen (full-freighters) en passa-
giersvliegtuigen (bellycapaciteit). KLM opereert momenteel drie Boeing 747-400 full-freighters en 
Air France twee Boeing 777 full-freighters. Daarnaast heeft KLM de beschikking over acht Boeing 
747-400 combitoestellen, waarin het achterste deel van het vliegtuig volledig wordt gebruikt voor 
vracht. In tegenstelling tot passagiersvliegtuigen hebben deze combitoestellen de beschikking over 
maindeckcapaciteit, waarin ook grotere stukken vracht kunnen worden vervoerd. Deze combitoe-
stellen worden langzaam uitgefaseerd. Voor bellyvracht gaan we er vanuit dat vracht alleen met 
widebody-toestellen wordt vervoerd: de vrachtcapaciteit van narrow-bodies is zeer beperkt, en bo-
vendien wordt de meeste vracht binnen Europa over de weg vervoerd.17 


Figuur 5.5 Zowel op Schiphol als Parijs Charles de Gaulle neemt het aantal full-freighterbestem-
mingen van Air France-KLM af, terwijl de bellycapaciteit toeneemt 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 


Figuur 5.5 laat het aantal bestemmingen zien vanaf Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Ook dit 
jaar is het aantal bestemmingen voor full-freighters van Air France-KLM vanaf beide luchthavens 
gedaald, van 17 bestemmingen vanaf Schiphol in 2017 naar 16 in 2018, en van 15 vanaf Parijs 
Charles de Gaulle naar 14. Wel is de daling in het geval van Schiphol minder sterk dan in voor-
gaande jaren. 


                                                        
16  Het netwerk van Martinair is niet goed verwerkt in de OAG data voor het zomerseizoen van 2015. Een 


aantal vluchten zit dubbel in de data, waardoor de operatie van Martinair groter lijkt dan daadwerkelijk is 
uitgevoerd. De gegevens voor het winterseizoen van 2015 zijn wel juist, daarom worden de resultaten van 
derde week van november gepresenteerd voor 2014 t/m het huidige jaar. Omdat het aanbod van vluchten 
in het winterseizoen over het algemeen lager ligt zijn deze resultaten niet één op één vergelijkbaar met de 
resultaten voor september in eerdere jaren. Daarom worden de resultaten van november niet vergeleken 
met die van september van voorgaande jaren. 


17  Alhoewel er signalen zijn dat er in toenemende mate intra-Europese pakketpost per vliegtuig wordt ver-
voerd. 
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Ook dit jaar gaat op beide luchthavens de daling in het full-freighternetwerk gepaard met een stij-
ging in het aantal bestemmingen van widebody toestellen van Air France-KLM. Ten opzichte van 
het voorgaande jaar is het bellynetwerk van Schiphol uitgebreid met drie bestemmingen, naar in 
totaal 70 in 2018. Vanaf Parijs Charles de Gaulle is het bestemmingsaanbod gestegen van 79 in 
2017 naar 83 in 2018. 
 
Het aantal non-stopfrequenties en navenante capaciteit van full-freighters en combitoestellen van 
Air France-KLM op Schiphol neemt ook in 2018 af (zie figuur 5.6). Het aantal non-stopfrequenties 
daalt van 58 in 2017 naar 36 in 2018. Ook dit jaar wordt deze frequentiedaling opgevangen door 
een stijging in de bellyfrequenties (van 306 in 2017 naar 328 in 2018), waardoor per saldo het totale 
aantal non-stop frequenties gelijk is gebleven. Voor het totale netwerk inclusief multistops is de 
situatie vergelijkbaar. De daling in het aantal full-freighterfrequenties wordt gecompenseerd door 
een stijging in het aantal bellyfrequenties, waardoor het totaal uitkomt op 449 frequenties, één 
vlucht meer dan in 2017.  


Figuur 5.6 De transitie van Air France-KLM op Schiphol van full-freighters naar bellyvracht zet 
zich voort  
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De situatie op Parijs Charles de Gaulle is enigszins anders dan op Schiphol. Full-freighters zorgen 
vanaf Parijs Charles de Gaulle voor een kleiner aandeel van de totale vrachtcapaciteit van Air 
France-KLM. Opvallend is dat het aantal non-stop full-freighterfrequenties vanaf Parijs Charles de 
Gaulle dit jaar is gestegen, van 14 naar 16. Daarnaast zijn ook de bellyfrequenties gestegen met 19. 
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Dit leidt tot een totaal van 498 non-stop frequenties in 2018. Ook wat betreft het totale netwerk 
(inclusief multistops) is het aantal vluchten met zowel full-freighters als bellytoestellen gestegen, 
van 526 in 2017 naar 556 in 2018. 
 
Ondanks dat de krimp in het aantal full-freightervluchten op Schiphol wordt opgevangen door 
widebody-toestellen, zorgt de beperktere vrachtcapaciteit van passagiersvliegtuigen voor een daling 
in de totaal aangeboden capaciteit van Air France-KLM (zie Figuur 5.7). Ten opzichte van 2017 is 
de non-stop vrachtcapaciteit van full-freighters van Air France-KLM gedaald met 34 procent, en 
de bellycapaciteit met 8 procent gestegen. Hiermee is de totale vrachtcapaciteit van Air France-
KLM op Schiphol tussen 2017 en 2018 gedaald met bijna 4 procent. 
 
Parijs Charles de Gaulle breekt voor het eerst met de dalende trend in vrachtcapaciteit van Air 
France-KLM van de afgelopen jaren. Na een jaarlijkse daling van gemiddeld 1 procent per jaar, is 
de capaciteit vanaf Parijs Charles de Gaulle in het laatste jaar met 7 procent gestegen. Hiermee 
biedt Air France-KLM vanaf Parijs Charles de Gaulle bijna 56 procent aan van het totale capaci-
teitsaanbod vanaf beide luchthavens. 


Figuur 5.7 Voor het eerst sinds 2014 neemt de cargocapaciteit van Air France-KLM vanaf Parijs 
toe 
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Figuur 5.8 laat de ontwikkeling van de capaciteit van Air France-KLM per wereldregio zien. Vanaf 
Schiphol is alleen de capaciteit naar Azië/Pacific gestegen, met 5 procent. Op alle overige regio’s 
die onderdeel uitmaken van het vrachtnetwerk van Schiphol is de aangeboden capaciteit in 2018 
gedaald ten opzichte van 2017, tussen de 0,4 procent (Latijns-Amerika) en 17 procent (Midden-
Oosten). Binnen Europa vervoert KLM geen cargo met widebody toestellen of full-freighters. Kij-
kend naar alleen bellyvracht is de capaciteit naar Afrika en het Midden-Oosten gedaald, met res-
pectievelijk 1 en 17 procent. Naar alle overige regio’s is de bellycapaciteit gestegen. 
 
Vanaf Parijs Charles de Gaulle is de totale capaciteit van Air France-KLM naar 4 van de 7 wereld-
regio’s gegroeid. Zuidoost-Europa liet de grootste groei zien, met 76 procent, gevolgd door Latijns-
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Amerika met 16 procent, Azië/Pacific met 11 procent en Noord-Amerika met 9 procent. De ca-
paciteit naar Afrika, het Midden-Oosten en Noordwest-Europa is gedaald, met respectievelijk 1, 3 
en 46 procent. 
 
Ondanks de negatieve trend blijft Air France-KLM vanaf Schiphol de meeste vrachtcapaciteit aan-
bieden naar Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific. Het is echter de vraag of dit zo 
blijft, gezien de capaciteitsschaarste waar Schiphol in ieder geval de komende jaren nog mee te 
maken heeft. 


Figuur 5.8 Ondanks de negatieve trend blijft Schiphol de meeste cargocapaciteit aanbieden naar 
Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific 
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5.3 Conclusies ten aanzien van de staatsgaranties 
De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige netwerkontwik-
keling tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Waar de vrachtcapaciteit vanaf Schiphol sterker 
is afgenomen dan vanaf Parijs Charles de Gaulle door de afbouw van de full-freighteroperatie van 
KLM, heeft het passagenetwerk zich de afgelopen periode vele malen beter ontwikkeld vanaf 
Schiphol dan Parijs Charles de Gaulle. Echter heeft Schiphol voor het eerst in 2018 te kampen met 
capaciteitsschaarste, hetgeen de verdere ontwikkeling in termen van connectiviteit moeilijk maakt. 
Dit kan als gevolg hebben dat in de toekomst Air France-KLM in toenemende mate haar groei op 
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Parijs Charles de Gaulle realiseert. Het gebrek aan capaciteit brengt daarom risico’s met zich mee 
in het licht van een evenwichtige hubontwikkeling, zoals beoogd in de Staatsgaranties. Het is be-
langrijk deze ontwikkelingen te blijven monitoren. 
 
Sinds 2016 biedt Air France-KLM meer directe connectiviteit vanaf Schiphol dan vanaf Parijs 
Charles de Gaulle aan. In 2018 is dit nog steeds het geval, al is het aandeel van Schiphol met 0,2 
procentpunt afgenomen. Dit was dan ook het eerste jaar sinds 2010 dat het directe netwerk, in 
termen van directe connectiviteit, vanaf Parijs Charles de Gaulle sterker groeide dan vanaf Schip-
hol. In termen van hubconnectiviteit presteert Schiphol nog altijd beter dan Parijs Charles de 
Gaulle, met een groei van 2 procent tegenover 1 procent in 2018. Wel is de groei op Schiphol het 
laatste jaar beperkter dan in de voorgaande periode. De ontwikkeling van het hubnetwerk van Parijs 
Charles de Gaulle laat sinds 2012 een stagnerende trend zien. 
 
Wat betreft het vrachtnetwerk, zet Schiphols trend van de afgelopen jaren door. Het full-freighter-
netwerk op Schiphol is afgebouwd, en de verloren capaciteit wordt deels opgevangen door bellyca-
paciteit in widebodytoestellen. Per saldo is de totale non-stopcapaciteit van Air France-KLMmet 
bijna 4 procent gedaald ten opzichte van 2017. De verminderde focus van Air France-KLM op 
full-freightervervoer wordt vooral veroorzaakt door overcapaciteit in de markt, doordat andere 
vrachtmaatschappijen in toenemende mate hebben geïnvesteerd in full-freightercapaciteit. De door 
Air France-KLM aangeboden vrachtcapaciteit op Parijs Charles de Gaulle is voor het eerst sinds 
2014 gestegen, met 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Consequentie hiervan is dat 
het aandeel van Schiphol in de totaal aangeboden capaciteit vanaf beide luchthavens wederom 
daalt. Inmiddels is het aandeel afgenomen van 51 procent in 2014 naar 44 in 2018.  
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6 Conclusies 


De sterke ontwikkeling sinds het begin van deze monitor heeft van Schiphol een van de belangrijkste hubluchthavens 
in Europa gemaakt. Echter, Schiphol kampt sinds afgelopen jaar met capaciteitsschaarste, wat een rem zet op verdere 
ontwikkeling van met name het directe netwerk. Dit is voor het eerst waarneembaar in de resultaten van deze 
monitor. De ontwikkeling in termen van het aantal bestemmingen en de directe connectiviteit blijft achter. Ook de 
groei van de indirecte en hubconnectiviteit is niet zo uitbundig als in voorgaande jaren. 


6.1 Bestemmingsportfolio 
Schiphol biedt in september van dit jaar 272 bestemmingen aan, één meer dan in september 2017. 
Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn vijf bestaande bestemmingen verloren, en zes nieuwe 
bestemmingen geïntroduceerd. Per saldo daalt het aantal bestemmingen binnen Europa met twee, 
en neemt het aantal bestemmingen in het Midden-Oosten af met twee. Het bestemmingsaanbod 
naar Noord- en Latijns-Amerika, Afrika en Azië/Pacific neemt toe. Met 160 bestemmingen, twee 
meer dan in 2017, biedt KLM nog altijd de meeste bestemmingen vanaf Schiphol aan. 
 
Ten opzichte van de overige benchmarkluchthavens laat Schiphol de kleinste groei zien in termen 
van het aantal bestemmingen. Op alle benchmarkluchthavens stijgt het bestemmingsaanbod. Met 
name op Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle groeit het aantal aangeboden bestemmingen sterk, 
met respectievelijk 17 en 12. Desalniettemin staat Schiphol in 2018 nog altijd vierde in termen van 
het aantal aangeboden bestemmingen. 


6.2 Directe connectiviteit 
De directe connectiviteit vanaf Schiphol blijft ten opzichte van 2017 nagenoeg stabiel. Gezien de 
capaciteitsschaarste ligt dit resultaat in de lijn der verwachting, maar vergeleken met voorgaande 
jaren is dit een trendbreuk. De directe connectiviteit naar Latijns-Amerika neemt het meest toe (8 
procent), gevolgd door Azië/Pacific en Noord-Amerika (beide 4 procent). De directe connectivi-
teit met het Midden-Oosten is met 11 procent sterk gedaald. KLM laat een beperkte stijging in 
directe connectiviteit zien (minder dan 1 procent). De groep LCCs/charters laat de grootste stijging 
in directe connectiviteit zien (6 procent). Daarentegen daalt de connectiviteit van luchtvaartmaat-
schappijen van de STAR alliantie met bijna 4 procent, die van overige SkyTeamleden met bijna 5 
procent. 
 
Bij de overige luchthavens in de benchmark was er wel sprake van groei in directe connectiviteit. 
De directe connectiviteit van Frankfurt steeg met maar liefst 6 procent, waardoor Schiphol haar 
eerste plaats kwijtraakt aan de belangrijkste Lufthansahub. De directe connectiviteit van Parijs 
Charles de Gaulle en München groeit met 2 procent. Op Londen Heathrow en Istanbul Atatürk is 
de ontwikkeling negatief, met een krimp van respectievelijk 2 en 3 procent. Op Dubai bleef de 
ontwikkeling nagenoeg gelijk.  
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6.3 Indirecte connectiviteit 
Ondanks een groei van bijna 1 procent, valt de ontwikkeling in indirecte connectiviteit van Schip-
hol in 2018 tegen in vergelijking met het gemiddelde van de voorgaande jaren. Ook valt op dat de 
bijdrage van de 20 voor Schiphol belangrijkste onward hubs in de indirecte connectiviteit afneemt. 
De grootste relatieve groei is te vinden op routes naar Azië/Pacific, Noordwest-Europa en Latijns-
Amerika. Naar Zuidoost-Europa en met name Afrika daalt de indirecte connectiviteit, met respec-
tievelijk 1 en 4 procent. 
 
Indirecte connectiviteit biedt voor luchthavens met capaciteitsrestricties een mogelijkheid om haar 
netwerk te verbeteren voor herkomst-bestemmingspassagiers. Toch is de groei in indirecte con-
nectiviteit van Schiphol lager dan de groei van de andere benchmarkluchthavens, met uitzondering 
van Dubai. Istanbul Atatürk en Londen Heathrow laten de sterkste groei zien, beide met 4 procent, 
gevolgd door Parijs Charles de Gaulle met 3 procent, en Frankfurt en München, beide met 2 pro-
cent.  


6.4 Verbondenheid met specifieke landen 
Van de dertien landen die in de vergelijking zijn meegenomen is Schiphol in termen van directe en 
indirecte connectiviteit het best verbonden met de Verenigde Staten, China en Canada. In termen 
van connectiviteit is Schiphol het minst goed verbonden met Bahrein, Koeweit, Oman en Saudi-
Arabië. Verschillen hangen in grote mate samen met de omvang van de bestemmingslanden. 
 
Gegeven het grote aantal landen in het Midden-Oosten is het niet verwonderlijk dat Dubai met zes 
van de dertien landen de hoogste directe connectiviteit heeft. Londen Heathrow heeft met vijf 
landen de hoogste directe connectiviteit en Parijs Charles de Gaulle met de resterende twee landen. 
In vergelijking met de benchmarkluchthavens presteert Schiphol gemiddeld. Alhoewel Schiphol 
met geen enkel land de hoogste directe connectiviteit heeft, laat Schiphol na Istanbul Atatürk de 
sterkste groei in directe connectiviteit zien over de dertien landen. In termen van indirecte connec-
tiviteit ontwikkelt het netwerk van Schiphol zich het best. 


6.5 Hubconnectiviteit 
Ondanks de capaciteitsbeperkingen stijgt de hubconnectiviteit van Schiphol in 2018 met 3 procent. 
Wel is deze groei aanzienlijk lager dan het gemiddelde in voorgaande jaren. De grootste groei is 
zichtbaar op verbindingen tussen twee intercontinentale routes, gevolgd door verbindingen tussen 
Europa en Latijns-Amerika. De hubconnectiviteit tussen Europa en het Midden-Oosten is met 
bijna 14 procent sterk gedaald, een direct gevolg van het wegvallen van bestemmingen in het Mid-
den-Oosten. 
 
Nog altijd heeft Schiphol, na Frankfurt, de meeste hubconnectiviteit. Ondanks de bescheiden groei 
is het gat tussen Schiphol en Londen Heathrow (nummer drie op de ranglijst) groter geworden. 
Dankzij nieuwe codeshareovereenkomsten groeide de hubconnectiviteit op Dubai het meest, met 
40 procent, gevolgd door München met 12 procent. Over de gehele periode 2009-2018 is alleen de 
hubconnectiviteit van Istanbul Atatürk en Dubai sterker gegroeid dan die van Schiphol.  
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6.6 Mate van overlap met Schipholnetwerk 
Het netwerk van Frankfurt overlapt ook in 2018 het meest met dat van Schiphol, gevolgd door 
Parijs Charles de Gaulle en Londen Heathrow. Ten opzichte van 2017 neemt de netwerkoverlap 
met Parijs Charles de Gaulle het sterkst toe, met meer dan 2 procentpunten. Deze stijging is te 
wijten aan zowel een stijging in de herkomst-bestemmingsmarkt als in de hubmarkt van Schiphol. 
De overlap van het netwerk van Istanbul Atatürk en Londen Heathrow daalt juist, met respectie-
velijk een half en 1 procentpunt 
 
Sinds 2009 zijn voornamelijk de netwerken van Istanbul Atatürk en Parijs Charles de Gaulle steeds 
meer gaan concurreren met dat van Schiphol. Van 12 procent in 2009 overlapt het netwerk van 
Istanbul Atatürk in 2018 met 19 procent, terwijl in dezelfde periode de netwerkoverlap van Parijs 
Charles de Gaulle toenam van 32 naar 38 procent. De netwerkoverlap van Frankfurt en Londen 
Heathrow daalde, van 53 procent naar 48 procent in het eerste geval en van 38 naar 34 procent in 
het tweede. 


6.7 Staatsgaranties 
De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige netwerkontwik-
keling tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Het passagenetwerk heeft zich de afgelopen 
periode vele malen beter ontwikkeld vanaf Schiphol dan vanaf Parijs Charles de Gaulle. Aan de 
andere kant is de vrachtcapaciteit van Air France-KLM op Schiphol sterker afgenomen dan op 
Parijs Charles de Gaulle. Schiphol heeft in 2018 voor het eerst te kampen met capaciteitsschaarste, 
wat de verdere ontwikkeling in termen van connectiviteit moeilijk maakt. Dit kan als gevolg hebben 
dat Air France-KLM in de toekomst in toenemende mate haar groei op Parijs Charles de Gaulle 
realiseert. Dit brengt risico’s met zich mee wat betreft een evenwichtige hubontwikkeling, zoals 
beoogd in de Staatsgaranties.  
 
Sinds 2016 biedt Air France-KLM meer directe connectiviteit aan vanaf Schiphol dan vanaf Parijs 
Charles de Gaulle. In 2018 is dit nog steeds het geval, al neemt het aandeel van Schiphol met 0,2 
procentpunt af. Dit is dan ook het eerste jaar sinds 2010 dat het directe netwerk van Air France-
KLM vanaf Parijs Charles de Gaulle sterker groeit dan vanaf Schiphol. In termen van hubconnec-
tiviteit presteert Schiphol nog wel beter dan Parijs Charles de Gaulle, met een groei van 2 procent 
tegenover een groei van 1 procent in 2018. Wel is de groei van het laatste jaar op Schiphol beschei-
den in vergelijking met de voorgaande periode. De ontwikkeling van het hubnetwerk van Parijs 
Charles de Gaulle is al sinds 2012 gestagneerd. 
 
In termen van het aanbod van luchtvrachtcapaciteit op Schiphol zet de trend van de afgelopen 
jaren door. Het full-freighternetwerk op Schiphol is afgebouwd, en de weggevallen capaciteit wordt 
deels opgevangen door bellycapaciteit in widebodytoestellen. Per saldo is de totale non-stop capa-
citeit van Air France-KLM tussen 2017 en 2018 met bijna 4 procent gedaald. De verminderde focus 
van Air France-KLM op full-freightervervoer wordt vooral veroorzaakt door overcapaciteit in de 
markt, doordat andere vrachtmaatschappijen in toenemende mate hebben geïnvesteerd in full-
freightercapaciteit. De vrachtcapaciteit van Parijs Charles de Gaulle is voor het eerst sinds 2014 
gestegen, met 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Consequentie hiervan is dat het 
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aandeel van Schiphol in de totaal aangeboden capaciteit vanaf beide luchthavens wederom daalt. 
Inmiddels is het aandeel afgenomen van 51 procent in 2014 naar 44 in 2018. 
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Bijlage A Minimum Connecting Times 


IATA 
code Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I EUR-


EUR 
AMS Amsterdam Netherlands 50 25 50 50 40 


CDG Paris Charles de Gaulle Apt France 90 90 90 90 - 


DXB Dubai International United Arab Emirates 60 20 60 75 - 


FRA Frankfurt International Apt Germany 45 45 45 45 - 


IST Istanbul Atatürk Airport Turkey 90 30 75 60 - 


LHR London Heathrow Apt United Kingdom 60 60 60 60 - 


MUC Munich International Airport Germany 30 30 30 30 - 


ABV Abuja Nigeria 60 20 60 60 - 


ADD Addis Ababa Ethiopia 60 30 60 45 - 


AEP Buenos Aires Aeroparque J. Newbery Argentina 60 60 60 60 - 


AKL Auckland International Apt New Zealand 75 20 90 55 - 


ALA Almaty Kazakhstan 60 30 60 60 - 


ALG Algiers Algeria 45 30 45 40 - 


AMM Amman Queen Alia International Apt Jordan 60 30 60 45 - 


ARN Stockholm Arlanda Apt Sweden 45 15 50 30 - 


ASU Asuncion Paraguay 30 30 30 60 - 


ATH Athens (GR) Greece 45 45 55 45 - 


ATL Atlanta Hartsfield-jackson Intl Apt USA 60 55 90 90 - 


AUH Abu Dhabi International Apt United Arab Emirates 60 60 60 60 - 


BAH Bahrain Bahrain 60 20 60 60 - 


BCN Barcelona Apt Spain 45 20 45 45 - 


BEG Belgrade Serbia 75 30 75 70 45 


BEY Beirut Lebanon 0 20 0 45 - 


BKK Bangkok Suvarnabhumi International 
Apt Thailand 75 75 75 75 - 


BLR Bengaluru India 90 45 90 60 - 


BNE Brisbane Australia 90 30 90 50 - 


BOG Bogota Colombia 50 20 60 60 - 


BOM Mumbai India 150 30 180 90 - 


BRU Brussels Airport Belgium 50 20 50 50 50 


BSB Brasilia Brazil 45 30 60 60 - 


BUD Budapest Hungary 60 20 60 40 - 


BWN Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam 0 20 0 45 - 


CAI Cairo Egypt 60 30 60 60 - 


CAN Guangzhou China 150 120 120 150 - 


CCS Caracas Venezuela 120 30 120 60 - 


CGH Sao Paulo Congonhas Apt Brazil 90 60 75 60 - 


CGK Jakarta Soekarno-Hatta Apt Indonesia 60 60 120 60 - 


CLE Cleveland Hopkins International Apt USA 30 30 30 30 - 
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IATA 
code Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I EUR-


EUR 
CLT Charlotte USA 60 40 60 60 - 


CMB Bandaranaike Intl Sri Lanka 60 20 60 90 - 


CMN Casablanca Mohammed V Apt Morocco 50 50 50 50 - 


CPH Copenhagen Kastrup Apt Denmark 45 30 45 45 - 


CPT Cape Town South Africa 60 45 60 60 - 


CTU Chengdu China 60 20 60 60 - 


CUR Curacao Curacao 40 40 40 40 - 


CVG Cincinnati Northern Kentucky Intl Apt USA 60 40 60 60 - 


DAC Dhaka Bangladesh 60 30 120 60 - 


DEL Delhi India 180 90 180 90 - 


DEN Denver Intl Apt USA 60 50 60 60 - 


DFW Dallas/Fort Worth International Apt USA 50 50 70 70 - 


DME Moscow Domodedovo Apt Russian Federation 80 60 100 60 - 


DMM Dammam (SA) 00 Saudi Arabia 90 60 90 90 - 


DOH Doha Qatar 60 20 60 60 - 


DPS Denpasar-Bali Indonesia 75 60 75 60 - 


DTW Detroit Wayne County USA 60 45 90 60 - 


DUB Dublin Ireland Republic of 45 45 45 45 - 


DUS Duesseldorf International Airport Germany 35 35 35 35 - 


DXB Dubai International Airport United Arab Emirates 60 20 60 75 - 


ESB Ankara Esenboga Apt Turkey 90 30 90 90 - 


EWR Newark Liberty International Apt USA 75 60 90 60 - 


EZE Buenos Aires Ministro Pistarini Argentina 60 60 60 60 - 


FCO Rome Fiumicino Apt Italy 60 45 60 45 - 


FNJ Pyongyang Korea Democratic People's Republic 
of 0 0 0 60 - 


GIG Rio de Janeiro Galeao-A.C.Jobim Int Apt Brazil 75 60 120 60 - 


GMP Seoul Gimpo International Airport Korea Republic of 60 20 60 60 - 


GRU Sao Paulo Guarulhos Intl Apt Brazil 60 60 90 60 - 


GUA Guatemala City Guatemala 60 10 60 40 - 


GVA Geneva Switzerland 40 40 40 40 - 


GYD Baku Heydar Aliyev International Apt Azerbaijan 60 20 60 60 - 


GYE Guayaquil Ecuador 60 45 60 60 - 


HAN Hanoi Viet Nam 60 20 60 60 - 


HAV Havana Cuba 120 60 120 120 - 


HEL Helsinki-Vantaa Finland 30 20 40 35 - 


HKG Hong Kong International Apt Hong Kong (sar) China 60 20 60 60 - 


HND Tokyo Intl (Haneda) Japan 120 30 120 60 - 


HNL Honolulu USA 60 75 120 120 - 


IAD Washington Dulles International Apt USA 45 45 90 90 - 
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IATA 
code Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I EUR-


EUR 
NUE Nuremberg Germany 30 30 30 30 - 


ORD Chicago O'Hare International Apt USA 75 50 90 90 - 


ORN Oran Ahmed Ben Bella Apt Algeria 45 30 45 40 - 


ORY Paris Orly Apt France 60 50 60 60 - 


OSL Oslo Gardermoen Airport Norway 40 35 50 40 - 


OTP Bucharest Henri Coanda Apt Romania 60 45 60 45 - 


OVB Novosibirsk Russian Federation 150 90 150 150 - 


PEK Beijing Capital Intl Apt China 120 50 120 60 - 


PER Perth Australia 90 30 120 60 - 


PHL Philadelphia International Apt USA 90 40 90 90 - 


PHX Phoenix Sky Harbor Intl Apt USA 60 60 60 60 - 


PMI Palma de Mallorca Spain 45 30 45 45 - 


POM Port Moresby Papua New Guinea 60 40 60 60 - 


PRG Prague Ruzyne Czech Republic 40 25 40 40 25 


PTP Pointe-a-Pitre Guadeloupe 60 60 60 60 - 


PTY Panama City Tocumen International Panama 60 20 60 90 - 


PVG Shanghai Pudong International Apt China 120 120 120 120 - 


RIX Riga Latvia 60 20 60 60 - 


RUH Riyadh King Khalid Intl Saudi Arabia 90 60 90 90 - 


RUN St-denis Reunion 40 30 45 45 - 


SAH Sanaa Yemen 120 60 120 120 - 


SAL San Salvador (SV) El Salvador 0 20 60 60 - 


SCL Santiago (CL) Chile 90 30 90 60 - 


SEA Seattle-Tacoma International Apt USA 70 70 90 90 - 


SEZ Mahe Island Seychelles 90 30 75 60 - 


SFO San Francisco USA 60 50 105 105 - 


SGN Ho Chi Minh City Viet Nam 60 60 60 60 - 


SHA Shanghai Hongqiao International Apt China 90 90 90 90 - 


SIN Singapore Changi Apt Singapore 60 20 60 60 - 


SJJ Sarajevo Bosnia and Herzegovina 60 20 60 60 - 


SJO San Jose Juan Santamaria Apt Costa Rica 60 30 60 45 - 


SLC Salt Lake City USA 60 40 60 60 - 


SVO Moscow Sheremetyevo International Apt Russian Federation 70 50 70 50 - 


SYD Sydney Kingsford Smith Apt Australia 60 30 75 60 - 


TAS Tashkent Uzbekistan 120 60 120 120 - 


TBS Tbilisi Georgia 60 20 60 60 - 


TGD Podgorica Montenegro 60 20 60 60 - 


THR Tehran Mehrabad International Airport Iran Islamic Republic of 120 60 180 60 - 


TIP Tripoli Libya 45 30 45 60 - 


TLV Tel Aviv-yafo Ben Gurion International Israel 90 20 90 90 - 


TPE Taipei Taiwan Taoyuan International Apt Chinese Taipei 60 60 60 60 - 
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IATA 
code Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I EUR-


EUR 
TSE Astana Kazakhstan 60 20 60 60 - 


TUN Tunis Tunisia 45 45 75 45 - 


TXL Berlin Tegel Apt Germany 45 30 45 45 - 


UIO Quito Ecuador 60 45 60 60 - 


ULN Ulaanbaatar Mongolia 60 20 60 60 - 


VIE Vienna International Austria 30 30 30 30 - 


VLI Port Vila Vanuatu 60 10 60 40 - 


WAW Warsaw Poland 50 35 60 40 - 


WDH Windhoek Hosea Kutako International Namibia 60 30 60 60 - 


YUL Montreal Pierre Elliott Trudeau Int Apt Canada 60 30 60 60 - 


YVR Vancouver International Apt Canada 50 45 90 90 - 


YYC Calgary Canada 45 45 90 90 - 


YYZ Lester B Pearson Intl Canada 75 45 90 90 - 


ZAG Zagreb Croatia 60 30 60 60 40 


ZRH Zurich Airport Switzerland 40 40 40 40 - 


Noot: D-I  Nationaal - internationaal  
 D-D  Nationaal - nationaal 
 I-D  Internationaal - nationaal 
 I-I  Internationaal - internationaal 
 EUR-EUR  Schengen - Schengen 
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Bijlage B Aantal bestemmingen Schiphol 
in detail 


 


 


  
Totaal Noordwest-


Europa 
Zuidoost-


Europa 
Noord-


Amerika 
Latijns-


Amerika Afrika Midden-
Oosten Azië/Pacific 


20
09


 


KLM 122 46 16 12 10 14 10 14 
Overig Sky-
Team 27 8 5 10  1  3 


Star Alliance 29 10 11 6  1  1 
Oneworld 9 4 2    1 2 
Overige FSCs 45 8 22  1 4 6 4 
LCCs/charters 84 21 46 3 9 5   


Totaal 238 67 79 21 17 22 15 17 


20
10


 


KLM 124 46 16 12 11 14 10 15 
Overig Sky-
Team 30 7 6 9  1  7 


Star Alliance 29 8 11 8  1  1 
Oneworld 9 4 2    1 2 
Overige FSCs 56 8 26  1 7 8 6 
LCCs/charters 108 23 62 4 9 9 1  


Totaal 264 69 93 22 17 27 16 20 


20
11


 


KLM 129 47 17 13 11 14 10 17 
Overig Sky-
Team 31 9 8 9  1  4 


Star Alliance 29 8 9 8  1  3 
Oneworld 9 5 2    1 1 
Overige FSCs 56 9 25  1 8 7 6 
LCCs/charters 115 20 65 5 12 12 1  


Totaal 275 69 95 25 20 30 15 21 


20
12


 


KLM 130 47 16 12 14 14 10 17 
Overig Sky-
Team 29 6 8 8  1  6 


Star Alliance 24 8 9 5  1  1 
Oneworld 7 4 1    1 1 
Overige FSCs 45 8 18  1 7 5 6 
LCCs/charters 107 21 59 8 9 9 1  


Totaal 259 68 85 23 20 29 13 21 


20
13


 


KLM 131 49 16 12 14 13 9 18 
Overig Sky-
Team 26 4 7 8  1  6 


Star Alliance 27 8 10 5  1  3 
Oneworld 8 4 1    1 2 
Overige FSCs 48 16 20  1 5 5 1 
LCCs/charters 112 23 61 8 9 9 2  


Totaal 267 77 89 23 20 25 13 20 


20
14


 


KLM 135 48 20 12 15 13 9 18 
Overig Sky-
Team 28 6 6 8  1  7 


Star Alliance 24 7 9 4  1  3 
Oneworld 10 4 1 2   1 2 
Overige FSCs 43 15 17  1 5 5  


LCCs/charters 114 24 65 5 9 11   


Totaal 267 75 91 21 21 27 12 20 


20
15


 


KLM 139 50 21 13 17 11 9 18 
Overig Sky-
Team 28 5 6 9  1  7 


Star Alliance 28 7 12 5  1  3 
Oneworld 11 4 1 2   2 2 
Overige FSCs 45 17 16  1 5 6  


LCCs/charters 114 26 66 5 9 6 2  


Totaal 266 75 91 24 23 21 13 19 


20
16


 KLM 144 51 25 13 17 11 10 17 
Overig Sky-
Team 33 8 6 9 1 1  8 


Star Alliance 31 8 14 5  1  3 
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Oneworld 9 4 1 1   2 1 
Overige FSCs 42 14 15 1 1 4 5 2 
LCCs/charters 121 31 66 5 10 8 1  


Totaal 265 77 90 22 23 21 13 19 
20


17
 


KLM 157 54 32 14 17 13 10 17 
Overig Sky-
Team 31 7 6 9 1 1  7 


Star Alliance 29 9 11 5  1  3 
Oneworld 11 4 1 3   2 1 
Overige FSCs 44 14 16 1 1 5 5 2 
LCCs/charters 127 34 70 5 8 9 1  


Totaal 271 77 93 23 20 26 13 19 


20
18


 


KLM 160 57 32 14 18 13 8 18 
Overig Sky-
Team 30 5 6 10 1 1  7 


Star Alliance 27 7 11 5  1  3 
Oneworld 10 4 1 2   2 1 
Overige FSCs 43 15 12 1 1 6 5 3 
LCCs/charters 125 30 71 6 8 9 1  


Totaal 272 77 91 24 22 28 11 20 
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Bijlage C Directe connectiviteit Schiphol in 
detail 


    
Totaal 


Noord-
west-Eu-


ropa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 


20
09


 


KLM 2000 1310 320 96 52 73 56 93 
Overig Sky-
Team 323 129 63 105  7  19 


Star Alli-
ance 377 244 91 31  5  7 


Oneworld 182 100 63    5 14 
Overige 
FSCs 296 121 109  3 15 24 25 


LCCs/char-
ters 504 213 241 4 33 13   


Totaal 3682 2116 887 236 88 113 85 157 


20
10


 


KLM 1968 1293 304 94 56 74 60 88 
Overig Sky-
Team 334 120 74 97  7  36 


Star Alli-
ance 371 217 90 51  6  7 


Oneworld 177 102 56    5 14 
Overige 
FSCs 343 133 120  5 21 38 26 


LCCs/char-
ters 614 224 330 10 31 18 1  


Totaal 3806 2090 973 251 92 126 104 171 


20
11


 


KLM 2149 1400 347 101 56 73 62 109 
Overig Sky-
Team 416 168 111 105  7  25 


Star Alli-
ance 384 227 90 49  7  10 


Oneworld 176 122 41    6 7 
Overige 
FSCs 309 101 113  5 31 36 23 


LCCs/char-
ters 679 245 360 11 39 21 3  


Totaal 4111 2263 1062 266 100 140 107 174 


20
12


 


KLM 2211 1463 340 101 70 71 53 114 
Overig Sky-
Team 392 140 108 102  6  37 


Star Alli-
ance 369 224 94 37  7  7 


Oneworld 151 118 20    5 7 
Overige 
FSCs 272 95 102  4 26 30 15 


LCCs/char-
ters 660 245 359 15 19 20 1  


Totaal 4056 2285 1024 255 94 130 89 179 


20
13


 


KLM 2253 1490 356 98 71 70 52 116 
Overig Sky-
Team 367 120 101 107  7  33 


Star Alli-
ance 372 218 99 37  6  12 


Oneworld 141 115 6    5 14 
Overige 
FSCs 359 165 122  5 23 40 4 


LCCs/char-
ters 695 242 399 13 19 19 2  


Totaal 4186 2350 1084 255 95 125 99 178 
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Totaal 


Noord-
west-Eu-


ropa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 
20


14
 


KLM 2318 1484 418 106 75 69 52 114 
Overig Sky-
Team 391 136 96 113  7  39 


Star Alli-
ance 341 202 94 26  7  12 


Oneworld 171 123 21 9   4 14 
Overige 
FSCs 342 162 107  5 25 43  


LCCs/char-
ters 756 256 449 9 19 24   


Totaal 4321 2363 1185 263 99 132 99 179 


20
15


 


KLM 2326 1476 428 104 86 64 52 115 
Overig Sky-
Team 419 148 103 127  7  34 


Star Alli-
ance 357 198 106 33  7  12 


Oneworld 166 118 14 10   10 14 
Overige 
FSCs 385 190 121  5 30 39  


LCCs/char-
ters 781 289 443 9 21 15 4  


Totaal 4432 2420 1215 283 112 123 105 175 


20
16


 


KLM 2410 1517 463 104 90 68 56 113 


Overig Sky-
Team 428 155 95 125 3 7  42 


Star Alli-
ance 369 197 120 33  7  12 


Oneworld 153 116 13 6   10 7 


Overige 
FSCs 383 177 120 7 5 18 42 14 


LCCs/char-
ters 966 384 519 9 23 21 10  


Totaal 4709 2546 1332 285 121 120 118 188 


20
17


 


KLM 2571 1620 519 108 92 72 50 110 
Overig Sky-
Team 


393 114 103 125 6 7  36 


Star Alli-
ance 


375 210 112 33  7  12 


Oneworld 163 115 13 17   11 7 
Overige 
FSCs 


395 183 120 7 5 23 42 14 


LCCs/char-
ters 


1024 399 556 9 21 26 12  


Totaal 4920 2642 1425 300 124 135 115 179 


20
18


 


KLM 2590 1638 518 115 100 68 42 110 
Overig Sky-
Team 


374 95 97 128 7 11 0 36 


Star Alli-
ance 


360 195 112 34 0 7 0 12 


Oneworld 159 115 13 13 0 0 11 7 
Overige 
FSCs 


358 179 86 7 3 26 36 21 


LCCs/char-
ters 


1085 396 612 14 25 26 13 0 


Totaal 4927 2617 1438 311 134 138 102 186 
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Bijlage D Indirecte connectiviteit Schiphol in 
detail 


 
  Totaal Noordwest-


Europa 
Zuidoost-


Europa 
Noord-


Amerika 
Latijns-


Amerika Afrika Midden-
Oosten 


Azië/ 
Pacific 


20
09


 


SkyTeam 4607 20 389 3293 227 214 51 415 
Star Alliance 2507 162 684 805 65 139 195 456 


Oneworld 903 44 168 215 108 44 48 276 


Overige FSCs 425 4 76 44 25 28 29 219 


LCCs/charters 59 2 55 0  1 1  


Totaal 8501 232 1372 4358 425 426 323 1366 


20
10


 


SkyTeam 4345 27 463 2727 235 229 65 599 


Star Alliance 3049 196 772 1186 108 149 193 445 


Oneworld 909 44 164 202 108 41 42 309 
Overige FSCs 532 6 94 24 23 54 33 298 


LCCs/charters 70 4 61 0  3 1  


Totaal 8905 276 1553 4140 474 476 335 1650 


20
11


 


SkyTeam 4264 20 502 2514 249 222 71 687 
Star Alliance 3228 221 802 1235 123 160 208 478 


Oneworld 959 42 158 215 119 57 46 323 


Overige FSCs 483 7 78 27 11 40 27 292 


LCCs/charters 86 7 70 2 1 5 1  


Totaal 9020 297 1610 3993 503 484 353 1780 


20
12


 


SkyTeam 4448 31 430 2347 282 215 75 1068 


Star Alliance 2884 171 775 943 149 169 210 469 


Oneworld 875 46 109 225 113 41 42 298 
Overige FSCs 451 9 60 30 0 51 32 269 


LCCs/charters 75 7 56 3 1 6 2  


Totaal 8734 263 1430 3549 545 481 360 2105 


20
13


 


SkyTeam 4692 19 399 2407 351 235 114 1167 
Star Alliance 3001 174 808 956 172 177 227 487 


Oneworld 948 43 59 203 53 38 54 496 


Overige FSCs 599 12 130 42  58 85 272 


LCCs/charters 92 12 69 1 1 7 2  


Totaal 9333 260 1465 3609 578 516 483 2422 


20
14


 


SkyTeam 5450 25 406 2652 394 257 139 1577 


Star Alliance 2798 159 723 774 214 173 260 494 


Oneworld 1268 42 90 383 78 60 61 552 
Overige FSCs 610 9 137 61 2 75 71 255 


LCCs/charters 112 17 85 1  6 2  


Totaal 10238 252 1442 3871 689 572 534 2879 


20
15


 


SkyTeam 5914 21 430 2916 424 234 133 1755 
Star Alliance 2935 144 764 836 220 181 263 526 


Oneworld 1372 52 91 344 89 64 95 636 


Overige FSCs 706 15 163 71 4 81 93 279 


LCCs/charters 201 20 101 3 73 5 1  


Totaal 11128 253 1549 4170 810 566 584 3197 
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  Totaal Noordwest-


Europa 
Zuidoost-


Europa 
Noord-


Amerika 
Latijns-


Amerika Afrika Midden-
Oosten 


Azië/ 
Pacific 


20
16


 
SkyTeam 5732 19 408 2764 407 216 177 1740 


Star Alliance 2838 122 753 856 208 156 247 496 


Oneworld 1350 56 93 385 89 56 81 589 
Overige FSCs 835 15 179 132 6 70 109 325 


LCCs/charters 201 25 95 16 57 3 5  


Totaal 10955 236 1528 4153 768 502 619 3151 


20
17


 


SkyTeam 6253 35 478 2895 545 225 205 1870 


Star Alliance 3046 166 838 857 163 197 264 561 


Oneworld 1235 57 56 534 92 45 63 387 


Overige FSCs 646 17 134 105 1 68 67 254 


LCCs/charters 205 27 128 33 9 2 6 0 


Totaal 11385 303 1634 4424 810 537 605 3072 


20
18


 


SkyTeam 5516 47 417 2430 418 222 144 1839 


Star Alliance 2954 153 787 899 211 153 238 512 


Oneworld 1491 57 108 553 100 55 94 525 


Overige FSCs 1174 32 114 499 22 82 106 319 


LCCs/charters 355 24 184 48 72 3 24 1 


Totaal 11491 313 1611 4427 823 515 606 3195 
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Bijlage E Onward connectiviteit Schiphol in 
detail 


Tabel E. 1 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2009  


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


DTW 843   843     
FRA 637 24 112 190 26 41 67 177 
LHR 611 2 21 289 21 57 44 177 
IAH 543   473 71    
MSP 489   489     
ATL 483   471 12    
MUC 440 58 247 54 5 11 12 55 
CDG 417  10 117 69 98 16 109 
EWR 302   295 6    
VIE 222 16 145 7  5 30 19 
KUL 207     0  206 
ORD 199   197 2    
FCO 186  111 16 12 18 16 14 
ZRH 181 10 53 36 4 20 20 38 
PRG 171 7 141 5  3 11 4 
MAD 169  56 17 87 5 3 1 
IAD 168   165 3    
MEM 144   144     
IST 136  55   14 40 28 
PEK 122             122 


 


Tabel E. 2 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2010 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


DTW 876   876     
FRA 684 25 113 196 35 57 72 185 
ATL 640   617 22    
MUC 527 75 283 62 5 14 16 72 
MSP 494   494     
CDG 484  12 140 80 97 27 128 
LHR 418 2 15 197 16 37 21 130 
VIE 253 16 175 7  7 29 19 
EWR 237   229 8    
FCO 236  153 17 18 17 15 14 
KUL 198       198 
IAH 195   167 28    
ZRH 188 10 53 47 5 24 15 35 
PEK 185       185 
ORD 175   172 3    
MEM 167   167     
IAD 160   157 3    
MAD 156  51 15 81 7 2  
PRG 156 6 128 2  4 11 5 
IST 154   67     14 42 32 
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Tabel E. 3 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2011 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


DTW 704   704     
FRA 685 28 124 190 39 61 75 168 
ATL 650   628 22    
MUC 548 71 307 57 7 13 19 74 
MSP 543   543     
CDG 525  15 151 88 100 27 144 
LHR 509 2 16 208 22 56 23 181 
VIE 237 14 161 7  3 29 22 
FCO 232 1 164 9 21 8 16 13 
KUL 220       220 
EWR 204   199 5    
IAD 197   193 3    
IAH 194   157 37    
ZRH 187 9 57 42 6 23 18 32 
ORD 182   182 0    
IST 175  68 1  15 51 40 
PEK 171       171 
PRG 143 3 119 4   10 7 
MAD 139  37 14 80 5 3  
PHL 118     118         


 


Tabel E. 4 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2012 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


DTW 709   709     
FRA 698 22 132 185 45 69 59 186 
ATL 677   650 27    
MUC 506 60 281 55 7 14 11 78 
CDG 506  13 147 83 97 26 140 
LHR 480 3 21 217 20 42 39 139 
MSP 337   337     
PEK 291       291 
IST 242  94   23 79 45 
FCO 236 1 152 9 24 10 24 15 
VIE 218 14 147 7  5 27 19 
KUL 202       202 
ORD 194   194     
MAD 189  59 26 95 7 2 1 
ZRH 184 9 53 47 5 17 17 36 
EWR 183   183 0    
IAH 171   143 28    
HKG 150       150 
PHL 120   120     
SEA 117     117         
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Tabel E. 5 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2013 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


FRA 762 27 162 193 38 66 75 201 
DTW 668   666 2    
ATL 647   618 29    
CDG 571  13 151 95 116 37 158 
LHR 544 3 16 257 30 40 49 149 
MUC 478 54 259 61 6 13 16 69 
MSP 389   389     
PEK 303       303 
IST 277  94   40 89 53 
FCO 242 1 151 8 24 17 24 17 
VIE 229 19 161 8  5 20 16 
KUL 221     0  221 
IAH 183   156 27    
ZRH 182 9 55 39 6 17 15 41 
AUH 178     7 35 136 
ORD 163   163     
EWR 161   160 0    
SEA 150   150     
SIN 136       136 
HKG 133             133 


 


Tabel E. 6 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2014 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


ATL 850   814 36    
FRA 797 39 159 185 49 54 87 224 
DTW 734   733 0    
LHR 615 2 23 294 29 53 58 157 
CDG 590  13 146 103 132 40 156 
PEK 377       377 
MUC 344 31 184 43 12 6 10 58 
MSP 320   320     
IST 316  96   46 99 75 
KUL 254       254 
VIE 233 14 158 11  4 25 20 
FCO 227  107 16 34 12 36 23 
SVO 215  70 1 0 0 6 138 
IAH 182   145 37    
DXB 182     11 25 146 
ZRH 181 7 54 42 5 17 17 39 
SEA 172   172     
ORD 159   156 2    
HKG 158       158 
MAD 150   35 21 80 6 6 1 
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Tabel E. 7 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2015 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


ATL 914   880 34   0 
FRA 836 36 171 198 49 61 84 237 
DTW 685   683 2    
LHR 643 2 30 282 33 55 64 177 
CDG 557  11 148 101 118 31 148 
MSP 437   437     
PEK 383       383 
IST 374  124 1  59 111 80 
MUC 344 25 190 41 12 6 10 60 
KUL 250       250 
FCO 245 0 122 18 32 10 39 24 
SVO 235 0 84 1  0 6 144 
VIE 223 12 158 12  4 21 18 
CGK 201       201 
ZRH 195 5 69 43 6 14 17 40 
AUH 192     9 33 150 
DXB 188     10 28 149 
HKG 158       158 
IAD 157   144 13    
MAD 153   25 27 92 5 4 1 


 


Tabel E. 8 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2016 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


ATL 830   796 35    
FRA 752 24 140 192 50 55 85 206 
DTW 629   629 0    
LHR 626 0 29 279 35 45 65 172 
CDG 565  11 158 103 126 34 134 
MSP 386   386     
PEK 382       382 
MUC 330 15 198 45 3 7 13 49 
IST 328  114  0 37 92 85 
FCO 267 1 124 18 40 8 50 26 
VIE 228 8 159 14  4 26 17 
ZRH 210 6 70 51 7 15 20 40 
SVO 206 0 56    14 135 
DXB 205     11 31 163 
AUH 195     8 38 149 
PVG 187   1    186 
HKG 180       180 
ORD 178   176 2    
IAD 167   162 6    
KUL 162             162 


 
  







ONWARD CONNECTIVITEIT SCHIPHOL IN DETAIL 69 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


Tabel E. 9 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2017 


  Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


ATL  827   793 34    
FRA  816 34 159 203 51 61 105 203 
LHR  658 0 24 316 36 41 66 174 
DTW  637   634 3    
CDG  519  19 141 89 106 37 128 
MSP  408   408     
MUC  406 33 234 50 1 10 21 58 
PEK  385       385 
IST  304  91  0 42 91 79 
VIE  240 13 165 13  7 27 15 
SVO  236 0 81    19 135 
FCO  213  107 24 27 6 25 25 
DXB  211     15 25 170 
SLC  206   206     
ZRH  205 6 62 54 9 12 22 41 
DFW  173   163 10    
SIN  167       167 
HKG  166       166 
CGK  165       165 
PVG  163   0    162 


 
 


Tabel E. 10 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2018 


 Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten Azië/Pacific 


ATL 845 0 0 815 29 0 0 0 
FRA 801 43 171 196 45 58 91 197 
LHR 701 0 28 315 37 41 66 214 
CDG 530 0 17 135 92 108 35 143 
DTW 524 0 0 511 13 0 0 0 
MSP 441 0 0 441 0 0 0 0 
PEK 363 0 0 0 0 0 0 363 
MUC 332 23 185 45 0 6 16 57 
IST 319 0 108 0 0 40 88 83 
SVO 260 1 75 0 0 0 24 159 
VIE 240 12 154 15 0 8 27 24 
DXB 212 0 0 0 0 16 43 153 
ZRH 208 6 63 55 10 15 19 42 
MAD 189 0 34 28 110 6 6 5 
SIN 189 0 0 0 0 0 0 189 
FCO 188 1 83 19 26 10 18 30 
SLC 186 0 0 186 0 0 0 0 
DFW 182 0 0 174 8 0 0 0 
PVG 175 0 0 0 0 0 0 175 
KEF 172 0 0 172 0 0 0 0 
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    Totaal NW-EUR ZO-EUR N-AM L-AM Afrika M-O Azië/Pac 


20
09


 


Noordwest-
Europa 16597 3024 2676 4123 1097 1691 954 3032 


Zuidoost-
Europa 5116 2100 318 1265 263 256 111 803 


Noord-Ame-
rika 7058 4487 1747   422 253 149 


Latijns-
Amerika 1658 1170 352   20 45 72 


Afrika 1517 1146 146 194 18   14 
Midden-
Oosten 675 432 74 131 36 3   
Azië/Pacific 3020 2323 492 122 79 3 0  
Totaal 35641 14681 5806 5835 1493 2394 1363 4070 


20
10


 


Noordwest-
Europa 17307 2955 3218 3805 1174 1698 1030 3427 


Zuidoost-
Europa 6334 2688 445 1399 338 336 172 956 


Noord-Ame-
rika 7883 4873 2135  0 450 249 175 


Latijns-
Amerika 1766 1220 382   12 44 109 


Afrika 1580 1168 181 187 22  0 22 
Midden-
Oosten 1002 669 107 161 60 3   
Azië/Pacific 3302 2507 594 87 109 4 1  


Totaal 39174 16079 7064 5639 1705 2503 1495 4689 


20
11


 


Noordwest-
Europa 18451 3436 2974 4216 1130 1652 1068 3975 


Zuidoost-
Europa 5915 2326 455 1396 310 310 133 984 


Noord-Ame-
rika 8737 5405 2276  2 523 312 219 


Latijns-
Amerika 1796 1244 364 1  11 50 126 


Afrika 1897 1389 187 291 23   6 
Midden-
Oosten 906 622 88 149 45 2   
Azië/Pacific 3825 2949 631 142 100 1 2  


Totaal 41526 17372 6975 6195 1610 2499 1565 5310 


20
12


 


Noordwest-
Europa 19969 3856 3130 4100 1766 1741 920 4455 


Zuidoost-
Europa 6803 2664 586 1398 578 334 122 1122 


Noord-Ame-
rika 8733 5442 2238  3 568 261 221 


Latijns-
Amerika 2714 1798 583 2  24 90 217 


Afrika 2030 1480 234 287 22  1 7 
Midden-
Oosten 984 633 141 143 66 1   
Azië/Pacific 4674 3436 866 177 187 7 2  


Totaal 45909 19309 7779 6107 2622 2675 1395 6022 


20
13


 


Noordwest-
Europa 21206 4071 3449 4371 1880 1865 1034 4536 


Zuidoost-
Europa 7310 2940 620 1488 612 321 141 1189 


Noord-Ame-
rika 8471 5290 2154  4 521 291 212 


Latijns-
Amerika 2817 1858 601 3  18 79 259 


Afrika 2005 1428 252 282 22 1  18 
Midden-
Oosten 1229 834 130 179 82 4  0 


Azië/Pacific 4790 3482 853 207 227 20 1  


Totaal 47830 19905 8059 6530 2827 2750 1545 6214 
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20
14


 
Noordwest-
Europa 22362 4243 3848 4624 2007 1805 1012 4824 


Zuidoost-
Europa 8486 3321 793 1723 683 397 160 1409 


Noord-
Amerika 9917 6082 2692  3 544 328 267 


Latijns-
Amerika 3076 1969 713 2  20 90 281 


Afrika 2145 1517 285 300 23 2 0 18 
Midden-
Oosten 1217 819 121 194 79 3  0 


Azië/Pacific 4964 3486 960 241 260 16 1  


Totaal 52166 21438 9412 7082 3056 2787 1591 6799 


20
15


 


Noordwest-
Europa 22844 4285 3923 4866 2251 1708 966 4845 


Zuidoost-
Europa 9194 3420 854 1980 866 395 167 1512 


Noord-
Amerika 10448 6214 3176  2 518 324 216 


Latijns-
Amerika 3521 2242 850 3  22 97 307 


Afrika 2110 1451 307 299 28 2 0 24 
Midden-
Oosten 1212 806 95 216 91 4  0 


Azië/Pacific 5160 3588 1047 231 273 20 1  


Totaal 54490 22004 10252 7594 3512 2669 1555 6904 


20
16


 


Noordwest-
Europa 23802 4208 4425 4954 2439 1812 993 4970 


Zuidoost-
Europa 10068 3535 957 2268 1012 468 204 1624 


Noord-
Amerika 11820 6734 3784  4 576 400 322 


Latijns-
Amerika 3932 2450 973 6  33 120 349 


Afrika 2332 1607 321 340 39 1 0 22 
Midden-
Oosten 1349 859 132 240 112 6  0 


Azië/Pacific 5556 3660 1238 305 330 22 1  


Totaal 58859 23053 11832 8113 3936 2918 1718 7289 


20
17


 


Noordwest-
Europa 


24829 4398 4744 5232 2734 1842 1036 4842 


Zuidoost-
Europa 


10752 3724 1099 2364 1172 491 188 1714 


Noord-
Amerika 


12455 7139 4132  2 552 327 303 


Latijns-
Amerika 


4317 2618 1201 3  38 129 327 


Afrika 2545 1770 385 342 22 1 2 24 
Midden-
Oosten 


1454 888 145 283 134 4  0 


Azië/Pacific 5805 3842 1311 302 331 19 1  
Totaal 62158 24378 13018 8526 4395 2946 1684 7211 


20
18


 


Noordwest-
Europa 


25179 4385 4836 5465 2929 1822 817 4926 


Zuidoost-
Europa 


11298 3686 1169 2703 1235 550 163 1792 


Noord-Ame-
rika 


12538 7022 4229  3 573 297 415 


Latijns-
Amerika 


4636 2820 1296 3  31 118 368 


Afrika 2653 1835 431 334 25 1 3 24 
Midden-
Oosten 


1383 820 148 292 117 6  0 


Azië/Pacific 6052 3858 1404 382 386 21 0           
Totaal 63740 24426 13514 9179 4695 3004 1398 7524 


    Totaal NW-EUR ZO-EUR N-AM L-AM Afrika M-O Azië/Pac 







MONITOR NETWERKKWALITEIT EN STAATSGARANTIES 73 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


Bijlage G Details benchmarkluchthavens 


Tabel G. 1 Ontwikkeling aantal bestemmingen van Schiphol en benchmarkluchthavens 


    Totaal Noordwest- 
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 


20
09


 


AMS 238 67 79 21 17 22 15 17 
CDG 248 65 65 23 14 43 15 23 
DXB 164 15 16 8 1 28 41 55 
FRA 272 46 95 29 20 28 21 33 
IST 163 28 73 4 1 13 29 15 
LHR 179 35 37 30 7 22 20 28 
MUC 203 53 96 14 4 13 7 16 


20
10


 


AMS 264 69 93 22 17 27 16 20 
CDG 253 63 65 28 13 46 16 22 
DXB 174 15 17 7 1 32 49 53 
FRA 290 49 96 34 22 32 24 33 
IST 173 29 78 4 1 17 29 15 
LHR 184 36 34 37 7 23 18 29 
MUC 220 53 104 19 4 14 12 14 


20
11


 


AMS 275 69 95 25 20 30 15 21 
CDG 248 62 58 27 14 48 15 24 
DXB 188 18 22 8 1 35 50 54 
FRA 287 52 94 31 21 32 25 32 
IST 190 28 81 7 1 18 36 19 
LHR 189 39 35 37 7 24 18 29 
MUC 212 53 103 17 4 14 8 13 


20
12


 


AMS 259 68 85 23 20 29 13 21 
CDG 248 61 56 24 15 53 14 25 
DXB 196 18 29 9 3 32 50 55 
FRA 292 53 101 29 22 35 22 30 
IST 215 36 86 8 1 26 37 21 
LHR 176 38 33 31 7 24 17 26 
MUC 206 52 107 13 1 12 9 12 


20
13


 


AMS 267 77 89 23 20 25 13 20 
CDG 253 66 56 26 16 51 14 24 
DXB 205 20 31 10 3 33 51 57 
FRA 281 53 95 29 22 33 22 27 
IST 241 39 89 8 3 33 45 24 
LHR 180 40 36 33 8 20 15 28 
MUC 209 53 106 13 3 11 10 13 


20
14


 


AMS 267 75 91 21 21 27 12 20 
CDG 271 62 73 27 16 49 15 29 
DXB 220 22 34 12 3 35 56 58 
FRA 286 54 97 29 23 29 23 31 
IST 259 42 93 8 2 45 44 25 
LHR 189 40 38 39 9 17 17 29 
MUC 213 53 107 14 3 13 9 14 


20
15


 


AMS 266 75 91 24 23 21 13 19 
CDG 265 58 75 25 16 47 16 28 
DXB 224 22 37 13 3 35 48 66 
FRA 285 51 100 30 23 28 21 32 
IST 271 44 100 9 2 46 43 27 
LHR 189 39 44 39 7 15 16 29 
MUC 215 57 109 14 3 12 11 9 


20
16


 


AMS 265 77 90 22 23 21 13 19 
CDG 265 60 71 28 15 48 16 27 
DXB 229 22 35 11 3 32 52 74 
FRA 280 50 100 31 22 26 20 31 
IST 284 44 105 11 4 47 46 27 
LHR 196 42 47 41 7 13 15 31 
MUC 231 58 115 18 5 13 13 9 
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    Totaal Noordwest- 
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 
20


17
 


AMS 271 77 93 23 20 26 13 19 
CDG 272 62 73 26 15 55 16 25 
DXB 230 22 38 13 3 33 46 75 
FRA 292 54 106 33 21 29 21 28 
IST 285 42 108 11 6 50 42 26 
LHR 203 45 51 39 9 14 15 30 
MUC 235 56 117 20 5 15 13 9 


20
18


 


AMS 272 77 91 24 22 28 11 20 
CDG 284 61 79 30 18 54 16 26 
DXB 232 23 43 13 4 36 39 74 
FRA 309 54 119 37 21 30 22 26 
IST 287 43 107 11 6 51 43 26 
LHR 206 42 52 36 8 15 15 38 
MUC 241 58 120 20 6 15 13 9 


 


Tabel G. 2 Ontwikkeling directe connectiviteit van Schiphol en benchmarkluchthavens 


    Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 


20
09


 


AMS 3682 2116 887 236 88 113 85 157 
CDG 4633 2139 1348 348 102 315 160 222 
DXB 2339 265 137 53 7 237 791 852 
FRA 4430 1967 1372 389 61 151 198 292 
IST 2371 512 1337 25 2 112 307 76 
LHR 4462 1925 821 736 39 207 322 412 
MUC 3790 2121 1391 108 7 38 53 71 


20
10


 


AMS 3806 2090 973 251 92 126 104 171 
CDG 4627 2062 1350 364 109 347 168 227 
DXB 2679 279 153 51 7 282 972 936 
FRA 4610 2028 1438 403 69 165 220 286 
IST 2505 514 1395 29 3 141 341 82 
LHR 4722 2076 885 791 43 209 288 430 
MUC 3942 2169 1439 127 7 45 67 88 


20
11


 


AMS 4111 2263 1062 266 100 140 107 174 
CDG 4694 2016 1404 393 108 355 169 250 
DXB 2782 316 160 65 7 297 989 949 
FRA 4712 2131 1448 397 74 154 223 285 
IST 3004 557 1746 45 4 127 412 115 
LHR 4766 2101 857 822 47 211 293 435 
MUC 3955 2159 1461 126 9 39 69 91 


20
12


 


AMS 4056 2285 1024 255 94 130 89 179 
CDG 4511 1994 1297 341 105 361 170 244 
DXB 3000 325 208 66 18 295 1087 1001 
FRA 4765 2129 1490 369 82 191 236 268 
IST 3469 679 1943 62 4 201 452 129 
LHR 4615 2086 835 807 48 182 290 367 
MUC 3839 2027 1501 109 7 39 66 91 


20
13


 


AMS 4186 2350 1084 255 95 125 99 178 
CDG 4432 1920 1219 366 105 387 184 252 
DXB 3309 353 232 72 18 321 1187 1124 
FRA 4651 2083 1476 356 74 183 228 250 
IST 3820 731 2100 61 18 261 499 150 
LHR 4694 2160 815 807 50 170 296 394 
MUC 3743 1938 1494 107 11 34 75 85 


20
14


 


AMS 4321 2363 1185 263 99 132 99 179 
CDG 4449 1864 1248 356 105 409 187 280 
DXB 3458 382 239 89 18 343 1193 1194 
FRA 4727 2096 1528 353 78 167 237 269 
IST 4153 783 2218 67 12 284 602 186 
LHR 4639 2131 762 829 55 152 307 402 
MUC 3738 1905 1482 125 18 41 81 86 
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    Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-
Europa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 
20


15
 


AMS 4432 2420 1215 283 112 123 105 175 
CDG 4528 1843 1321 394 105 398 180 287 
DXB 3826 376 256 108 18 375 1360 1332 
FRA 4708 2063 1569 340 80 163 227 267 
IST 4510 897 2311 74 12 315 698 203 
LHR 4729 2123 840 854 60 148 307 397 
MUC 3797 1957 1484 125 18 43 90 79 


20
16


 


AMS 4709 2546 1332 285 121 120 118 188 
CDG 4527 1878 1291 402 107 405 189 255 
DXB 3968 392 324 108 18 356 1359 1411 
FRA 4623 2000 1553 352 80 151 228 258 
IST 4366 932 2121 93 16 319 686 199 
LHR 4697 2018 865 877 54 142 327 414 
MUC 3996 2023 1595 140 18 41 102 77 


20
17


 


AMS 4920 2642 1425 300 124 135 115 179 
CDG 4544 1862 1296 405 105 432 193 252 
DXB 3858 386 350 97 18 375 1192 1441 
FRA 4810 2036 1695 358 77 172 229 245 
IST 4462 827 2278 77 21 335 741 184 
LHR 4697 2038 851 865 59 136 334 413 
MUC 4098 2072 1627 147 13 52 106 79 


20
18


 


AMS 4927 2617 1438 311 134 138 102 186 
CDG 4630 1879 1318 401 109 459 196 268 
DXB 3872 389 401 97 26 396 1160 1404 
FRA 5103 2115 1897 369 80 185 218 239 
IST 4348 803 2205 78 21 347 707 187 
LHR 4624 1951 882 841 60 133 305 452 
MUC 4170 2064 1695 156 7 65 96 86 


Tabel G. 3 Ontwikkeling directe connectiviteit periode 2009-2018 ten opzichte van 2017-2018 


 Groei 2009-2018 Groei 2009-2018 (gemiddeld per jaar) Groei 2017-2018 
AMS 33.8% 3.29% 0.15% 
CDG -0.1% -0.01% 1.88% 
DXB 65.5% 5.76% 0.36% 
FRA 15.2% 1.58% 6.09% 
IST 83.4% 6.97% -2.56% 
LHR 3.6% 0.40% -1.55% 
MUC 10.0% 1.07% 1.76% 


Tabel G. 4 Ontwikkeling indirecte connectiviteit van Schiphol en benchmarkluchthavens 


    Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-Eu-
ropa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 


20
09


 


AMS 8501 232 1372 4358 425 426 323 1366 
CDG 11327 604 1543 4517 633 500 628 2902 
DXB 3614 1023 376 1048 38 350 51 728 
FRA 11420 432 1196 5158 502 641 433 3058 
IST 3864 1552 493 882 130 132 67 608 
LHR 13334 600 1410 5378 763 802 610 3771 
MUC 6472 498 774 2704 336 412 298 1450 


20
10


 


AMS 8905 276 1553 4140 474 476 335 1650 
CDG 11572 576 1625 4315 631 507 656 3261 
DXB 3736 1091 403 977 58 394 57 756 
FRA 12580 408 1262 5817 635 654 486 3319 
IST 4110 1552 477 932 171 146 78 754 
LHR 14587 584 1478 6023 860 836 650 4156 
MUC 7435 518 841 3203 408 424 322 1719 


20
11


 


AMS 9020 297 1610 3993 503 484 353 1780 
CDG 13044 661 1864 4905 623 496 665 3830 
DXB 3945 1133 423 1031 70 422 67 800 
FRA 13316 534 1315 5831 766 699 534 3637 
IST 4572 1577 492 1142 186 162 78 935 
LHR 15749 652 1568 6512 928 922 702 4464 
MUC 8319 584 835 3576 471 443 351 2060 
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    Totaal Noordwest-
Europa 


Zuidoost-Eu-
ropa 


Noord-
Amerika 


Latijns-
Amerika Afrika Midden-


Oosten 
Azië/ 


Pacific 
20


12
 


AMS 8734 263 1430 3549 545 481 360 2105 
CDG 12978 687 1766 4502 641 540 657 4185 
DXB 3904 1070 454 982 67 494 50 786 
FRA 13875 570 1367 5972 809 761 544 3853 
IST 4875 1699 464 1161 179 199 87 1087 
LHR 15216 593 1556 6337 890 875 724 4241 
MUC 8120 548 873 3267 495 473 359 2106 


20
13


 


AMS 9333 260 1465 3609 578 516 483 2422 
CDG 13364 650 1802 4652 598 535 676 4450 
DXB 5117 1212 511 996 83 522 39 1754 
FRA 13768 547 1443 5902 719 776 530 3850 
IST 5166 1667 426 1334 197 217 80 1246 
LHR 16407 641 1556 6891 859 942 760 4759 
MUC 8258 534 899 3281 450 506 389 2199 


20
14


 


AMS 10238 252 1442 3871 689 572 534 2879 
CDG 14114 620 1823 4705 679 532 822 4934 
DXB 5340 1185 544 1148 105 534 54 1770 
FRA 13969 543 1484 5293 830 828 609 4381 
IST 5620 1682 504 1385 216 221 110 1502 
LHR 17671 615 1606 7333 941 1072 945 5161 
MUC 8841 608 977 3198 574 489 444 2551 


20
15


 


AMS 11128 253 1549 4170 810 566 584 3197 
CDG 14780 570 1775 4982 915 578 889 5071 
DXB 5485 1213 542 1086 118 563 47 1917 
FRA 13309 572 1471 4832 847 815 602 4170 
IST 5754 1602 497 1481 226 225 126 1598 
LHR 18441 644 1508 7739 1081 1060 979 5430 
MUC 8775 618 949 2995 594 463 475 2680 


20
16


 


AMS 10955 236 1528 4153 768 502 619 3151 
CDG 14439 582 1734 4727 908 607 958 4922 
DXB 5555 1175 533 1043 81 537 54 2131 
FRA 13480 537 1393 4874 871 830 653 4323 
IST 5267 1324 413 1527 278 254 137 1334 
LHR 19627 599 1564 8234 1086 1117 1138 5890 
MUC 9222 623 929 3321 607 505 528 2708 


20
17


 


AMS 11385 303 1634 4424 810 537 605 3072 
CDG 14788 561 1812 5000 826 602 899 5088 
DXB 4984 1107 469 825 105 536 35 1908 
FRA 13935 561 1580 5042 849 894 624 4385 
IST 5111 1268 418 1329 248 263 130 1454 
LHR 19707 626 1684 8105 1164 1132 956 6039 
MUC 9517 681 1012 3441 578 504 464 2836 


20
18


 


AMS 11491 313 1611 4427 823 515 606 3195 
CDG 15182 571 1959 4947 898 691 953 5164 
DXB 4752 987 520 707 133 516 33 1857 
FRA 14164 488 1495 5099 888 968 627 4599 
IST 5337 1246 455 1375 203 216 176 1666 
LHR 20452 591 1742 8269 1142 1046 1007 6653 
MUC 9751 554 1024 3733 545 500 453 2941 


Tabel G. 5 Ontwikkeling indirecte connectiviteit periode 2009-2018 ten opzichte van 2017-2018 


 Groei 2009-2018 Groei 2009-2018 (gemiddeld per jaar) Groei 2017-2018 


AMS 35.2% 3.41% 0.93% 
CDG 34.0% 3.31% 2.67% 
DXB 31.5% 3.09% -4.66% 
FRA 24.0% 2.42% 1.64% 
IST 38.1% 3.65% 4.42% 
LHR 53.4% 4.87% 3.78% 
MUC 50.7% 4.66% 2.46% 


Tabel G. 6 Ontwikkeling hubconnectiviteit van Schiphol en benchmarkluchthavens 


    Totaal EUR-EUR EUR- 
N-AM 


EUR- 
L-AM 


EUR- 
AFR 


EUR- 
M-O 


EUR- 
AZ/P ICA-ICA 


20
09


 


AMS 35641 8117 11622 2882 3238 1571 6651 1559 
CDG 29500 631 10221 4236 4259 921 6170 3061 
DXB 8377  2  259 457 3635 4024 
FRA 60486 9463 21930 3172 3600 4168 14452 3702 
IST 9561 2723 307 26 1129 2701 2114 561 
LHR 39239 1673 16785 1326 2982 2469 9010 4993 
MUC 32852 17634 7807 493 824 845 5078 171 
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    Totaal EUR-EUR EUR- 
N-AM 


EUR- 
L-AM 


EUR- 
AFR 


EUR- 
M-O 


EUR- 
AZ/P ICA-ICA 


20
10


 
AMS 39174 9306 12212 3114 3383 1978 7485 1695 
CDG 30292 608 10232 4960 3962 966 6171 3393 
DXB 10436  2  327 561 4601 4945 
FRA 65635 10023 23722 3811 4189 4657 14949 4285 
IST 10911 3140 389 52 1373 2854 2388 714 
LHR 43180 2007 19593 1639 3068 2106 9711 5055 
MUC 38200 19263 9418 492 1044 1176 6532 274 


20
11


 


AMS 41526 9192 13293 3048 3538 1911 8539 2005 
CDG 34812 704 12104 5550 4502 1055 7110 3787 
DXB 10726  8 1 382 631 4828 4876 
FRA 68120 10746 24329 4474 4251 4970 15401 3948 
IST 14513 3863 814 98 1476 3683 3659 920 
LHR 45642 1990 20681 1970 3218 2089 10252 5442 
MUC 38269 19114 8905 721 1058 1439 6715 318 


20
12


 


AMS 45909 10237 13178 4724 3788 1817 9879 2285 
CDG 32363 683 10702 5294 4261 913 7105 3404 
DXB 13644  4 2 500 831 6253 6053 
FRA 69334 10754 23964 4953 5496 4647 15470 4050 
IST 20670 5095 1632 119 2749 4930 4494 1651 
LHR 44909 2311 21321 2102 3149 2282 8587 5157 
MUC 36145 18688 7913 676 1037 865 6683 282 


20
13


 


AMS 47830 11081 13303 4951 3867 2138 10059 2431 
CDG 31858 679 10693 4980 4000 1037 6633 3837 
DXB 16273  3 2 620 950 7404 7294 
FRA 69909 11850 24162 4642 5340 4562 15382 3971 
IST 26755 5989 2006 347 3982 6367 5731 2333 
LHR 45725 2283 20940 2194 3143 2861 9140 5164 
MUC 35613 18365 8500 669 976 927 5871 305 


20
14


 


AMS 52166 12205 15121 5373 4004 2112 10678 2673 
CDG 30864 671 10210 4929 3918 940 6398 3798 
DXB 18579  5 2 670 959 8620 8323 
FRA 70331 12952 22785 5023 4486 4842 16834 3408 
IST 31899 6640 2382 310 4851 7614 7275 2827 
LHR 46073 2250 20618 2245 3050 3049 9191 5670 
MUC 35181 17046 8801 1081 856 1102 5968 326 


20
15


 


AMS 54490 12482 16235 6209 3861 2034 10992 2677 
CDG 31679 647 10488 5306 4071 965 6326 3877 
DXB 20646  6 2 703 1097 9296 9542 
FRA 71482 13563 23086 5000 4559 4783 17020 3471 
IST 36651 7954 2876 351 5680 8542 8085 3163 
LHR 46746 2441 21122 2377 2699 3069 9477 5560 
MUC 35337 17101 8924 1070 974 993 5913 361 


20
16


 


AMS 58859 13125 17740 6874 4209 2188 11493 3229 
CDG 31216 595 10888 5291 4155 982 5498 3808 
DXB 22140  7 6 693 1220 10269 9946 
FRA 69928 12964 24061 4984 4328 4580 15607 3403 
IST 34155 6022 3260 334 5709 7526 7746 3558 
LHR 48319 2345 22489 2681 2565 3131 9491 5618 
MUC 35656 17287 9285 998 1046 867 5812 361 


20
17


 


AMS 62158 13965 18867 7726 4488 2257 11709 3146 
CDG 31274 687 10991 5060 4148 1100 5570 3719 
DXB 21755  6 6 795 911 10744 9293 
FRA 74325 14064 25220 5113 4771 5710 15590 3858 
IST 36309 7107 3089 577 6065 8050 7953 3469 
LHR 48093 2230 22159 2739 2523 3315 9184 5942 
MUC 39290 18906 10099 459 1084 2105 6201 435 


20
18


 


AMS 63740 14076 19420 8280 4638 1948 11980 3398 
CDG 31447 661 10695 4848 4261 1002 5956 4023 
DXB 30342 2 36 23 1040 1837 12797 14607 
FRA 77451 15232 26895 4882 5050 5550 16145 3697 
IST 37438 7327 3218 654 6544 7951 8220 3524 
LHR 46282 2179 20887 2659 2276 2700 9906 5674 
MUC 44176 20679 11683 302 1576 2004 7457 475 


 


Tabel G. 7 Ontwikkeling hubconnectiviteit periode 2009-2018 ten opzichte van 2017-2018 


 Groei 2009-2018 Groei 2009-2018 (gemiddeld per jaar) Groei 2017-2018 


AMS 78.8% 6.67% 2.54% 
CDG 6.6% 0.71% 0.55% 
DXB 262.2% 15.37% 39.47% 
FRA 28.0% 2.79% 4.21% 
IST 291.6% 16.38% 3.11% 
LHR 17.9% 1.85% -3.77% 
MUC 34.5% 3.35% 12.44% 
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Figuur G. 1 Netwerkoverlap Schiphol met benchmarkluchthavens 
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Tabel G. 8 Ontwikkeling mate van netwerkoverlap periode 2009-2018 (in procent) 


  Hubmarkt Schiphol   Herkomst-bestemmingsmarkt Schiphol   


Jaar 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Parijs (CDG) 35 36 38 37 38 38 40 39 38 40 17 18 18 19 19 20 19 19 21 22 


Dubai (DXB) 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 1 4 3 4 4 4 4 5 4 4 


Frankfurt (FRA) 53 52 50 47 47 48 48 46 46 47 52 48 51 51 49 52 53 49 55 51 


Istanbul (IST) 12 15 16 17 19 20 22 23 22 21 8 10 10 8 9 9 10 9 9 9 


Londen (LHR) 40 39 40 37 39 39 38 39 37 36 27 24 25 24 24 27 27 26 23 26 


München (MUC) 29 30 28 25 25 25 25 27 28 30 43 45 44 43 41 41 40 40 47 46 


Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek
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Bijlage H Ontwikkelingen passagenetwerken 
SkyTeam op Schiphol en Parijs Charles de 
Gaulle 


Figuur H. 1 Aandeel Schiphol op totale connectiviteit van SkyTeam op Schiphol en Parijs (CDG) 


 
Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek 


  


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018


Noordwest-Europa Zuidoost-Europa Noord-Amerika Latijns-Amerika
Afrika Midden-Oosten Azië/Pacific Totaal







80 BIJLAGE H 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


Figuur H. 2 Directe- en hubconnectiviteit van SkyTeam in CNUs 


Directe connectiviteit van SkyTeam in CNUs
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Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek; beide typen netwerkoverlap teza-
men 


Figuur H. 3 Directe connectiviteit van SkyTeam in CNUs 


 
Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek; beide typen netwerkoverlap teza-


men 
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Figuur H. 4 Hubconnectiviteit en feederwaarde van SkyTeam in CNUs 
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Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek 
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Bijlage I Vrachtcapaciteit Air France-KLM in 
detail 


Tabel I. 1 Main deckcapaciteit van Air France-KLM in detail op Schiphol en Parijs (CDG) 


   
2014 2015 2016 2017 
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Schiphol Totaal 
 


111 138 9822 100 117 7857 67 79 5185 58 65 4328 


Full-freighter Totaal 
 


30 59 5872 27 43 4157 16 27 2585 14 21 2128 


 Noordwest-Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 Zuidoost-Europa 1 1 51 1 1 51 1 1 51 0 0 0 


 Noord-Amerika 9 9 896 6 6 597 3 3 304 3 3 304 


 Latijns-Amerika 7 21 2090 8 19 1900 5 15 1520 5 11 1115 


 Afrika 
 


8 10 1012 7 9 1012 7 8 709 6 7 709 


 Midden-Oosten 5 11 1115 5 5 299 0 0 0 0 0 0 


 Azië/Pacific 
 


0 7 709 0 3 299 0 0 0 0 0 0 


Combi Totaal 
 


81 79 3950 73 74 3700 51 52 2600 44 44 2200 


 Noord-Amerika 28 28 1400 25 25 1250 23 23 1150 24 24 1200 


 Latijns-Amerika 9 9 450 7 7 350 7 7 350 7 7 350 


 Afrika 
 


   1    1 50 2 2 100 


 Midden-Oosten 2    2 100       


 Azië/Pacific 
 


42 42 2100 40 40 2000 21 21 1050 11 11 550 


Parijs (CDG) Totaal 
 


18 32 2856 16 28 2473 14 30 2691 14 26 2627 


Full-freighter  
 


            


 Noordwest-Europa 5 5 257 5 5 257 5 5 257 2 2 137 


 Zuidoost-Europa 2 7 460 0 5 257 0 5 257 1 3 205 


 Noord-Amerika 3 3 327 4 4 435 3 3 327 4 4 435 


 Latijns-Amerika 4 6 616 3 3 327 2 2 218 3 3 327 


 Afrika 
 


4 11 1197 4 11 1197 4 14 1524 4 14 1524 


 Midden-Oosten 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 0 0 
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2018 
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Schiphol Totaal 
 


36 42 2870 


Full-freighter Totaal 
 


9 15 1520 


 Noordwest-Europa 0 0 0 


 Zuidoost-Europa 1 0 0 


 Noord-Amerika 9 2 2 


 Latijns-Amerika 7 3 8 


 Afrika 
 


4 5 507 


 Midden-Oosten 5 0 0 


 Azië/Pacific 
 


0 0 0 


Combi Totaal 
 


27 27 1350 


 Noord-Amerika 28 13 13 


 Latijns-Amerika 9 7 7 


 Afrika 
 


   


 Midden-Oosten 2   


 Azië/Pacific 
 


7 7 350 


Parijs (CDG) Totaal 
 


16 29 2582 


Full-freighter  
 


   


 Noordwest-Europa 5 3 3 


 Zuidoost-Europa 2 2 7 


 Noord-Amerika 3 5 5 


 Latijns-Amerika 4 3 3 


 Afrika 
 


3 11 1197 


 Midden-Oosten 0 0 0 
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Tabel I. 2 Bellyvracht van Air France-KLM in detail op Schiphol en Parijs (CDG) 


 
 2014 2015 2016 2017 
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Schiphol Totaal 245 314 8670 253 329 9113 291 373 10571 306 383 10731 


 Noord-Amerika 55 55 1346 63 63 1590 66 66 1745 68 68 1860 


 Latijns-Amerika 55 73 2173 61 83 2417 69 90 2686 74 99 2796 


 Afrika 58 69 1815 55 69 1826 54 71 1909 56 76 2104 


 Midden-Oosten 29 48 1189 27 46 1109 34 57 1428 27 38 995 


 Azië/Pacific 48 69 2149 47 68 2172 68 89 2803 81 102 2976 


Parijs 
(CDG) Totaal 348 380 10858 352 389 11266 346 387 11296 352 386 11022 


 Noordwest-Europa         6 6 150 


 Noord-Amerika 118 118 3295 122 122 3627 114 114 3447 119 119 3503 


 Latijns-Amerika 95 105 3254 95 105 3174 92 100 3119 85 88 2658 


 Afrika 117 139 3785 118 145 3911 120 153 4095 128 159 4283 


 Midden-Oosten 18 18 524 17 17 554 20 20 636 20 20 579 


 Azië/Pacific 108 118 3671 103 113 3518 101 104 3309 105 108 3310 


 
 


 
 2018 
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Schip-
hol Totaal 328 407 11606 


 Noord-Amerika 83 83 2277 


 Latijns-Amerika 79 107 3084 


 Afrika 57 76 2082 


 Midden-Oosten 23 34 828 


 Azië/Pacific 86 107 3335 


Parijs 
(CDG) Totaal 370 412 12012 


 Noordwest-Europa 0 0 0 


 Noord-Amerika 125 125 3766 


 Latijns-Amerika 97 100 3127 


 Afrika 131 170 4556 


 Midden-Oosten 17 17 563 


 Azië/Pacific 112 115 3679 
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Bijlage J Staatsgaranties: ontwikkelingen Air 
France-KLM en SkyTeam 


Tabel J. 1 Ontwikkelingen Air France-KLM op Schiphol en Parijs (CDG) 


 
 Schiphol Parijs (CDG) 


 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Direct totaal 2125 2088 2316 2351 2396 2421 2449 2522 2684 2686 2726 2667 2736 2663 2508 2479 2482 2410 2427 2450 


Direct EUR 1755 1717 1915 1942 1989 2004 2027 2091 2252 2251 2101 2032 2092 2040 1868 1824 1836 1780 1783 1779 


Direct ICA 369 371 401 409 407 416 422 431 432 435 625 635 644 622 641 655 646 630 645 671 


∆ Direct totaal 
 


-1.7% 10.9% 1.5% 1.9% 1.0% 1.2% 3.0% 6.4% 0.0% 
 


-2.2% 2.6% -2.7% -5.8% -1.2% 0.1% -2.9% 0.7% 1.0% 


∆ Direct EUR 
 


-2.2% 11.5% 1.4% 2.4% 0.8% 1.1% 3.1% 7.7% -0.1% 
 


-3.3% 3.0% -2.5% -8.5% -2.4% 0.7% -3.0% 0.1% -0.2% 


∆ Direct ICA 
 


0.4% 8.2% 1.8% -0.5% 2.4% 1.3% 2.2% 0.2% 0.7% 
 


1.7% 1.4% -3.4% 2.9% 2.3% -1.4% -2.5% 2.4% 4.2% 


Hub totaal 33761 36792 39534 43749 45526 49405 51249 55268 58840 59969 27821 28028 32299 30182 29373 28527 29256 28531 28437 28761 


Hub EUR-EUR 7774 8934 8836 9809 10621 11621 11834 12464 13394 13497 604 586 657 630 613 616 586 537 626 599 


Hub ICA-EUR 11635 12789 14329 15983 16001 17552 18416 20207 21956 22325 12776 12366 14453 13768 12986 12417 12728 12656 13157 12912 


Hub EUR-ICA 12889 13481 14490 15828 16662 17774 18517 19674 20635 21230 11552 11974 13762 12684 12363 12173 12583 12084 11467 11761 


Hub ICA-ICA 1463 1588 1878 2129 2243 2458 2482 2923 2855 2918 2890 3103 3427 3100 3411 3321 3358 3254 3187 3488 


∆ Hub totaal 
 


9.0% 7.5% 10.7% 4.1% 8.5% 3.7% 7.8% 6.5% 1.9% 
 


0.7% 15.2% -6.6% -2.7% -2.9% 2.6% -2.5% -0.3% 1.1% 


∆ Hub EUR-EUR 
 


14.9% -1.1% 11.0% 8.3% 9.4% 1.8% 5.3% 7.5% 0.8% 
 


-3.0% 12.2% -4.1% -2.7% 0.4% -4.8% -8.4% 16.5% -4.2% 


∆ Hub ICA-EUR 
 


9.9% 12.0% 11.5% 0.1% 9.7% 4.9% 9.7% 8.7% 1.7% 
 


-3.2% 16.9% -4.7% -5.7% -4.4% 2.5% -0.6% 4.0% -1.9% 


∆ Hub EUR-ICA 
 


4.6% 7.5% 9.2% 5.3% 6.7% 4.2% 6.3% 4.9% 2.9% 
 


3.7% 14.9% -7.8% -2.5% -1.5% 3.4% -4.0% -5.1% 2.6% 


∆ Hub ICA-ICA 
 


8.5% 18.2% 13.4% 5.4% 9.6% 1.0% 17.7% -2.3% 2.2% 
 


7.4% 10.5% -9.5% 10.0% -2.6% 1.1% -3.1% -2.0% 9.4% 


fw totaal 15.9 17.6 17.1 18.6 19.0 20.4 20.9 21.9 21.9 22.3 10.2 10.5 11.8 11.3 11.7 11.5 11.8 11.8 11.7 11.7 


fw EUR-EUR 4.4 5.2 4.6 5.1 5.3 5.8 5.8 6.0 5.9 6.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 


fw ICA-EUR 31.5 34.5 35.7 39.1 39.3 42.2 43.7 46.9 50.8 51.3 20.4 19.5 22.4 22.1 20.3 19.0 19.7 20.1 20.4 19.2 


fw EUR-ICA 7.3 7.9 7.6 8.1 8.4 8.9 9.1 9.4 9.2 9.4 5.5 5.9 6.6 6.2 6.6 6.7 6.9 6.8 6.4 6.6 


fw ICA-ICA 4.0 4.3 4.7 5.2 5.5 5.9 5.9 6.8 6.6 6.7 4.6 4.9 5.3 5.0 5.3 5.1 5.2 5.2 4.9 5.2 


∆ fw totaal 
 


10.9% -3.1% 9.0% 2.1% 7.4% 2.5% 4.7% 0.0% 1.9% 
 


3.0% 12.3% -4.0% 3.3% -1.7% 2.4% 0.4% -1.0% 0.2% 


∆ fw EUR-EUR 
 


17.5% -11.3% 9.5% 5.7% 8.6% 0.7% 2.1% -0.2% 0.9% 
 


0.3% 9.0% -1.7% 6.3% 2.8% -5.5% -5.5% 16.4% -4.0% 


∆ fw ICA-EUR 
 


9.5% 3.5% 9.5% 0.6% 7.2% 3.5% 7.4% 8.4% 1.0% 
 


-4.8% 15.3% -1.4% -8.4% -6.5% 4.0% 1.9% 1.5% -5.8% 


∆ fw EUR-ICA 
 


6.9% -3.6% 7.7% 2.8% 5.9% 3.0% 3.0% -2.6% 3.0% 
 


7.2% 11.6% -5.5% 6.5% 0.9% 2.7% -1.0% -5.2% 2.8% 


∆ fw ICA-ICA 
 


8.1% 9.3% 11.3% 5.9% 7.0% -0.3% 15.2% -2.5% 1.5% 
 


5.6% 9.0% -6.4% 6.9% -4.8% 2.6% -0.7% -4.3% 5.0% 
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Tabel J. 2 Ontwikkelingen SkyTeam op Schiphol en Parijs (CDG) 


 
 Schiphol Parijs (CDG) 


 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Direct totaal 2323 2302 2564 2604 2621 2710 2744 2839 2964 2964 2974 2904 3012 2953 2828 2808 2819 2755 2759 2789 


Direct EUR 1822 1791 2027 2050 2067 2134 2155 2230 2357 2347 2273 2192 2280 2220 2040 2001 2017 1962 1957 1948 


Direct ICA 501 511 538 554 553 575 590 609 607 617 702 711 732 733 788 807 803 794 802 840 


∆ Direct totaal 
 


-0.9% 11.4% 1.5% 0.6% 3.4% 1.3% 3.4% 4.4% 0.0% 
 


-2.4% 3.7% -2.0% -4.2% -0.7% 0.4% -2.3% 0.1% 1.1% 


∆ Direct EUR 
 


-1.7% 13.2% 1.2% 0.8% 3.2% 0.9% 3.5% 5.7% -0.4% 
 


-3.5% 4.0% -2.6% -8.1% -1.9% 0.8% -2.7% -0.2% -0.4% 


∆ Direct ICA 
 


2.0% 5.3% 3.0% -0.1% 4.0% 2.5% 3.2% -0.3% 1.8% 
 


1.4% 2.9% 0.2% 7.5% 2.4% -0.6% -1.1% 1.1% 4.7% 


Hub totaal 34033 38252 40695 45122 46778 51207 53234 56100 60970 62460 28010 28531 32975 30868 30360 29287 29578 28866 29953 30381 


Hub EUR-EUR 7830 9020 8943 9919 10699 11772 12004 12650 13497 13584 614 596 675 661 650 640 610 555 660 631 


Hub ICA-EUR 12046 13499 14849 16597 16544 18371 19392 20633 23095 23498 12952 12588 14710 14030 13395 12727 12783 12702 13841 13684 


Hub EUR-ICA 12681 14065 14927 16348 17133 18417 19193 19663 21273 22024 11527 12161 14032 12976 12695 12349 12561 12028 11931 12162 


Hub ICA-ICA 1476 1667 1976 2258 2403 2647 2644 3154 3105 3354 2917 3186 3557 3201 3620 3570 3623 3580 3521 3904 


∆ Hub totaal 
 


12.4% 6.4% 10.9% 3.7% 9.5% 4.0% 5.4% 8.7% 2.4% 
 


1.9% 15.6% -6.4% -1.6% -3.5% 1.0% -2.4% 3.8% 1.4% 


∆ Hub EUR-EUR 
 


15.2% -0.9% 10.9% 7.9% 10.0% 2.0% 5.4% 6.7% 0.6% 
 


-3.0% 13.4% -2.1% -1.7% -1.5% -4.8% -8.9% 19.0% -4.4% 


∆ Hub ICA-EUR 
 


12.1% 10.0% 11.8% -0.3% 11.0% 5.6% 6.4% 11.9% 1.7% 
 


-2.8% 16.9% -4.6% -4.5% -5.0% 0.4% -0.6% 9.0% -1.1% 


∆ Hub EUR-ICA 
 


10.9% 6.1% 9.5% 4.8% 7.5% 4.2% 2.4% 8.2% 3.5% 
 


5.5% 15.4% -7.5% -2.2% -2.7% 1.7% -4.2% -0.8% 1.9% 


∆ Hub ICA-ICA 
 


13.0% 18.5% 14.3% 6.4% 10.2% -0.1% 19.3% -1.5% 8.0% 
 


9.2% 11.7% -10.0% 13.1% -1.4% 1.5% -1.2% -1.7% 10.9% 


fw totaal 14.7 16.6 15.9 17.3 17.9 18.9 19.4 19.8 20.6 21.1 9.4 9.8 10.9 10.5 10.7 10.4 10.5 10.5 10.9 10.9 


fw EUR-EUR 4.3 5.0 4.4 4.8 5.2 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 


fw ICA-EUR 24.1 26.4 27.6 30.0 29.9 31.9 32.9 33.9 38.1 38.1 18.5 17.7 20.1 19.1 17.0 15.8 15.9 16.0 17.3 16.3 


fw EUR-ICA 7.0 7.9 7.4 8.0 8.3 8.6 8.9 8.8 9.0 9.4 5.1 5.5 6.2 5.8 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.2 


fw ICA-ICA 2.9 3.3 3.7 4.1 4.3 4.6 4.5 5.2 5.1 5.4 4.2 4.5 4.9 4.4 4.6 4.4 4.5 4.5 4.4 4.6 


∆ fw totaal 
 


13.4% -4.5% 9.2% 3.0% 5.9% 2.6% 1.9% 4.1% 2.4% 
 


4.3% 11.4% -4.5% 2.7% -2.8% 0.6% -0.1% 3.6% 0.4% 


∆ fw EUR-EUR 
 


17.2% -12.4% 9.6% 7.0% 6.6% 1.0% 1.8% 0.9% 1.1% 
 


0.6% 9.0% 0.5% 7.0% 0.4% -5.6% -6.4% 19.3% -4.0% 


∆ fw ICA-EUR 
 


9.8% 4.5% 8.5% -0.2% 6.8% 3.0% 3.1% 12.3% 0.0% 
 


-4.1% 13.5% -4.8% -11.2% -7.2% 1.0% 0.5% 7.8% -5.6% 


∆ fw EUR-ICA 
 


12.8% -6.2% 8.3% 3.9% 4.1% 3.2% -1.0% 2.4% 4.0% 
 


9.4% 11.0% -5.0% 6.4% -0.8% 0.9% -1.6% -0.6% 2.4% 


∆ fw ICA-ICA 
 


10.7% 12.6% 11.0% 6.5% 5.9% -2.6% 15.6% -1.2% 6.2% 
 


7.7% 8.5% -10.2% 5.3% -3.7% 2.1% -0.1% -2.7% 5.9% 
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Tabel J. 3 Ontwikkelingen Air France-KLM op Schiphol en Parijs (CDG) periode 2004-2018 


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


%
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Directe 
connectiviteit AMS 2015 1971 2152 2219 2254 2125 2088 2316 2351 2396 2421 2449 2522 2686 2686 33% 2.1% 
 CDG 2682 2689 2778 2815 2853 2726 2667 2736 2663 2508 2479 2482 2410 2426 2450 -9% -0.6% 
 % AMS 42.9% 42.3% 43.6% 44.1% 44.1% 43.8% 43.9% 45.9% 46.9% 48.9% 49.4% 49.7% 51.1% 52.5% 52.3%   
Hub- 
connectiviteit AMS 31215 32501 33815 35796 38886 33761 36792 39534 43749 45526 49405 51249 55268 58840 59969 92% 4.8% 
 CDG 23634 24569 26175 27985 28346 27821 28028 32299 30182 29373 28527 29256 28531 28437 28761 22% 1.4% 
 % AMS 56.9% 56.9% 56.4% 56.1% 57.8% 54.8% 56.8% 55.0% 59.2% 60.8% 63.4% 63.7% 66.0% 67.4% 67.6%   
Feederwaarde AMS 15 16 16 16 17 16 18 17 19 19 20 21 22 22 22 44% 2.6% 
 CDG 9 9 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 33% 2.1% 


Tabel J. 4 Ontwikkelingen SkyTeam op Schiphol en Parijs (CDG) periode 2004-2018 


  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Directe 
connectiviteit AMS 2171 2098 2313 2393 2488 2323 2302 2564 2604 2621 2710 2744 2839 2964 2964 37% 2.2% 
 CDG 2806 2807 2932 3019 3077 2974 2904 3012 2953 2828 2808 2819 2755 2759 2789 -1% 0.0% 
 % AMS 43.6% 42.8% 44.1% 44.2% 44.7% 43.8% 44.2% 46.0% 46.9% 48.1% 49.1% 49.3% 50.7% 51.8% 51.5%   
Hub- 
connectiviteit AMS 32977 34657 34848 36647 39930 34860 38259 40713 45122 46885 51275 53405 57731 60970 62460 89% 4.7% 
 CDG 24107 25143 26753 28505 28983 28436 28737 33157 31092 30599 29732 30486 30014 29953 30381 26% 1.7% 
 % AMS 57.8% 58.0% 56.6% 56.2% 57.9% 55.1% 57.1% 55.1% 59.2% 60.5% 63.3% 63.7% 65.8% 67.1% 67.3%   
Feederwaarde AMS 15 17 15 15 16 15 17 16 17 18 19 19 20 21 21 39% 2.4% 
 CDG 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 27% 1.7% 
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Bijlage K Allianties 


Tabel K. 1 Indeling maatschappijen per jaar 


Alliantie Maatschappij 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Sk
yT


ea
m


 


Aeroméxico x x x x x x x x 
Air France x x x x x x x x 
Delta Air Lines x x x x x x x x 
Korean Air x x x x x x x x 
CSA Czech Airlines x x x x x x x x 
Alitalia x x x x x x x x 
KLM x x x x x x x x 
Aeroflot x x x x x x x x 
China Southern Airl. x x x x x x x x 
Vietnam Airlines x x x x x x x x 
TAROM x x x x x x x x 
Air Europa x x x x x x x x 
Kenya Airways x x x x x x x x 
China Airlines Sep x x x x x x x 
China Eastern Airlines Jun x x x x x x x 
Shanghai Airlines Jun x x x x x x x 
Saudi Arabian Airlines   Mei x x x x x x 
Middle Eastern Airlines   Jun x x x x x x 
Aerolineas Argentinas   Aug x x x x x x 
Xiamen Airlines   Nov x x x x x x 
Garuda Indonesia       Mrt x x x x 


St
ar


 A
llia


nc
e 


Air Canada x x x x x x x x 
Air New Zealand x x x x x x x x 
All Nippon Airways x x x x x x x x 
Austrian Airlines x x x x x x x x 
BMI x Apr             
Lufthansa x x x x x x x x 
SAS x x x x x x x x 
Singapore Airlines x x x x x x x x 
Thai Airways Int. x x x x x x x x 
United Airlines x x x x x x x x 
Spanair x Jan             
Asiana Airlines x x x x x x x x 
LOT Polish Airlines x x x x x x x x 
US Airways x x x Mrt         
TAP Portugal x x x x x x x x 
SWISS Int. Airlines x x x x x x x x 
South African Airw. x x x x x x x x 
Air China x x x x x x x x 
Turkish Airlines x x x x x x x x 
Egyptair x x x x x x x x 
Adria Airways x x x x x x x x 
Blue1 x Nov             
Croatia Airlines x x x x x x x x 


Continental Airlines *United 
Airlines               


TAM Airlines x x x Mrt     
Brussels Airlines x x x x x x x x 
Aegean Airlines x x x x x x x x 
Ethiopian Airlines Dec x x x x x x x 
Copa Airlines   Jun x x x x x x 
Avianca   Nov x x x x x x 
TACA   Nov Mei           
Shenzhen Airlines   Nov x x x x x x 
EVA Air     Jun x x x x x 
Air India       Juli x x x x 


O
ne


w
or


ld
 


American Airlines x x x x x x x x 


British Airways x x x x x x x x 


Cathay Pacific x x x x x x x x 


Qantas Airways x x x x x x x x 


Iberia x x x x x x x x 
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Finnair x x x x x x x x 


LAN Airlines x x x x x x x x 


Japan Airlines x x x x x x x x 


Royal Jordanian x x x x x x x x 


Malev x Apr       


S7 Airlines x x x x x x x x 


Air Berlin  Mrt x x x x x x 


Niki  Mrt x x x x x x 


Malaysia Airlines   Februari x x x x x 


Qatar Airways   Oktober x x x x x 


TAM Airlines    Mrt x x x x 


Sri Lankan Airlines    Mei x x x x 


US Airways    Mrt 
*Ameri-


can 
Airlines 


   







MONITOR NETWERKKWALITEIT EN STAATSGARANTIES 91 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 


Bijlage L Verbondenheid met specifieke 
landen 


Tabel L.1 Directe connectiviteit van Schiphol per bestemming per land (in CNUs) 


Land Bestemming 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Bahrein BAH 6 6 7 5 5 5 5 4 5 5 


Brazilië FOR   1       3 
 GIG    3 5 5 6 6 6 7 
 GRU 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 NAT   1        


Canada YEG       4 4 4 4 
 YUL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 YVR 8 9 10 10 9 9 9 9 9 10 
 YYC 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 
 YYZ 15 14 17 18 17 17 23 28 28 28 


China CAN 5 5 8 12 7 7 7 7 7 7 
 CTU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 HGH  3 3 4 3 3 3 3 3 3 
 HKG 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
 PEK 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 
 PVG 11 11 12 12 12 12 12 17 15 15 
 XMN   3 3 3 3 6 6 6 6 


India BLR          7 
 BOM 7 7 7 7 7 7  7 7 10 
 DEL 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 


Indonesië CGK 6 11 11 9 10 11 11 11 11 12 
 DPS  3 3 6 6 6 6 6 6 6 


Japan FUK     3 4 3    


 KIX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 NRT 14 14 10 11 11 10 11 8 7 7 


Koeweit KWI 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 


Oman MCT 4 4 5 4 4 4 4 6 4 4 


Qatar DOH 5 5 5 5 5 5 11 12 7 7 


Saoedi-Arabië DMM 5 5 5 7 6 6 6 6 5 5 


VAE AUH 5 5 5 5 20 14 14 14 12 12 
 DXB 8 26 26 18 14 21 21 21 21 21 


VS ATL 12 13 19 20 20 26 27 27 27 27 
 BOS 7 10 11 10 13 13 13 13 17 13 
 CLT   5        


 DEN 4 7 8        


 DFW 5 5 5 5 5 5 5  7 7 
 DTW 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 
 EWR 13 17 16 13 13 13 13 13 13 7 
 IAD 14 14 13 16 13 13 13 13 14 14 
 IAH 20 19 19 14 14 16 14 14 14 14 
 JFK 20 20 20 20 20 25 27 27 27 37 
 LAS    2 2      


 LAX 11 11 7 11 11 11 12 14 14 18 
 MCO  3     4   4 
 MEM 7 7 4        


 MIA   5 1 1 1 1 1 1 1 
 MSP 20 20 20 19 20 20 20 20 23 24 
 OAK    2 2      


 ONT   1        
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Land Bestemming 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 ORD 14 13 14 18 18 14 14 14 14 14 
 PDX 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
 PHL 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 
 SEA 10 10 11 12 14 16 13 14 13 13 
 SFB   2 2 2 2 2 2 2 2 
 SFO 7 7 7 7 7 7 7 9 10 11 
 SLC       7 10 10 10 


Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 


Tabel L.2 Aantal bestemmingen per land in 2018 
 Alleen direct bereikbaar Zowel direct als indirect bereikbaar Alleen indirect bereikbaar 


Bahrein  1  


Brazilië  3 26 


Canada  5 26 


China  7 98 


India  3 22 


Indonesië  2 25 


Japan  2 14 


Koeweit  1  


Oman  1 1 


Qatar  1  


Saoedi-Arabië  1 7 


VAE  2  


VS 1 18 224 


Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 
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Tabel L.3 Totale connectiviteit per land in 2018 voor alle benchmarkluchthavens 
  AMS CDG DXB FRA IST LHR MUC 


Bahrein Connectiviteit 2018 26 43 128 34 21 60 28 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -47% -11% 163% -29% -57% 23% -42% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 3%  -1% 1% 0%  


Brazilië Connectiviteit 2018 243 289 67 296 69 295 165 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 19% 42% -67% 46% -66% 45% -19% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 2% 26% 5% 6% 6%  


Canada Connectiviteit 2018 395 532 80 767 237 659 528 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -14% 16% -82% 68% -48% 44% 16% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 4% 5% 2% 7% 2% 6% 


China Connectiviteit 2018 1.230 1.904 401 1.491 357 1.396 833 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 13% 75% -63% 37% -67% 28% -23% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 12% 8% 7% 3% 6% 9% 6% 


India Connectiviteit 2018 277 487 653 385 247 730 284 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -37% 11% 49% -12% -44% 67% -35% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 8% 7% 5% 7% 14% 5% 5% 


Indonesië Connectiviteit 2018 266 158 103 126 146 278 84 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 60% -5% -38% -24% -12% 68% -49% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13%  7%  18%   


Japan Connectiviteit 2018 250 773 111 956 95 958 588 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -53% 45% -79% 79% -82% 80% 10% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 7% 2% 12% 3% 12% 15% 


Koeweit Connectiviteit 2018 40 58 148 48 54 77 26 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -38% -10% 129% -26% -16% 20% -59% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 4%  7% 27% 5%  


Oman Connectiviteit 2018 65 90 157 75 46 142 52 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -28% 0% 75% -16% -49% 59% -42% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 19%  11% 10% 20% 9%  


Qatar Connectiviteit 2018 31 48 - 38 39 155 29 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -37% -1% -100% -22% -20% 219% -40% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 4% -1%  -5% 7% 7% 0% 


Saoedi-Arabië Connectiviteit 2018 99 202 378 115 130 168 62 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -40% 23% 129% -30% -21% 2% -63% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 7% 18% 4% 11% 3% 4% 


VAE Connectiviteit 2018 145 210 - 146 76 273 106 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 6% 53% -100% 7% -44% 100% -22% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 3%  1% 3% 3% 1% 


VS Connectiviteit 2018 4.344 4.816 723 4.701 1.217 8.451 3.361 
 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 10% 22% -82% 19% -69% 114% -15% 
 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% 1% -4% 0% 5% 5% 3% 


Gemiddeld over 13 landen Verschil met gemiddelde alle luchthavens -14% 20% -5% 7% -46% 67% -29% 


 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 4% 9% 4% 10% 5% 5% 


Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 
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Samenvatting 


De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in het prijspeil van Schiphol ten opzichte van tien concurrerende 
luchthavens. Negen van die tien luchthavens zijn duurder dan Schiphol. Londen Heathrow, Frankfurt en München 
zijn, in die volgorde, de drie duurste luchthavens. Schiphol is in 2018 5 procent duurder dan in 2017. Verder laten 
de resultaten zien dat het prijsniveau op Schiphol in 2018 identiek is aan dat van 2003. Daarmee is het de enige 
luchthaven die geen toename van de aeronautical opbrengsten laat zien tussen 2003 en 2018. Tot slot blijkt dat er 
op Schiphol iets minder scherp gedifferentieerd wordt tussen O/D- en transferpassagiers als het gaat over de integrale 
korting voor transferpassagiers in de som van havengelden en overheidsheffingen. 
 
In het licht van het belang van een concurrerend kostenniveau op Schiphol presenteert SEO Eco-
nomisch Onderzoek in opdracht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken 
(DGLM) de actualisatie van het eerder ontwikkelde benchmarkmodel. Het rapport omvat de re-
sultaten van het onderzoek naar de hoogte van en ontwikkelingen in de luchthavengelden, ATC-
heffingen en overheidsheffingen (tezamen ‘aeronautical opbrengsten’) op elf verschillende lucht-
havens (Schiphol, Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Heathrow, Brussel, Londen Gat-
wick, Madrid, München, Zürich, Dubai en Istanbul Ataturk). Een pakket vliegtuigtypen dat 98,3 
procent van het totaal aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2017 representeert (‘Schiphol 
pakket’) vormt de basis voor de berekening van alle luchthavengelden, ATC-heffingen en over-
heidsheffingen. Ten behoeve van de consistentie en de vergelijkbaarheid staat het ‘Schiphol pakket’ 
aan de basis van alle onderzochte jaren (2003, 2008, 2013, 2017 en 2018) en alle onderzochte lucht-
havens. Aangezien de resultaten berekende bedragen zijn op basis van een gelijk pakket vliegver-
keer op elke luchthaven, komen ze niet overeen met de werkelijke bedragen die luchthavens, ATC-
providers en overheden jaarlijks in rekening brengen. Wel vormen ze een solide basis voor een 
internationale vergelijking. De onderzoeksvragen die centraal staan in het onderzoek zijn: 
• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten op de elf onderzochte luchthavens, welke ontwik-


kelingen in de tijd zijn zichtbaar en hoe verhoudt Schiphol zich tot de andere luchthavens? 
• Welke tariefdifferentiaties hanteren de luchthavens en wat zijn de verschillen? 
• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten voor drie afzonderlijke vliegtuigtypen (groot, mid-


delgroot en klein) op de elf onderzochte luchthavens en hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot 
de andere luchthavens? 


• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten voor een vliegtuigtype dat alleen O/D-passagiers 
vervoert en hoe hoog zijn deze voor hetzelfde vliegtuigtype dat 80 procent transferpassagiers 
vervoert en hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot de andere luchthavens? 


• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten voor een vliegtuigtype met gateafhandeling (con-
nected) en hoe hoog zijn deze voor hetzelfde vliegtuigtype met apronafhandeling (disconnected) en 
hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot de andere luchthavens? 


• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten gemiddeld per O/D-passagier en hoe hoog per 
transferpassagier op de verschillende luchthavens en hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot de 
andere luchthavens? 
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De belangrijkste conclusies met betrekking tot de totale aeronautical opbrengsten zijn: 
• Van de elf luchthavens staat Schiphol, op basis van de in de zomer van 2018 geldende tarieven, 


op de tiende plaats. De tarieven op Schiphol liggen in 2018 5 procent hoger dan in 2017.  
• Londen Heathrow (191 procent), Frankfurt (102 procent), München (84 procent), Parijs Char-


les de Gaulle (74 procent), Londen Gatwick (61 procent), Zürich (56 procent), Brussel, Madrid 
(beide 23 procent) en Dubai (1 procent) zijn duurder dan Schiphol. Istanbul Ataturk (25 procent 
goedkoper dan Schiphol) is de goedkoopste luchthaven. 


• Tussen 2017 en 2018 zijn, door een toename van de landingsgelden, passagiersgelden en secu-
ritygelden, de totale aeronautical opbrengsten van Schiphol met 5 procent toegenomen. Slechts 
twee luchthavens noteren een afname: Madrid (2 procent) en Frankfurt (1 procent). De meeste 
andere luchthavens laten geen (Zürich en Istanbul Ataturk) of een beperkte groei zijn, variërend 
van 1 procent (Londen Heathrow) tot 5 procent (Londen Gatwick).  


• Op Schiphol zijn de aeronautical opbrengsten in 2018 even hoog als in 2003. Over die periode 
laten alle andere luchthavens een substantiële groei zien.  


• Op Schiphol bestaan de aeronautical opbrengsten voor 58 procent uit havengelden (landings-
gelden, parkeergelden en passagiersgelden) en voor 35 procent uit securitygelden. Het restant 
bestaat uit ATC-heffingen. 


• Op alle andere luchthavens vormen de havengelden ook het grootste deel van de totale aero-
nautical opbrengsten. Ook de passagiersbelastingen zijn op een aantal luchthavens van substan-
tieel belang. Het aandeel securitygelden en -heffingen is op geen enkele benchmarkluchthaven 
groter dan op Schiphol (35 procent). Alleen Parijs Charles de Gaulle, Zürich en Brussel hebben 
een aandeel groter dan of gelijk aan 20 procent. Alleen op Parijs Charles de Gaulle zijn de 
aeronautical opbrengsten uit het securitysegment in absolute zin hoger dan op Schiphol.  


 
De belangrijkste conclusies met betrekking tot tariefdifferentiaties zijn: 
• Tien van de elf luchthavens maken onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers in de pas-


sagiersgelden. Londen Gatwick is de enige luchthaven die in 2018 in de passagiersgelden geen 
differentiatie naar O/D- en transferpassagier toepast. Op Zürich, Istanbul Ataturk en met name 
op Dubai (nultarief voor transferpassagiers) is het verschil in passagiersgeldtarief tussen O/D- 
en transferpassagiers groter dan op Schiphol.  


• Op vijf luchthavens, waaronder ook Schiphol, wordt ook onderscheid tussen O/D- en trans-
ferpassagiers in de securitygelden of –heffingen gemaakt. Dubai differentieert ook hier het 
scherpst. 


• De passagiersbelastingen op de Londense en Duitse luchthavens en op Parijs Charles de Gaulle 
gelden alleen voor O/D-passagiers.1 Op Dubai geldt het grootste deel van de passagiersbelas-
tingen (de nieuwe passenger facility charge) voor zowel O/D- als transferpassagiers. Gezien de 
omvang van de passagiersbelastingen op deze luchthavens, heeft deze differentiatie (of juist 
niet, zoals op Dubai) een belangrijke invloed op het verschil in totale aeronautical opbrengsten 
per O/D- en per transferpassagier.  


• Schiphol maakt geen onderscheid in tarieven tussen verschillende bestemmingsgroepen, terwijl 
dit op de meeste andere luchthavens in verschillende mate wel gebeurt. 


 
 
 
                                                        
1  Het gaat hierbij alleen om passagiersbelastingen, niet om andere overheidsheffingen zoals securityhef-


fingen. 
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De belangrijkste conclusies met betrekking tot de gevoeligheidsanalyses zijn: 
• Berekening van de aeronautical opbrengsten per turnaround voor vliegtuigtypen in drie grootte-


klassen leert dat Schiphol met name relatief goedkoop is voor grote vliegtuigtypen. Dit hangt 
voor een belangrijk deel samen met de hoge tarieven in de passagiersbelastingen voor intercon-
tinentaal vliegende passagiers op andere luchthavens. Dat leidt ertoe dat voornamelijk de Lon-
dense luchthavens relatief duur zijn voor grote vliegtuigtypen. 


• Voorts laat de analyse zien dat Schiphol relatief goedkoper is voor het intra-Europese vliegtuig-
type met voornamelijk transferverkeer, maar juist relatief duurder voor het intercontinentale 
vliegtuigtype met voornamelijk transferverkeer. Algemeen geldt hierbij dat de relatieve positie 
van Schiphol vooral op de langeafstandsvluchten voor een belangrijk deel wordt bepaald door 
de hoge passagiersbelastingstarieven op de Britse en Duitse luchthavens die alleen in rekening 
worden gebracht voor O/D-passagiers (voor transferpassagiers worden geen passagiersbelas-
tingen in rekening gebracht). Dat betekent dat als een intercontinentaal toestel vol zit met O/D-
passagiers de aeronautical opbrengsten op Britse en Duitse luchthavens heel hoog zijn, terwijl 
die heel laag zijn als er alleen maar transferpassagiers op zitten. De passagiersmix kan daarmee 
een grote invloed hebben op de relatieve positie van Schiphol. Voor intra-Europese vluchten 
gelden aanzienlijk minder hoge passagiersbelastingstarieven in het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland, waardoor het effect van de passagiersmix voor kleinere toestellen minder groot is.  


• De resultaten van de gevoeligheidsanalyse naar het effect van type afhandeling laat zien dat 
Schiphols differentiatie in de landingsgelden geen zichtbaar effect heeft op de relatieve aero-
nautical opbrengsten per turnaround. Op luchthavens waar bijvoorbeeld een afzonderlijke boar-
ding bridge charge geldt (met name Istanbul Ataturk) of een korting wordt gegeven op de passa-
giersgelden bij apronafhandeling (remote stand rebate op de Londense luchthavens) geldt een 
scherpere differentiatie naar type afhandeling. 


• Tot slot volgt uit de analyse dat de gemiddelde aeronautical opbrengsten per transferpassagier 
in verhouding tot de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D-passagier op Schiphol (62 
procent) enigszins boven het gemiddelde over de onderzochte luchthavens (59 procent) liggen. 
Verder laten de resultaten zien dat in 2018 het verschil tussen de aeronautical opbrengsten per 
O/D- en transferpassagier het grootst is op Londen Gatwick en Dubai. De gemiddelde aero-
nautical opbrengsten per transferpassagier bedragen op deze luchthavens respectievelijk 36 en 
37 procent van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D-passagier. Op de Londense 
luchthaven wordt dat volledig veroorzaakt door het nultarief voor transferpassagiers in de pas-
sagiersbelasting (air passenger tax). Verder is op Madrid het verschil met 75 procent relatief klein, 
gevolgd door Brussel (71 procent). De andere luchthavens noteren allemaal een percentage 
tussen de 60 (München) en 66 procent (Zürich en Istanbul Ataturk). 
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1 Inleiding 


Een concurrerend kostenniveau op Schiphol is van belang voor de Nederlandse luchtvaart. Met het oog op die be-
leidscontext is het van belang om de hoogte en de ontwikkeling van de luchthavengelden en overheidsheffingen op de 
nationale luchthaven te monitoren. Deze rapportage biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) totale aeronautical 
opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen op Schiphol in verhouding tot concurrerende luchthavens, als-
mede in het effect dat enkele belangrijke tariefdifferentiaties hebben op het niveau van de aeronautical opbrengsten 
per turnaround. Tot slot biedt de analyse inzicht in de mate waarin op Schiphol en andere luchthavens in de totale 
aeronautical opbrengsten gedifferentieerd wordt naar transfer- en O/D-passagiers.  


1.1 Beleidscontext 
In de Luchtvaartnota uit 2009 typeert het Rijk de “continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de 
luchthaven Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie” als publiek belang. In diezelfde nota 
vermeldt het Rijk het belang van een continue zorg voor een concurrerend kostenniveau, mede als 
gevolg van de relatief kleine thuismarkt van Schiphol en de navenante grote afhankelijkheid van 
transferpassagiers. 
 
Ook in de meest recente Rijksbegroting uit 2018 wordt een concurrerend kostenniveau van Schip-
hol van belang genoemd, zoals ook omschreven in de Actieagenda Schiphol. In dit licht wordt ook 
de relevantie van het monitoren en benchmarken van de op Schiphol geldende tarieven met de 
tarieven op concurrerende luchthavens duidelijk. Omdat het beleid onderkent dat een concurre-
rend kostenniveau van belang is voor de Nederlandse luchtvaartsector, is het voor de Nederlandse 
overheid van cruciaal belang om goed zicht te houden op de ontwikkeling en hoogte van de Schip-
holtarieven in internationaal perspectief.  
 
De resultaten van de analyse bieden de Nederlandse overheid gedetailleerd inzicht in de (ontwik-
keling van de) op Schiphol geldende tarieven (luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-hef-
fingen) en bieden haar daarmee objectieve informatie die kan worden gebruikt voor beleidsvor-
ming.  


1.2 Leeswijzer 
Om een up-to-date beeld te krijgen van de luchthavengelden (alle hieronder vallende aeronautical 
opbrengsten worden “gelden” genoemd), ATC-heffingen en overheidsheffingen (alle hieronder 
vallende aeronautical opbrengsten worden “heffingen” of “belastingen” genoemd) op verschil-
lende Europese luchthavens en met name om de positie van en de ontwikkelingen op Schiphol ten 
opzichte van concurrerende luchthavens in kaart te brengen, vindt een actualisatie van de in 
2017/2018 door SEO uitgevoerde benchmark plaats. Dit betekent concreet dat de totale luchtha-
vengelden, ATC-heffingen en overheidsheffingen, die betaald zouden moeten worden voor een-
zelfde pakket vliegtuigtypen en -bewegingen, in dit onderzoek ook voor 2018 en opnieuw voor 
2003, 2008, 2013 en 2017 zijn berekend. De studie richt zich op dezelfde elf luchthavens (Schiphol, 
Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Heathrow, Brussel, Dubai, Istanbul Ataturk, Londen 
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Gatwick, Madrid, München en Zürich) als in de vorige uitvoering van de benchmark. De verkeers-
gegevens van Schiphol over 2017 en de informatie uit openbare havengeldregelingen, eventueel 
aangevuld met tarieven uit de IATA Aviation Charges Intelligence Center dienen als inputgegevens 
voor alle te onderzoeken jaren en voor alle te onderzoeken luchthavens. Dit maakt het uitvoeren 
van zowel een consistente longitudinale vergelijking als een consistente vergelijking tussen de lucht-
havens onderling mogelijk. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie staat in Hoofd-
stuk 2. De analyseresultaten van de totale aeronautical opbrengsten staan in Hoofdstuk 3. Voorts 
gaat de analyse in Hoofdstuk 4 in detail in op de voor de afzonderlijke gelden en heffingen geldende 
tariefdifferentiaties. Hoofdstuk 5 omvat de uitvoering van de gevoeligheidsanalyses. De eerste ge-
voeligheidsanalyse berekent voor drie vliegtuigtypen met verschillende omvang (klein, middelgroot 
en groot) de totale aeronautical opbrengsten per turnaround per luchthaven. De volgende gevoelig-
heidsanalyses brengen de aeronautical opbrengsten per turnaround in beeld voor verschillende aan-
delen transferpassagiers en voor verschillende typen afhandeling (connected of disconnected). Tot slot 
volgt ook dit jaar de gevoeligheidsanalyse die de gemiddelde totale aeronautical opbrengsten per 
O/D- en transferpassagier voor iedere luchthaven uiteenzet. 
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2 Methode 


Evenals voorgaande jaren worden de totale aeronautical opbrengsten dit jaar onderverdeeld naar dienstencategorie. 
Deze onderverdeling onderscheidt havengelden, emissiegelden, securitygelden en –heffingen, geluidsgelden en –heffingen, 
ATC-heffingen en passagiersbelastingen. De hoogten en ontwikkelingen van deze categorieën worden in detail in 
kaart gebracht. Voorts bieden gevoeligheidsanalyses inzicht in de effecten die bepaalde kenmerken (vliegtuiggrootte, 
percentage transferpassagiers en type afhandeling) hebben op de aeronautical opbrengsten op de verschillende luchtha-
vens. Tot slot worden ook de gemiddelde totale aeronautical opbrengsten per transfer- en per O/D-passagier in kaart 
gebracht. 
 
Het benchmarkmodel dat reeds enkele jaren in gebruik is voor deze jaarlijks terugkerende studie 
geeft inzicht in de effecten van veranderende luchthavengelden en overheidsheffingen. Het model 
geeft de aeronautical opbrengsten2 voor negen Europese luchthavens en twee luchthavens in het 
Midden-Oosten in detail weer. Het gaat hier om gelden en heffingen die luchtvaartmaatschappijen 
per turnaround (landing, verblijf en start) op een luchthaven betalen. De tariefinput voor het model 
bestaat uit informatie uit de officiële havengeldregelingen en informatie over de overheidsheffingen 
van de betreffende luchthavens en landen enerzijds en de IATA Aviation Charges Intelligence 
Center (ACIC) anderzijds. Onderverdeling van de aeronautical opbrengsten vindt plaats naar dien-
stencategorie. Het rapport onderscheidt de onderstaande dienstencategorieën.3 
 
• Havengelden (bestaande uit landingsgelden,4 parkeergelden, 5 passagiersgelden6 en vrachtgel-


den); 
• Emissiegelden; 
• Securitygelden en –heffingen; 
• Geluidsgelden en –heffingen; 
• ATC-heffingen; 
• Passagiersbelastingen. 
 


                                                        
2  ‘Aeronautical opbrengsten’ zijn de opbrengsten die de betreffende gelden en heffingen opleveren voor 


luchthavens, ATC-providers en overheden. Deze zijn gelijk aan de aeronautical kosten (som van luchtha-
vengelden, ATC-heffingen en overheidsheffingen) voor luchtvaartmaatschappijen. Dit is niet hetzelfde als 
visit kosten, omdat hier ook de afhandelings- en brandstofkosten onder vallen. Deze kosten zijn in de 
benchmarkstudie buiten beschouwing gelaten. 


3  Aannames van belang voor de berekening van de aeronautical opbrengsten uit de verschillende luchtha-
vengelden en overheidsheffingen staan in bijlage A.  


4  Landingsgelden zijn in deze studie zowel start- als landingsgelden. Enkele luchthavens (Schiphol, Brussel, 
Frankfurt en München) brengen immers voor zowel starts als landingen landingsgelden in rekening.  


5  Op Schiphol is er sprake van een gratis parkeerperiode van 6:15 uur overdag en sinds 2015 een vrijstelling 
van parkeergelden voor de nachtperiode. Door de aannames omtrent het parkeren (twee uur voor vlieg-
tuigtypen die voornamelijk op Europese bestemmingen vliegen en zes uur voor vliegtuigtypen die voorna-
melijk op intercontinentale bestemmingen vliegen) lijkt het in de resultaten dat Schiphol geen parkeergelden 
in rekening brengt, hetgeen in werkelijkheid uiteraard niet het geval is. De aeronautical opbrengsten uit 
parkeergelden van Parijs Charles de Gaulle, Brussel, Madrid, Dubai en Istanbul Ataturk hebben deels be-
trekking op gelden die samenhangen met het parkeren (boarding bridge charge of electricity charge). 


6  Onder de passagiersgelden vallen eveneens afzonderlijke gelden per passagier voor check-in en bagageaf-
handeling. Bovendien wordt de PRM charge (vergoeding voor personen met beperkte mobiliteit) in de ana-
lyse onder de passagiersgelden geschaard. 
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Teneinde de aeronautical opbrengsten op de elf luchthavens op een consistente manier met elkaar 
te vergelijken, is de veronderstelling dat elke luchthaven dezelfde hoeveelheid verkeer verwerkt 
leidend. De verkeersgegevens hebben betrekking op het zogenaamde ‘Schiphol pakket’, dat bestaat 
uit een representatieve vloot van 38 vliegtuigtypen op basis van het verkeer op Schiphol in 2017. 
Het ‘Schiphol pakket’ bestaat uit alle vliegtuigtypen waarmee in 2017 meer dan 1.000 vliegtuigbe-
wegingen zijn uitgevoerd op Schiphol. Het pakket representeert 98,3 procent van het totale aantal 
vliegbewegingen en 98,6 procent van het totaal aantal passagiers in 2017. 7 De gegevens dienen als 
basis voor de jaren 2003, 2008, 2013, 2017 en 2018, hetgeen ook het maken van een consistente 
vergelijking in de tijd mogelijk maakt. Om die reden zijn resultaten van eerdere edities van de ben-
chmark niet vergelijkbaar met de resultaten uit deze versie. De gehanteerde verkeersmix is in alle 
edities immers anders. 
 
Nadat de belangrijkste tariefdifferentiaties in kaart zijn gebracht, staan in de gevoeligheidsanalyses 
specifieke vliegtuigtypen, die op Schiphol relatief veel voorkomen, centraal. De eerste analyse ver-
gelijkt de aeronautical opbrengsten per turnaround per luchthaven van een klein (voornamelijk regi-
onale bestemmingen), een middelgroot (voornamelijk Europese bestemmingen) en een groot 
(voornamelijk intercontinentale bestemmingen) vliegtuigtype. Deze typen representeren gezamen-
lijk 37,4 procent van alle vliegtuigbewegingen in 2017: 
 
• Embraer 190; 
• Boeing 737-800W; 
• Boeing 777-300ER. 
 
De tweede gevoeligheidsanalyse bestaat uit een vergelijking van de aeronautical opbrengsten per 
turnaround, waarbij de opbrengsten worden berekend op basis van 0 procent en 80 procent8 trans-
ferpassagiers voor een zelfde vliegtuigtype. Op die manier kunnen de effecten van de O/D-trans-
ferdifferentiatie zuiver in beeld worden gebracht, zonder dat andere variabelen (zoals vliegtuig-
grootte) de resultaten verstoren. Hier gaat het om de volgende typen: 
 
• Airbus A319; 
• Airbus A330-300. 
 
Daarnaast presenteert het rapport een gevoeligheidsanalyse van het effect van het aandeel gateaf-
handeling (connected). Net als in bovenstaande analyse wordt, in dit geval, het percentage gateaf-
handeling kunstmatig gevarieerd (0 procent en 100 procent9) om zo het zuivere effect in beeld te 
kunnen brengen. De vliegtuigtypen die deel uitmaken van deze analyse zijn: 
 
• Embraer 175; 
• Boeing 787-9.  


                                                        
7  In bijlage F staan de belangrijkste vliegtuigspecificaties van de vliegtuigtypen uit het ‘Schiphol pakket’. 
8  Er is hier voor maximaal 80 procent transfer gekozen, omdat gemiddeld 100 procent voor een vliegtuigtype 


over een heel jaar niet realistisch is. Zowel 0 procent als 80 procent transfer zijn uiterste waarden en vormen 
grofweg de bandbreedte van het transferaandeel.  


9  Op Schiphol zijn er zowel vliegtuigtypen die vrijwel alleen aan de gate worden afgehandeld als vliegtuigtypen 
die vrijwel alleen op de apron worden afgehandeld. Deze range is daarom realistisch. 
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Tot slot bevat het rapport een analyse van de aeronautical opbrengsten per passagier, waarbij on-
derscheid wordt gemaakt tussen O/D- en transferpassagiers. De resultaten bieden hiermee onder 
meer inzicht in welke luchthavens relatief goedkoop zijn voor transferpassagiers. 
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3 Aeronautical opbrengsten 


In 2018 is alleen Istanbul Ataturk goedkoper dan Schiphol. Londen Heathrow is nog steeds veruit de duurste 
luchthaven. Op ruime afstand volgen Frankfurt, München en Parijs Charles de Gaulle. Op alle luchthavens bestaan 
de totale aeronautical opbrengsten voor het grootste deel uit havengelden (de som van landings-, parkeer- en passa-
giersgelden). Ook de securitygelden en –heffingen spelen op een groot deel van de luchthavens een belangrijke rol. Tot 
slot hebben de passagiersbelastingen op de Londense en Duitse luchthavens en op Parijs Charles de Gaulle en Dubai 
een aanzienlijke omvang. Emissiegelden, geluidsgelden en –heffingen en ATC-heffingen zijn op de meeste luchthavens 
beperkt van omvang. 


3.1 Introductie 
Net als vorig jaar staat Schiphol op plaats tien in termen van totale berekende aeronautical op-
brengsten uit luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-heffingen. Londen Heathrow is, uit-
gaande van het ‘Schiphol pakket’, veruit het duurst. Frankfurt en München volgen op gepaste af-
stand. Parijs Charles de Gaulle, Londen Gatwick, Zürich, Brussel en Madrid completeren de top 
acht. Istanbul Ataturk is nog altijd de goedkoopste luchthaven en Dubai is marginaal duurder dan 
Schiphol. De ranglijst van hoge aeronautical opbrengsten (duur) naar lage aeronautical opbrengsten 
(goedkoop) ziet er als volgt uit:10 
1. Londen Heathrow, € 2.544 miljoen; 
2. Frankfurt, € 1.767 miljoen; 
3. München, € 1.610 miljoen; 
4. Parijs Charles de Gaulle, 1.521 miljoen; 
5. Londen Gatwick, € 1.405 miljoen; 
6. Zürich, € 1.363 miljoen; 
7. Brussel, € 1.078 miljoen; 
8. Madrid, € 1.077 miljoen; 
9. Dubai, € 882 miljoen; 
10. Schiphol, € 875 miljoen; 
11. Istanbul Ataturk, € 656 miljoen. 
 
Het vervolg van dit hoofdstuk biedt inzicht in de onderverdeling van de aeronautical opbrengsten 
naar dienstencategorie, de ontwikkeling in afzonderlijke luchthavengelden en overheidsheffingen 
en in de ontwikkeling van de positie van Schiphol tussen 2003 en 2018. 


3.2 Aeronautical opbrengsten naar dienstencategorie 
Bij de presentatie van de analyseresultaten met betrekking tot totale aeronautical opbrengsten on-
derscheidt dit rapport de volgende dienstencategorieën: 


                                                        
10  Hierbij moet nogmaals worden benadrukt dat het gaat om berekende aeronautical opbrengsten op basis 


van een vast pakket aan vliegtuigbewegingen en passagiers (‘Schiphol pakket’). Deze getallen weerspiegelen 
derhalve niet de werkelijke aeronautical opbrengsten op de genoemde luchthavens. 
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• Havengelden (bestaande uit landingsgelden, parkeergelden, passagiersgelden en vrachtgel-
den);11 


• Emissiegelden; 
• Securitygelden en –heffingen;12 
• Geluidsgelden en –heffingen;12 
• ATC-heffingen; 
• Passagiersbelastingen. 


Figuur 3.1 Landingsgelden, passagiersgelden, securitygelden en -heffingen en 
passagiersbelastingen zijn qua omvang de belangrijkste kostencategorieën  


 
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljard) voor 2018 voor het ‘Schiphol 


pakket’ op basis van de medio 201813 geldende tarieven. 


Figuur 3.1 en tabel 3.1 laten de verdeling van de totale aeronautical opbrengsten over de verschil-
lende dienstencategorieën op de elf luchthavens zien. De havengelden14 vormen op Schiphol 58 
procent van de totale aeronautical opbrengsten. Dat aandeel is relatief laag. Andere luchthavens 


                                                        
11  De hier gehanteerde categorie ‘havengelden’ komt op de meeste luchthavens niet overeen met het totaal 


aan luchthavengelden dat in rekening wordt gebracht. Opbrengsten met betrekking tot security, geluid en 
emissies vallen op sommige luchthavens immers ook onder de luchthavengelden. Omwille van de verge-
lijkbaarheid is daarom gekozen voor de focus op de indeling naar dienstencategorieën, waarbij ‘havengel-
den’ (in enge zin dus) één van de vergelijkbare categorieën vormt. Complicaties zijn echter niet uitgesloten. 
Zo brengen de Londense luchthavens geen separate securitygelden in rekening, omdat de securitykosten 
daar uit de passagiersgelden worden gefinancierd. Daarnaast worden op Londen Gatwick geen afzonder-
lijke ATC-heffingen in rekening gebracht, omdat die daar onder de landingsgelden vallen.  


12  Hierbij gaat het bij ‘gelden’ om luchthavengelden en bij ‘heffingen’ om overheidsheffingen. 
13  De meeste luchthavens wijzigen de tarieven aan het begin van het jaar (januari) of aan het begin van het 


zomerseizoen (april). Eventuele wijzigingen later in het jaar (tot en met 1 september) zijn ook in de analyse 
meegenomen.  


14  Havengelden zijn niet hetzelfde als de eerdergenoemde luchthavengelden. Luchthavengelden omvatten na-
melijk alle in dit onderzoek meegenomen door de luchthaven in rekening gebrachte gelden (dus ook emis-
sie-, security- en geluidsgelden). 
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met een laag aandeel havengelden zijn Londen Gatwick (50 procent), München (53 procent), Parijs 
Charles de Gaulle (55 procent) en Dubai (59 procent). Op Istanbul Ataturk is het aandeel met 98 
procent het hoogst. Ook op Madrid (88 procent), Brussel (73 procent) en Londen Heathrow (70 
procent) is het aandeel havengelden relatief hoog.  


Tabel 3.1 Op alle luchthavens is het aandeel havengelden het grootst15 
 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Landingsgelden (excl. emissiegelden) 174 117 140 100 55 171 89 404 289 140 150 


Parkeergelden - 32 82 57 35 142 50 70 95 49 100 


Passagiersgelden 334 631 610 363 876 332 561 1,315 565 656 562 


Overige gelden - 8 - - - - - - 0 1 41 


Havengelden 508 788 832 521 966 646 700 1,789 949 847 852 
            
Emissiegelden - - - - 24 - 14 71 - 12 16 
            
Securitygelden 307 211 - 24 44 - - - 101 32 305 


Securityheffingen - - 361 - 253 - - - 20 206 - 


Securitygelden en -heffingen 307 211 361 24 297 - - - 121 239 305 
            
Geluidsgelden - - - - 129 - 7 - - 175 86 


Geluidsheffingen - - 15 - 13 - - - - - - 


Geluidsgelden en -heffingen - - 15 - 142 - 7 - - 175 86 
            


ATC-heffingen 60 79 66 4 49 11 6 6 7 49 104 
            
Passagiersbelastingen - - 246 333 290 - 678 678 - 290 - 
            
Totaal 875 1,078 1,521 882 1,767 656 1,405 2,544 1,077 1,610 1,363 
            


% Havengelden 58% 73% 55% 59% 55% 98% 50% 70% 88% 53% 62% 


% Emissiegelden     1%  1% 3%  1% 1% 


% Securitygelden en -heffingen 35% 20% 24% 3% 17%    11% 15% 22% 


% Geluidsgelden en -heffingen   1%  8%  1%   11% 6% 


% ATC-heffingen 7% 7% 4% 0% 3% 2% 0% 0% 1% 3% 8% 


% Passagiersbelastingen   16% 38% 16%  48% 27%  18%  


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljoen) voor 2018 voor het ‘Schip-


hol pakket’ op basis van de medio 2018 geldende tarieven.  


Naast de havengelden vormen voornamelijk de securitygelden en –heffingen en de passagiersbe-
lastingen een aanzienlijk aandeel op verscheidene luchthavens. Op Schiphol (35 procent), Parijs 
Charles de Gaulle (24 procent), Zürich (22 procent), Brussel (20 procent), Frankfurt (17 procent), 
München (15 procent) en Madrid (11 procent) omvat het securitysegment meer dan 10 procent 
van de totale aeronautical opbrengsten. Het kan hierbij gaan om securitytarieven die de luchthaven 
zelf in rekening brengt en/of door de betreffende overheid (indirect) worden geheven. De Lon-
dense luchthavens en Istanbul Ataturk brengen geen afzonderlijke securitygelden of –heffingen in 
rekening. Londen Heathrow en Londen Gatwick financieren de securitykosten uit de passagiers-
gelden. 
 
Passagiersbelastingen spelen op een zestal luchthavens een belangrijke rol: op Londen Gatwick (48 
procent), Dubai (38 procent), Londen Heathrow (27 procent), München (18 procent), Parijs Char-
les de Gaulle en Frankfurt (beide 16 procent) vormen de passagiersbelastingen een aanzienlijk deel 
van de totale aeronautical opbrengsten. Op Schiphol zijn er na het afschaffen van de vliegbelasting 
geen aeronautical opbrengsten uit passagiersbelastingen. 


                                                        
15  Dezelfde tabellen voor de jaren 2003, 2008, 2013 en 2017 staan in Bijlage B. 
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Aeronautical opbrengsten uit emissiegelden zijn er slechts op vijf luchthavens, waarbij op iedere 
luchthaven de relatieve omvang beperkt is: op Londen Heathrow is het aandeel met 3 procent het 
hoogst. Op de andere luchthavens is het aandeel beperkt tot 1 procent. Schiphol brengt geen af-
zonderlijke emissiegelden in rekening. 
 
Schiphol heeft na het afschaffen van de geluidsisolatieheffing in 2015 en de governmental compensation 
levy in 2016 geen afzonderlijke aeronautical opbrengsten uit het geluidssegment meer. Schiphol 
integreert het geluidsaspect echter wel in de luchthavengelden door te differentiëren naar geluids-
categorie in de landingsgelden. Op luchthavens waar het geluidssegment wel expliciet onderdeel 
uitmaakt van de aeronautical opbrengsten, is het aandeel meestal lager dan 10 procent. Alleen op 
München is het aandeel hoger: 11 procent. 
 
Tot slot is ook het aandeel van de ATC-heffingen veelal gering, variërend van 0 procent op de 
Londense luchthavens en Dubai tot 8 procent op Zürich. Op Schiphol is het aandeel 7 procent. 


3.3 Ontwikkeling van de aeronautical opbrengsten 
Figuur 3.2 laat de hoogte en de ontwikkeling van de aeronautical opbrengsten tussen 2003 en 2018 
zien op alle luchthavens die onderdeel uitmaken van de analyse. Zoals vermeld, betreffen dit bere-
kende aeronautical opbrengsten op basis van een vast pakket aan vliegtuigbewegingen gebaseerd 
op het werkelijke verkeer op Schiphol in 2017. Tabel 3.2 presenteert daarnaast detailinformatie 
over de toename tussen 2003 en 2018, tussen 2017 en 2018 en over de gemiddelde jaarlijkse toe-
name tussen 2003 en 2018. 


3.3.1 Ontwikkeling van de totale aeronautical opbrengsten 


Figuur 3.2 laat zien dat de totale aeronautical opbrengsten op Schiphol op basis van een gelijke 
selectie vliegtuigbewegingen in 2018 gelijk zijn aan die in 2003. Tussen 2008 en 2018 zijn ze juist 
aanzienlijk afgenomen. Een eerste substantiële afname van de aeronautical opbrengsten wordt ver-
oorzaakt door de afschaffing van de vliegbelasting in 2009. Na 2009, heeft een aanzienlijke daling 
van de aeronautical opbrengsten tussen 2014 en 2017 geleid tot een verdere afname. Tussen 2016 
en 2017 bedroeg de afname van de totale aeronautical opbrengsten bijna 8 procent. Het laatste jaar 
is echter voor het eerst weer sprake van een toename van de tarieven: 5 procent. 
 
Naast Schiphol noteren zes andere luchthavens ten opzichte van 2017 een toename van de totale 
aeronautical opbrengsten. Die varieert van 1 procent op Londen Heathrow tot 5 procent op Lon-
den Gatwick. Een substantiële afname is alleen zichtbaar op Madrid (2 procent) en Frankfurt (1 
procent). 
 
Schiphol is de enige luchthaven die tussen 2003 en 2018 geen toename van de totale aeronautical 
opbrengsten laat zien. Die zijn in 2018 namelijk identiek aan 2003. De Londense luchthavens laten 
opvallende groeipatronen zien over die periode, hetgeen met name wordt verklaard door een eer-
dere verhoging van de tarieven van de passagiersbelasting in 2007. Ook de luchthaventarieven zijn 
in die periode gestegen. Tussen 2003 en 2018 zijn de aeronautical opbrengsten op Londen 
Heathrow en Londen Gatwick met respectievelijk 207 procent en 140 procent toegenomen. Ook 
op Frankfurt (103 procent), Madrid (97 procent) en vooral op Dubai (1052 procent) is een forse 
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toename van de totale aeronautical opbrengsten zichtbaar tussen 2003 en 2018. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat de aeronautical opbrengsten op Dubai in 2003 op een zeer laag niveau lagen. 
Zürich (27 procent) en Parijs Charles de Gaulle (59 procent) noteren de laagste toename over de 
periode 2003-2018.  
 
De gemiddelde jaarlijkse toename op de onderzochte luchthavens volgt bovenstaand patroon: 
Schiphol (0 procent), Istanbul Ataturk (1 procent), Zürich (2 procent), Parijs Charles de Gaulle (3 
procent), Brussel, München (beide 4 procent), Frankfurt en Madrid (beide 5 procent) noteren de 
laagste jaar-op-jaargroei. Dubai (18 procent), Londen Heathrow (8 procent) en Londen Gatwick 
(6 procent) bevinden zich aan de bovenkant van de marge. 
 
Omdat ontwikkelingen in totale aeronautical opbrengsten niet altijd de ontwikkelingen in specifieke 
luchthavengelden of overheidsheffingen reflecteren, presenteert paragraaf 3.3.2 de opmerkelijkste 
ontwikkelingen in de belangrijkste luchthavengelden en overheidsheffingen. 


Figuur 3.2 De aeronautical opbrengsten van Schiphol zitten in 2018 op hetzelfde niveau als in 
2003 


 
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljard) voor 2018 voor het ‘Schiphol 


pakket’ op basis van de medio 2018 geldende tarieven.  
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Tabel 3.2 In 2018 nemen alleen de totale aeronautical opbrengsten op Madrid substantieel af 
 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Toename 2003-18            


Landingsgelden (excl. emissiegelden) -11% 77% 7% 38% -33% 12% 399% 295% 55% -15% -21% 


Parkeergelden  78% 112% Nieuw -27% 10% 71% 5% 39% 63% 345% 


Passagiersgelden 10% 67% 95% Nieuw 97% 24% 126% 249% 200% 103% 80% 


Overige gelden  Nieuw       Nieuw -83% 0% 


Havengelden 2% 71% 72% 615% 68% 18% 137% 228% 114% 61% 51% 


Emissiegelden     Nieuw  Nieuw Nieuw  Nieuw -54% 


Securitygelden 23% 50%  Nieuw Nieuw    164% 81% 62% 


Securityheffingen   33%  37%    Nieuw 16%  


Securitygelden en -heffingen 23% 50% 33% Nieuw 60%    217% 22% 62% 


Geluidsgelden     2864%  Nieuw   253% -49% 


Geluidsheffingen -100%  234%  -41%       


Geluidsgelden en -heffingen -100%  234%  454%  Nieuw   253% -49% 


ATC-heffingen -28% Nieuw -39% 0% -43% 47% -82% -77% -89% -43% -7% 


Passagiersbelastingen   32% Nieuw Nieuw  163% 163%  Nieuw  


Totaal 0% 79% 44% 1052% 103% 18% 140% 207% 97% 88% 27% 


Gemiddelde jaarlijkse toename 2003-18 


Landingsgelden (excl. emissiegelden) -0.8% 3.9% 0.4% 2.2% -2.6% 0.8% 11.3% 9.6% 3.0% -1.1% -1.6% 


Parkeergelden  3.9% 5.1% Nieuw -2.1% 0.6% 3.7% 0.3% 2.2% 3.3% 10.5% 


Passagiersgelden 0.7% 3.5% 4.5% Nieuw 4.6% 1.5% 5.6% 8.7% 7.6% 4.8% 4.0% 


Overige gelden  Nieuw       Nieuw -11.2% 0.0% 


Havengelden 0.1% 3.6% 3.7% 14.0% 3.5% 1.1% 5.9% 8.2% 5.2% 3.2% 2.8% 


Emissiegelden     Nieuw  Nieuw Nieuw  Nieuw -5.1% 


Securitygelden 1.4% 2.7%  Nieuw Nieuw    6.7% 4.1% 3.3% 


Securityheffingen   1.9%  2.1%    Nieuw 1.0%  


Securitygelden en -heffingen 1.4% 2.7% 1.9% Nieuw 3.2%    8.0% 1.3% 3.3% 


Geluidsgelden     25.3%  Nieuw   8.8% -4.4% 


Geluidsheffingen -100.0%  8.4%  -3.5%       


Geluidsgelden en -heffingen -100.0%  8.4%  12.1%  Nieuw   8.8% -4.4% 


ATC-heffingen -2.2% Nieuw -3.3% 0.0% -3.7% 2.6% -10.7% -9.3% -13.7% -3.7% -0.5% 


Passagiersbelastingen   1.9% Nieuw Nieuw  6.7% 6.7%  Nieuw  


Totaal 0.0% 4.0% 2.5% 17.7% 4.8% 1.1% 6.0% 7.8% 4.6% 4.3% 1.6% 


Toename 2017-18            


Landingsgelden (excl. emissiegelden) 4.0% 8.7% 2.1% 2.5% 0.0% 0.0% 14.2% 6.7% -1.0% 2.6% 0.0% 


Parkeergelden  3.4% 2.3% 2.5% 0.0% 0.0% 16.3% 1.4% -4.4% 1.2% 0.0% 


Passagiersgelden 4.2% 3.2% 12.7% 0.0% -0.5% 0.1% 4.8% -1.1% -2.6% 3.2% 0.0% 


Overige gelden  0.1%       -29.4% 0.0% 0.0% 


Havengelden 4.1% 3.9% 9.7% 0.8% -0.4% 0.0% 6.7% 0.7% -2.3% 3.0% 0.0% 


Emissiegelden     0.0%  11.3% 3.5%  0.0% 0.0% 


Securitygelden 7.9% 0.5%  0.0% 0.0%    -3.6% 20.2% 0.0% 


Securityheffingen   -3.4%  -5.9%    1.7% 2.2%  


Securitygelden en -heffingen 7.9% 0.5% -3.4% 0.0% -5.0%    -2.7% 4.3% 0.0% 


Geluidsgelden     0.0%  9.6%   4.3% 0.0% 


Geluidsheffingen   2.2%  0.0%       


Geluidsgelden en -heffingen   2.2%  0.0%  9.6%   4.3% 0.0% 


ATC-heffingen -1.7% 22.5% -22.8% 0.0% -2.1% 0.0% -1.8% -1.8% 0.0% -2.1% -2.6% 


Passagiersbelastingen   0.0% 7.8% 1.1%  2.4% 2.4%  1.1%  


Totaal 5.0% 4.4% 2.8% 3.3% -1.0% 0.0% 4.6% 1.2% -2.4% 2.8% -0.2% 


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
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3.3.2 Ontwikkeling van specifieke gelden en heffingen 


Landingsgelden16 
De meeste luchthavens laten ten opzichte van 2017 een toename van de aeronautical opbrengsten 
uit landingsgelden zien. Die toename varieert van 2 procent op Parijs Charles de Gaulle tot 14 
procent op Londen Gatwick. Schiphol noteert een groei van 4 procent. Vier luchthavens noteren 
geen groei: op Frankfurt, Zürich en Istanbul Ataturk zijn de opbrengsten ongewijzigd en Madrid 
laat een afname van 1 procent zien. Voorts is op acht van de elf luchthavens sprake van een toe-
name van de aeronautical opbrengsten uit landingsgelden over de periode 2003-2018, waarin grote 
variaties zichtbaar zijn. Schiphol (11 procent), München (15 procent) en Zürich (21 procent) laten 
een afname van de aeronautical opbrengsten uit landingsgelden zien tussen 2003 en 2018. 


Parkeergelden 
Tussen 2017 en 2018 zijn op zeven luchthavens de aeronautical opbrengsten uit parkeergelden 
toegenomen, variërend van 1 procent op Londen Heathrow en München tot 16 procent op Londen 
Gatwick. Alleen Madrid noteert een afname (4 procent). Verder laten de meeste luchthavens 
waarop aeronautical opbrengsten uit parkeergelden voorkomen een toename zien tussen 2003 en 
201817 18 Alleen op Frankfurt zijn de aeronautical opbrengsten uit parkeergelden in 2018 lager dan 
in 2003 (27 procent). 


Passagiersgelden 
De ontwikkeling van de aeronautical opbrengsten uit passagiersgelden laat op een vijftal luchtha-
vens een opwaartse trend zien tussen 2017 en 2018, variërend van 3 procent op Brussel en Mün-
chen tot 13 procent op Parijs Charles de Gaulle. Frankfurt, Londen Heathrow (beide 1 procent) 
en Madrid (3 procent) laten een afname zien. Geen ontwikkeling is zichtbaar op Zürich, Istanbul 
Ataturk en Dubai. Over de periode 2003-2018 laten alle luchthavens een toename zien. Die toe-
name varieert van 10 procent op Schiphol tot 249 procent op Londen Heathrow.  


Securitygelden en -heffingen 
De gezamenlijke securitygelden en -heffingen vormen op enkele luchthavens een substantieel deel 
van de totale aeronautical opbrengsten. Frankfurt (5 procent), Parijs Charles de Gaulle en Madrid 
(beide 3 procent) noteren een afname. Schiphol laat met 8 procent de grootste groei zien. Ook op 
München (4 procent) en Brussel (minder dan 1 procent) nemen de aeronautical opbrengsten uit 
het securitysegment toe. Tussen 2003 en 2018 nemen de aeronautical opbrengsten uit het security-
segment op alle luchthavens waarop securitygelden dan wel -heffingen in rekening worden gebracht 
toe, uiteenlopend van 22 procent op München tot 217 procent op Madrid. Schiphol noteert een 
toename van 23 procent.  


                                                        
16  Landingsgelden zijn in deze studie zowel start- als landingsgelden. Enkele luchthavens (Schiphol, Brussel, 


Frankfurt en München) brengen immers voor zowel starts als landingen landingsgelden in rekening. 
17  Op Schiphol is sprake van een gratis parkeerperiode van zes uur en 15 minuten. Door de aannames omtrent 


het parkeren (twee uur voor vliegtuigtypen die voornamelijk op Europese bestemmingen vliegen en zes 
uur voor vliegtuigtypen die voornamelijk op intercontinentale bestemmingen vliegen) lijkt het in de resul-
taten dat Schiphol geen parkeergelden in rekening brengt, hetgeen in werkelijkheid uiteraard niet het geval 
is, omdat het in de praktijk voorkomt dat vliegtuigen langer dan zes uur en 15 minuten parkeren. 


18  Dubai bracht in 2003 geen parkeer- en passagiersgelden in rekening. Daarom staat er geen groeipercentage 
over de periode 2003-2018 in tabel 3.2. Momenteel brengt de luchthaven wel parkeer- en passagiersgelden 
in rekening. 
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Geluidsgelden en -heffingen 
Geluidsgelden en –heffingen spelen op de meeste luchthavens geen of slechts een beperkte rol.19 
Op Zürich, Frankfurt en München is het aandeel met respectievelijk 6, 8 en 11 procent het hoogst. 
De enige andere luchthavens waarop het geluidssegment een bescheiden rol speelt zijn Parijs Char-
les de Gaulle en Londen Gatwick. Na de afschaffing van de governmental compensation levy in 2016 
heeft Schiphol geen afzonderlijke aeronautical opbrengsten uit het geluidssegment meer. Schiphol 
integreert het geluidsaspect echter wel in de luchthavengelden door te differentiëren naar geluids-
categorie in de landingsgelden. Op een deel van de andere luchthavens (Londen Heathrow, Brussel 
en Madrid) bestaan ook geen specifieke geluidsgelden of –heffingen, maar wel differentiaties naar 
geluidsproductie in met name de landingsgelden. Op Dubai en Istanbul Ataturk bestaan helemaal 
geen geluidsgelden en -heffingen of differentiaties naar geluidsproductie in de landingsgelden. Tus-
sen 2017 en 2018 nemen de aeronautical opbrengsten uit het geluidssegment op Londen Gatwick, 
München en Parijs Charles de Gaulle met respectievelijk 10, 4 en 2 procent toe.  


ATC-heffingen 
Op zeven luchthavens is een daling van ATC-tarieven zichtbaar tussen 2017 en 2018, variërend 
van 2 procent op Schiphol, Londen Heathrow, Frankfurt, München en Londen Gatwick tot 23 
procent op Parijs Charles de Gaulle. Alleen op Brussel nemen de ATC-tarieven toe (meer dan 20 
procent). Op Madrid, Dubai en Istanbul Ataturk zijn de tarieven ongewijzigd. Over de periode 
2003-2018 laten vrijwel alle luchthavens een afname zien. De grootste afname tussen 2003 en 2018 
is zichtbaar op Madrid (89 procent) en de Londense luchthavens (respectievelijk 77 en 82 procent). 
Op Schiphol zijn de aeronautical opbrengsten uit ATC-heffingen tussen 2003 en 2018 met 28 pro-
cent afgenomen. Bij bovenstaande conclusies moet worden opgemerkt dat de ATC-heffingen op 
alle luchthavens slechts een beperkt deel van de totale aeronautical opbrengsten (maximaal 8 pro-
cent, op Zürich) vormen en de invloed van een ontwikkeling in de ATC-heffingen op de totale 
aeronautical opbrengsten daarmee gering is. 


Passagiersbelastingen20 
Op enkele luchthavens vormen de passagiersbelastingen een belangrijk deel van de aeronautical 
opbrengsten. Tussen 2017 en 2018 zijn de wijzigingen hierin beperkt. Alleen Dubai laat met 8 
procent een substantiële toename zien. Op de Londense en Duitse luchthavens is een beperktere 
toename zichtbaar van respectievelijk 2 en 1 procent. Parijs Charles de Gaulle laat geen wijzigingen 
zien. Tussen 2003 en 2018 is er vooral op de Londense luchthavens sprake van een forse toename 
(163 procent). Ook Parijs Charles de Gaulle noteert een toename (32 procent) van de aeronautical 
opbrengsten uit passagiersbelastingen. De Duitse luchthavens laten in de tabel geen procentuele 
toename tussen 2003 en 2018 zien (in 2003 was er immers nog geen passagiersbelasting), maar de 
invoering van de flugsteuer op 1 januari 2011 heeft wel degelijk een forse invloed op de totale aero-
nautical opbrengsten gehad. Hetzelfde geldt op Dubai met betrekking tot de recente invoering van 


                                                        
19  Verschillende luchthavens differentiëren in de landingsgelden wel/ook naar geluidsproductie. Op Londen 


Heathrow zijn de landingsgelden zelfs voor het grootste deel afhankelijk van de geluidsklasse van het toestel 
en is er nauwelijks sprake van differentiatie naar MTOW. 


20  Voor de vaststelling van het tarief van de passagiersbelastingen is net zoals voor passenger based havengelden 
(met name passagiersgelden en securitygelden) uitgegaan van de eerste bestemming. Echter, in de praktijk 
is voor de totstandkoming van de passagiersbelasting de finale bestemming leidend, welke afwijkt van de 
eerste bestemming als sprake is van een doortransfer. Als de finale bestemming in een andere afstandsklasse 
ligt dan de eerste bestemming betekent dat in de meeste gevallen een onderschatting van de aeronautical 
opbrengsten uit passagiersbelastingen. Zie Bijlage A voor een inschatting van de omvang van die onder-
schatting. 
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de passenger facility charge. De aeronautical opbrengsten uit passagiersbelastingen vormen op de 
Duitse luchthavens momenteel immers 16 (Frankfurt) tot 18 procent (München) en op Dubai zelfs 
38 procent van de totale aeronautical opbrengsten.  


Overige luchthavengelden en overheidsheffingen 
Andere luchthavengelden en overheidsheffingen (vrachtgelden en emissiegelden) zijn in absolute 
zin van beperkt belang. De vrachtgelden op Zürich hebben met 3 procent de grootste relatieve 
omvang. Ontwikkelingen in deze tarieven hebben derhalve maar een zeer beperkte invloed op de 
ontwikkeling van de totale aeronautical opbrengsten van luchthavens.  


3.3.3 Ontwikkeling van de positie van Schiphol 


In tabel 3.3 staan de aeronautical opbrengsten voor alle luchthavens voor de jaren 2003, 2008, 
2013, 2017 en 2018. Daarnaast geeft de tabel de verschillen met Schiphol in de betreffende jaren 
weer.  
 
In 2018 zijn de meeste luchthavens duurder dan Schiphol: alleen Istanbul Ataturk (25 procent) is 
goedkoper. De grote hubluchthavens Londen Heathrow (191 procent), Frankfurt (102 procent) en 
Parijs Charles de Gaulle (74 procent) hebben allen aanzienlijk hogere berekende aeronautical op-
brengsten. Ook meer secundaire (hub)luchthavens als Brussel, Londen Gatwick, Madrid, München 
en Zürich zijn aanzienlijk duurder dan Schiphol.  
 
Sinds 2008 zijn de aeronautical opbrengsten op Schiphol substantieel afgenomen en is daarmee de 
concurrentiepositie versterkt. De meeste andere luchthavens laten over die periode immers een 
toename van de aeronautical opbrengsten zien. In 2008, toen op Schiphol nog de vliegbelasting 
van kracht was, waren, op basis van het ‘Schiphol pakket’ van 2017, alleen Londen Heathrow en 
Zürich duurder. Verder terug, in 2003, waren alleen Parijs Charles de Gaulle en Zürich duurder. 
Destijds waren de tarieven voor de passagiersbelasting op de Londense luchthavens nog beperkt. 


Tabel 3.3 In 2018 is alleen Istanbul Ataturk goedkoper dan Schiphol 


 2003 2008 2013 2017 2018 


 Aeronautical 
opbrengsten 


Verschil met 
AMS 


Aeronautical 
opbrengsten 


Verschil met 
AMS 


Aeronautical 
opbrengsten 


Verschil met 
AMS 


Aeronautical 
opbrengsten 


Verschil met 
AMS 


Aeronautical 
opbrengsten 


Verschil met 
AMS 


AMS 874  1,330  1,093  833  875  
BRU 602 -31% 839 -37% 1,002 -8% 1,032 24% 1,078 23% 


CDG 1,047 20% 1,334 0% 1,502 37% 1,479 77% 1,521 74% 


DXB 77 -91% 248 -81% 526 -52% 854 2% 882 1% 


FRA 872 0% 1,097 -18% 1,615 48% 1,785 114% 1,767 102% 


IST 556 -36% 560 -58% 565 -48% 656 -21% 656 -25% 


LGW 585 -33% 1,076 -19% 1,286 18% 1,343 61% 1,405 61% 


LHR 829 -5% 1,710 29% 2,434 123% 2,514 202% 2,544 191% 


MAD 546 -37% 661 -50% 1,202 10% 1,103 32% 1,077 23% 


MUC 857 -2% 916 -31% 1,423 30% 1,566 88% 1,610 84% 


ZRH 1,071 23% 1,402 5% 1,447 32% 1,366 64% 1,363 56% 


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot1: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljoen) voor alle jaren voor het 


huidige ‘Schiphol pakket’ op basis van de in de betreffende jaren geldende tarieven.  
Noot2: In rood de luchthavens die duurder zijn.
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4 Tariefdifferentiaties 


De onderzochte luchthavens hanteren een grote verscheidenheid aan tariefdifferentiaties. De meest voorname is de 
differentiatie tussen O/D- en transferpassagiers. Op Schiphol, Dubai, Istanbul Ataturk, Zürich en Brussel gelden 
de scherpste differentiaties tussen O/D- en transferpassagiers in de passagiersgelden. Op een aantal luchthavens, 
waaronder Schiphol, wordt ook op het securitysegment een differentiatie naar O/D en transfer toegepast. Voorts zijn 
op de Londense en Duitse luchthavens en op Parijs Charles de Gaulle transferpassagiers uitgezonderd van de pas-
sagiersbelastingen. Ook differentieert het grootste deel van de luchthavens in meer of mindere mate naar bestemmings-
groep (gebaseerd op afstand of bestemmingsregio) in de passagiersgelden en, indien van kracht, in de passagiersbelas-
tingen. Schiphol differentieert op geen enkele manier naar bestemming of afstand. Dat geldt ook voor Brussel, Zürich 
en Dubai. 


4.1 Introductie 
Differentiaties kunnen een belangrijke invloed hebben op het specifieke prijsniveau voor een be-
paald type vliegtuig en/of passagier op een luchthaven. Dat prijsniveau kan substantieel afwijken 
van het algemene beeld dat voortkomt uit hoofdstuk 3. Om die reden is het van belang om een 
goed en helder inzicht te hebben in de differentiaties die de luchthavens in de benchmarkstudie 
hanteren. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van op welke luchthavens welke differentiaties van 
toepassing zijn voor welke luchthavengelden en/of overheidsheffingen. Daarnaast laten staafdia-
grammen een helder beeld zien van het verschil in de passagiers- en securitygelden tussen O/D- 
en transferpassagiers en tussen passagiers met verschillende geografisch gegroepeerde bestemmin-
gen en herkomsten in de passagiersgelden. 


4.2 Typen differentiatie 
Deze paragraaf laat zien voor welke luchthavengelden en overheidsheffingen welke differentiaties 
gelden (zie tabel 4.1). Daaruit blijkt dat de differentiatie tussen O/D- en transferpassagiers de meest 
voorkomende is: op alle luchthavens wordt in passagiersgelden, securitygelden en/of passagiersbe-
lastingen een gereduceerd of geen tarief voor transferpassagiers in rekening gebracht. Andere fre-
quent gehanteerde differentiaties betreffen type afhandeling (connected of disconnected), bestemmings-
categorie, geluidsproductie en tijdstip (dag/nacht). Ook wordt er op sommige luchthavens gedif-
ferentieerd naar economy/business, vrachtvluchten/passagevluchten en peak/off-peak. Het vervolg van 
deze paragraaf biedt meer inzicht in de verschillen tussen de luchthavens in de O/D-transferdiffe-
rentiatie in de passagiersgelden, securitygelden en -heffingen en passagiersbelastingen en in de ver-
schillen tussen luchthavens in de differentiatie naar bestemmingscategorieën. 
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Tabel 4.1 Het overzicht van de belangrijkste differentiaties21 in de zomer van 2018 op de 
verschillende luchthavens laat een diffuus beeld zien22


  O/D en transfer Bestemming/herkomst/ 
afstand 


Economy/business Geluidsclassificatie 


Schiphol - Passagiersgelden 
- Securitygelden 


  - Landingsgelden 


Parijs Charles de Gaulle 


- Passagiersgelden 
- Check-ingelden 
- Bagageafh. gelden 
- Passagiersbelasting 
- Securityheffingen 


- Parkeergelden 
(electricity charge) 
- Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 


- Passagiersbelasting 
- Landingsgelden 
- Geluidsheffingen 


Frankfurt 
- Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 
- Securityheffingen 


- Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 
- Securityheffingen 


 - Geluidsgelden 


Londen Heathrow - Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 


- Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 


- Passagiersbelasting - Landingsgelden 


Brussel 
- Passagiersgelden 
- Passagiersgelden 
(CUP charge) 


  - Landingsgelden 


Londen Gatwick 
- Passagiersbelasting 
- Check-ingelden 
- Bagageafh. gelden 
  


- Passagiersbelasting - Passagiersbelasting - Geluidsgelden 


Madrid 
- Passagiersgelden 
- Check-ingelden 
- Securitygelden 


- Landingsgelden 
- Passagiersgelden 
- Securitygelden 


  


München 
- Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 
- Securityheffingen 


- Passagiersgelden 
- Passagiersbelasting 
- Securityheffingen 


 - Landingsgelden 
- Geluidsgelden 


Zürich - Passagiersgelden 
- Securitygelden 


  - Geluidsgelden 


Dubai 


- Passagiersgelden 
- Securitygelden 
- Passagiersbelasting  
(API fee) 


   


Istanbul Ataturk 
- Passagiersgelden 
- Check-ingelden 


- Landingsgelden  
(follow-me charge) 
- Passagiersgelden 


  


 (dis)Connected Vracht en passagier Dag en nacht/tijdstip Peak en off-peak 
Schiphol - Landingsgelden - Landingsgelden - Landingsgelden  


Parijs Charles de Gaulle - Parkeergelden 
- Securityheffingen 
- Passagiersbelasting 


- Landingsgelden 
- Parkeergelden 
- Geluidsheffingen 


 


Frankfurt - Parkeergelden 


- Landingsgelden  
- Securitygelden 
- Geluidsgelden  
(passive noise abatement) 


- Parkeergelden 
- Geluidsgelden 


 


Londen Heathrow - Passagiersgelden   - Landingsgelden 
- Parkeergelden 


 


Brussel  - Landingsgelden 
- Parkeergelden 


- Landingsgelden 
- ATC-heffingen 


 


Londen Gatwick - Passagiersgelden  - Landingsgelden 
- Geluidsgelden 


- Landingsgelden 
- Parkeergelden 
 


Madrid 
- Parkeergelden 
 (boarding bridge en bus 
transport) 


 - Parkeergelden  


München - Passagiersgelden - Securitygelden - Landingsgelden  
Zürich   - Geluidsgelden  


Dubai - Parkeergelden 
 (boarding bridge) 


   


Istanbul Ataturk 
- Landingsgelden 
- Parkeergelden 
 (boarding bridge) 


 
- Landingsgelden  
(lighting charge) 
 


 


Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


                                                        
21  Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de belangrijkste differentiaties opgenomen in tabel 4.1. Andere 


differentiaties die minder voorkomen of juist zeer generiek van aard zijn, zijn die naar aankomst/vertrek 
(alle luchthavens brengen passagiersgelden alleen in rekening per vertrekkende passagier), type infrastruc-
tuur (sommige luchthavens brengen bijvoorbeeld afzonderlijke gelden voor check-in in rekening) en loca-
tie/terminal (sommige luchthavens maken onderscheid tussen gebruik van verschillende terminals). 


22  Een overzicht van de differentiaties per luchthavengeld en overheidsheffing staat in bijlage D. 
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Figuur 4.1 geeft inzicht in de verschillen tussen de tarieven die luchthavens hanteren voor O/D- 
en transferpassagiers in de passagiersgelden. Als een luchthaven tevens een differentiatie naar be-
stemming hanteert is het gewogen gemiddelde genomen van de verschillende tarieven. Uit de gra-
fiek komt naar voren dat tien van de elf luchthavens een lager tarief hanteren voor transferpassa-
giers.23 Dubai hanteert de meest extreme differentiatie: voor transferpassagiers betalen luchtvaart-
maatschappijen niets, terwijl het tarief voor O/D-passagiers omgerekend € 17,16 (AED 75) be-
draagt. Londen Gatwick differentieert niet tussen O/D- en transferpassagiers in de passagiersgel-
den. Grote verschillen bestaan op Zürich, Istanbul Ataturk, Schiphol en Brussel (tarieven voor 
transferpassagiers bedragen hier respectievelijk 38 procent, 40 procent, 42 procent en 51 procent 
van het O/D-tarief). Madrid (60 procent), Frankfurt (62 procent), Londen Heathrow (75 procent), 
Parijs Charles de Gaulle (76 procent) en München (83 procent) hanteren minder scherpe differen-
tiaties tussen de tarieven voor O/D- en transferpassagiers in de passagiersgelden. Op Parijs Charles 
de Gaulle is de gemiddelde korting voor transferpassagiers in 2018 afgenomen.  


Figuur 4.1 Alleen Zürich en Dubai differentiëren in de passagiersgelden scherper dan Schiphol 
tussen O/D- en transferpassagiers 


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


Ook in de securitygelden of –heffingen maken de meeste luchthavens onderscheid tussen O/D- 
en transferpassagiers: Schiphol, de Duitse luchthavens,24 Parijs Charles de Gaulle,25 Madrid, Zürich 
en Dubai. Tarieven voor transferpassagiers bedragen hier 54 procent (Zürich) tot 63 procent (Parijs 
Charles de Gaulle) van het tarief voor O/D-passagiers. Op Schiphol is dit aandeel 56 procent. 


                                                        
23  Het gaat hier concreet om de passagiersgelden (passenger service charge). Londen Gatwick heft bijvoorbeeld 


wel separate check-in charges en separate tarieven voor bagageafhandeling voor O/D- en transferpassa-
giers. De omvang hiervan is echter zeer beperkt. 


24  Op de Duitse luchthavens wordt in de praktijk voor transferpassagiers die arriveren vanuit een Schengen-
land geen securityheffing in rekening gebracht. Dat komt echter niet expliciet tot uiting in de gepubliceerde 
tarieven. In de modelexercities is daar wel rekening mee gehouden. 


25  De airport tax op Parijs Charles de Gaulle betreft een securityheffing. 
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Voorts wijkt Dubai hier vanaf door in zijn geheel geen securitygelden voor transferpassagiers in 
rekening te brengen. Tot 2011 golden ook op Brussel verschillende tarieven voor O/D- en trans-
ferpassagiers in de securitygelden. Met ingang van 2011 zijn deze echter gelijk. Een overzicht van 
de tarieven voor de securitygelden op de verschillende luchthavens staat in figuur 4.2. 


Figuur 4.2 Schiphol differentieert gemiddeld tussen O/D- en transferpassagiers in het security-
segment 


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


Tot slot valt op dat er in de meeste gevallen ook onderscheid wordt gemaakt tussen O/D- en 
transferpassagiers in de passagiersbelastingen. In de praktijk betekent dit dat luchtvaartmaatschap-
pijen voor transferpassagiers de heffing in zijn geheel niet betalen. Dat is met ingang van 2016 ook 
het geval in de Franse civil aviation tax. Alleen de passagiersbelastingen op Dubai gelden in zekere 
mate voor zowel O/D- als transferpassagiers. In de passenger facility charge geldt geen differentiatie 
tussen O/D- en transferpassagiers. De API fee op Dubai geldt voor vertrekkende, arriverende en 
transferpassagiers. In de praktijk houdt dat in dat O/D-passagiers per gebruik van de luchthaven 
de belasting twee keer betalen en transferpassagiers één keer. Omdat de passagiersbelastingen op 
de meeste luchthavens een substantieel deel van de totale aeronautical opbrengsten vormen, zijn 
de effecten van het uitzonderen van transferpassagiers aanzienlijk. Hoofdstuk 5 gaat daar dieper 
op in. 


4.2.1 Bestemming 


Figuur 4.3 geeft inzicht in de tarieven per bestemming per luchthaven in de passagiersgelden. Uit 
de figuur blijkt dat er op Schiphol, Brussel, Londen Gatwick, Zürich en Dubai geen differentiatie 
naar bestemming van kracht is. Dit zijn luchthavens (met uitzondering van Londen Gatwick) 
waarop het verschil tussen de tarieven voor O/D- en transferpassagiers relatief groot is. Op de 
andere luchthavens zijn verschillende differentiaties tussen bestemmingen zichtbaar. Frankfurt 
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(EU, Europa (non-EU) en intercontinentaal), Parijs Charles de Gaulle (EU (Schengen), Europa 
(non-Schengen) en intercontinentaal) en Londen Heathrow (binnenland, Schengen (inclusief Ier-
land en Kroatië) en non-Schengen) hanteren drie groepen bestemmingen. München, Madrid (beide 
EU en non-EU) en Istanbul Ataturk (binnenland en internationaal) onderscheiden twee groepen 
bestemmingen. Tot slot is het belangrijk te onderkennen dat op bepaalde luchthavens separate 
tarieven gelden voor bepaalde gebiedsdelen (zoals de Franse overzeese gebieden voor Parijs Char-
les de Gaulle).  


Figuur 4.3 Er is relatief weinig variatie in passagiersgeldtarieven tussen verschillende bestem-
mingsregio’s; de absolute verschillen in tarieven zijn met name op Parijs Charles de 
Gaulle, Londen Heathrow en Madrid echter wel aanzienlijk 


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


Differentiaties naar bestemming bestaan voornamelijk in de passagiersgelden. Maar ook in de pas-
sagiersbelastingen gelden vaak afzonderlijke tarieven voor verschillende bestemmingsgroepen. In 
de civil aviation tax op Parijs Charles de Gaulle geldt voor de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, 
Zwitserland en de Franse overzeese gebieden een tarief van € 4,48, terwijl voor overige landen een 
tarief van € 8,06 van kracht is. De solidarity tax heeft verschillende tarieven voor passagiers die naar 
de Europese Unie vertrekken (economy: € 1,13, business: € 11,27) en passagiers die naar andere landen 
vertrekken (economy: € 4,51, business: € 45,07). Met ingang van november 2009 kent de air passenger 
duty op de Londense luchthavens een bestemmingsdifferentiatie die afstandsafhankelijk is in plaats 
van regioafhankelijk. Met ingang van 2015 is het aantal afstandsklassen verlaagd van 4 naar 2. De 
volgende tarieven gelden in 2018: 
• Bestemming =< 2000 mijl van Londen: £ 13 (economy) en £ 26 (business); 
• Bestemming > 2001 mijl van Londen: £ 78 (economy) en £ 172 (business);26 
                                                        
26  Op papier onderscheidt de Britse passagiersbelasting “Lowest Class of Travel”, “Standard Rate” en “Higher 


rate”. Laatstgenoemde wordt buiten beschouwing gelaten, omdat het daarbij gaat om relatief grote vliegtui-
gen (meer dan 20 ton MTOW) met relatief weinig stoelen (minder dan 19 stoelen). Met dergelijke vliegtui-
gen wordt op Schiphol (en ook elders) vrijwel niet regulier gevlogen. 
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Ook voor de Duitse flugsteuer geldt een soortgelijke differentiatie: 
• Bestemming < 2500 kilometer van Frankfurt: € 7,46; 
• Bestemming tussen 2500 en 6000 kilometer van Frankfurt: € 23,31; 
• Bestemming > 6000 kilometer van Frankfurt: € 41,97. 







BENCHMARK LUCHTHAVENGELDEN  
EN OVERHEIDSHEFFINGEN 23 
 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 


5 Gevoeligheidsanalyses 


De resultaten in dit hoofdstuk bieden inzicht in hoe de onderzochte luchthavens zich tot elkaar verhouden als het 
gaat om bepaalde vliegtuigkarakteristieken of passagiers. De resultaten laten zien dat Schiphol met name relatief 
goedkoop is voor grote vliegtuigtypen. Het aandeel transferpassagiers heeft een aanzienlijk effect op de aeronautical 
opbrengsten per turnaround. Dat geldt in veel mindere mate voor het aandeel gateafhandeling (connected). Tot slot 
volgt uit de analyse per passagier dat op Dubai, Londen Gatwick en Londen Heathrow de aeronautical opbrengsten 
per transferpassagier ten opzichte van de aeronautical opbrengsten per O/D-passagier het laagst zijn. Op Brussel en 
Madrid is het verschil tussen de gemiddelde opbrengsten per O/D- en transferpassagier het kleinst. Op Schiphol is 
het verschil iets kleiner dan gemiddeld. 


5.1 Introductie 
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de verschillende tariefstructuren van luchthavens uitwer-
ken op afzonderlijke verkeers- of vervoerssegmenten, is het waardevol om te kijken naar de aero-
nautical opbrengsten per turnaround (aankomst en vertrek) van vliegtuigtypen met uiteenlopende of 
tegengestelde kenmerken. Dit hoofdstuk geeft in dit kader de resultaten van drie verschillende ge-
voeligheidsanalyses weer. De eerste analyse richt zich op vliegtuiggrootte, waarbij de aeronautical 
opbrengsten voor een klein, middelgroot en groot vliegtuigtype worden geanalyseerd. Vervolgens 
volgen de analyses van het effect van veel of weinig transferverkeer en van gateafhandeling (con-
nected) versus apronafhandeling (disconnected). In deze twee analyses wordt het vliegtuigtype constant 
gehouden en wordt het percentage transferverkeer respectievelijk gateafhandeling kunstmatig ge-
varieerd. Op deze manier wordt het effect zo zuiver mogelijk in beeld gebracht. Tot slot presenteert 
het hoofdstuk ook de resultaten van de analyse van de aeronautical opbrengsten per O/D- en 
transferpassagier. Dit geeft een compleet en representatief beeld van het verschil in opbrengsten 
uit O/D- en transferpassagiers op de luchthavens. 
 
Tabel 5.1 geeft een samenvattend beeld van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per turnaround 
op basis van de medio 2018 geldende tarieven en de afwijkingen per vliegtuigtype per luchthaven 
van dat gemiddelde. De tabellen met detailcijfers per vliegtuigtype staan in bijlage E. 
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Tabel 5.1 Schiphol is voor ieder vliegtuigtype goedkoper dan gemiddeld  


Vliegtuigtype Kenmerk 
Gemiddelde 
aeronautical 
opbrengsten 


Afwijking van gemiddelde aeronautical opbrengsten 


AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Embraer 190 Klein € 2.923 -29% -7% 14% -34% 34% -58% -12% 83% -17% 31% -3% 


Boeing 738W Middelgroot € 6.032 -28% -11% 14% -24% 32% -54% 1% 77% -23% 20% -3% 


Boeing 773ER Groot € 14.897 -47% -34% 14% -48% 34% -48% 32% 113% -22% 24% -18% 


Airbus A319 0% transfer € 5.680 -27% -12% 18% -17% 34% -55% -6% 67% -21% 17% 2% 


Airbus A319 80% transfer € 3.856 -29% -3% 18% -39% 37% -57% -13% 68% -11% 27% 0% 


Airbus A333 0% transfer € 17.643 -54% -45% 5% -47% 41% -58% 66% 138% -39% 21% -26% 


Airbus A333 80% transfer € 10.106 -44% -25% 21% -49% 34% -43% 3% 104% -13% 18% -5% 


Embraer 175 0% connected € 2.699 -33% -11% 16% -36% 29% -60% -14% 110% -20% 25% -5% 


Embraer 175 100% connected € 2.856 -34% -14% 16% -35% 23% -51% -7% 113% -17% 19% -10% 


Boeing 789 0% connected € 11.107 -43% -27% 16% -49% 39% -62% 20% 104% -15% 25% -8% 


Boeing 789 100% connected € 11.706 -42% -27% 18% -48% 31% -46% 22% 105% -19% 19% -12% 


Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


5.2 Vliegtuiggrootte: groot, middelgroot en klein 
Figuur 5.1 laat de aeronautical opbrengsten per turnaround voor een groot (Boeing 777-300ER), 
middelgroot (Boeing 737-800W) en klein (Embraer 190) vliegtuigtype zien. Schiphol staat voor het 
kleine en grote vliegtuigtype op de negende plaats en voor het middelgrote type op de tiende plaats. 
Onderlinge absolute verschillen zijn vooral voor het grote vliegtuigtype aanzienlijk. De verschillen 
in aeronautical opbrengsten per turnaround voor het kleine vliegtuigtype zijn in absolute zin vaak 
marginaal. Uit tabel 5.1 blijkt dat Schiphol relatief goedkoop is voor het grote vliegtuigtype: aero-
nautical opbrengsten per turnaround zijn 47 procent lager dan gemiddeld. Voor het middelgrote en 
het kleine vliegtuigtype is Schiphol respectievelijk 28 en 29 procent goedkoper dan gemiddeld. 
 
Londen Heathrow rekent voor alle drie de vliegtuigtypen de hoogste aeronautical opbrengsten per 
turnaround. Dit is in lijn met eerdere resultaten, waaruit blijkt dat Londen Heathrow overall ook de 
duurste luchthaven is. Verder laten de resultaten zien dat luchthavens waarop passagiersbelastingen 
met afstandsdifferentiatie gelden (dat gaat met name op voor de Londense luchthavens) over het 
algemeen relatief duur zijn voor de grote Boeing 777-300ER. De relatief hoge tarieven in de pas-
sagiersbelastingen voor passagiers met een intercontinentale bestemming liggen hieraan ten grond-
slag. Brussel, Zürich en Dubai zijn om die reden juist, net als Schiphol, relatief goedkoop voor 
grote vliegtuigtypen. Op Dubai geldt weliswaar een passagiersbelasting, maar de korting voor trans-
ferpassagiers daarin is beperkt. 
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Figuur 5.1 De onderlinge verschillen zijn in absolute zin met name groot voor de Boeing 777-
300ER  


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


5.3 Type passagier: O/D versus transfer 
In figuur 5.2 staan de aeronautical opbrengsten per turnaround voor twee verschillende vliegtuigty-
pen met geen of veel transferverkeer. Er is gekozen voor een intra-Europees toestel (Airbus A319) 
en een vliegtuigtype dat voornamelijk wordt ingezet op intercontinentale routes (Airbus A330-300). 
Er is gerekend met uiterste percentages, waarbij een vliegtuigtype zonder transfer past bij een pure 
point-to-pointoperatie en 80 procent transfer correspondeert met een spokebestemming van een hub carrier, 
die veel feed nodig heeft van andere bestemmingen in het netwerk omdat de lokale vraag beperkt 
is. 
 
Uit figuur 5.2 blijkt duidelijk dat voor een vliegtuig met alleen O/D-passagiers op Schiphol meer 
betaald wordt dan voor een vliegtuig dat voor 80 procent gevuld is met transferpassagiers. Op alle 
andere luchthavens is dit echter ook het geval. Voor de grote Airbus A330-300 betekent dit dat 
Schiphol juist relatief goedkoop is voor een vliegtuig gevuld met alleen maar O/D-passagiers (54 
procent goedkoper dan gemiddeld ten opzichte van 44 procent goedkoper).Voor vliegtuigtypen 
die op kortere afstanden worden ingezet zoals de Airbus A319 speelt de differentiatie tussen O/D- 
en transferpassagiers (zie onderstaande alinea’s) niet of nauwelijks een rol. Op Schiphol is er dan 
ook maar beperkt verschil in de relatieve afwijking van het gemiddelde tussen de verschillende 
passagiersmixen. 
 
Algemeen geldt verder dat de relatieve positie van Schiphol vooral op de langeafstandsvluchten 
voor een belangrijk deel wordt bepaald door de hoge passagiersbelastingstarieven op met name de 
Londense en in mindere mate de Duitse luchthavens die alleen in rekening worden gebracht voor 
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O/D-passagiers (voor transferpassagiers worden geen passagiersbelastingen in rekening gebracht). 
Dat betekent dat als een intercontinentaal toestel vol zit met O/D-passagiers de aeronautical op-
brengsten op Britse en Duitse luchthavens relatief hoog zijn, terwijl die juist laag zijn als er alleen 
maar transferpassagiers op zitten. De passagiersmix kan daarmee een grote invloed hebben op de 
relatieve positie van Schiphol. Voor intra-Europese vluchten gelden aanzienlijk minder hoge pas-
sagiersbelastingstarieven in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waardoor het effect van de pas-
sagiersmix voor kleinere toestellen minder groot is. 


Figuur 5.2 Op alle luchthavens is het vervoer van transferpassagiers goedkoper dan het vervoer 
van O/D-passagiers 


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


Verder valt enerzijds op dat naarmate het transferpercentage van een vliegtuigtype toeneemt, de 
aeronautical opbrengsten per turnaround afnemen. Anderzijds is duidelijk zichtbaar dat de aeronau-
tical opbrengsten per turnaround voor het grote vliegtuigtype aanzienlijk hoger zijn dan die voor het 
intra-Europese vliegtuigtype. De resultaten per luchthaven (zie tabel 5.1 voor cijfers) laten een ge-
mêleerd beeld zien. De luchthavens met een forse passagiersbelasting die niet geldt voor transfer-
passagiers (voornamelijk de Londense luchthavens) laten vooral een groot verschil zien voor het 
grote vliegtuigtype: deze luchthavens zijn relatief veel goedkoper voor het grote vliegtuigtype dat 
voor 80 procent gevuld is met transferpassagiers dan voor hetzelfde vliegtuigtype met alleen O/D-
passagiers. Dat geldt in veel mindere mate voor het kleinere vliegtuigtype, omdat het tarief voor de 
passagiersbelasting in onder andere het Verenigd Koninkrijk afhankelijk is van de afstand naar de 
bestemming: voor intra-Europese bestemmingen wordt een veel lager tarief in rekening gebracht 
dan voor intercontinentale bestemmingen. De luchthavens met kleinere tariefverschillen tussen 
O/D- en transferpassagiers (met name Parijs Charles de Gaulle en Madrid), zijn relatief duurder in 
de scenario’s waarin de vliegtuigtypen met 80 procent transferpassagiers opereren. Ook dit geldt 
weer met name voor intercontinentale toestellen. 
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5.4 Type afhandeling: connected versus disconnected 
Differentiatie naar type afhandeling vindt voornamelijk plaats via gedifferentieerde tarieven in de 
parkeergelden en via het al dan niet in rekening brengen van een afzonderlijke boarding bridge charge 
die alleen geldt voor connected afhandeling. Figuur 5.3 schetst een beeld van de invloed van het type 
afhandeling op de aeronautical opbrengsten per turnaround op de verschillende luchthavens. Ook 
hier is gekozen voor twee uiteenlopende typen (een regional jet (Embraer 175) en een interconti-
nentaal toestel (Boeing 787-9)). Uit de figuur blijkt dat de verschillen tussen gateafhandeling (con-
nected) en apronafhandeling (disconnected) beperkt zijn. Als er al verschillen zijn op een luchthaven, 
zijn deze veelal aanzienlijk kleiner dan die bij de verschillen ten opzichte van vliegtuiggrootte en 
type passagier. 
 
Enkele luchthavens zijn relatief duur voor vliegtuigtypen met gateafhandeling. Dit geldt voorna-
melijk voor de Londense luchthavens, en dan met name Londen Gatwick, waarop een korting op 
de passagiersgelden van kracht is in het geval van apronafhandeling. Daarnaast brengen sommige 
andere luchthavens een afzonderlijke boarding bridge charge in rekening. Het effect hiervan is vooral 
op Istanbul Ataturk zichtbaar. Met name de Duitse luchthavens en Zürich differentiëren nauwelijks 
tussen apron- en gateafhandeling, waardoor zij juist relatief goedkoop zijn voor gateafhandeling. 


Figuur 5.3 De verschillen in aeronautical opbrengsten in geval van verschillende typen 
afhandeling zijn beperkt  


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


Schiphol maakt in de landingsgelden onderscheid tussen gate- en apronafhandeling. Dit is echter 
niet direct terug te zien in de afwijking van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per turnaround 
(zie tabel 5.1). Voor beide vliegtuigtypen is de afwijking van de gemiddelde aeronautical opbreng-
sten voor Schiphol vrijwel identiek voor beide typen afhandeling. 
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5.5 Aeronautical opbrengsten per passagier: O/D ver-
sus transfer 


Uit figuur 5.4 volgen de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D- en transferpassagier. De 
figuur biedt daarmee inzicht in de verhouding tussen de gemiddelde aeronautical opbrengsten per 
O/D- en transferpassagier. Daaruit blijkt welke luchthavens relatief duur zijn voor O/D- dan wel 
transferpassagiers. Voor de bepaling hiervan is in het model enerzijds uitgegaan van alleen maar 
O/D-passagiers en anderzijds van alleen maar transferpassagiers. Het delen van de totale aeronau-
tical opbrengsten door het totaal aantal passagiers resulteert voor beide scenario’s in een gemid-
delde opbrengst per passagier en geeft daarmee een indicatie van de impliciete integrale korting 
voor transferpassagiers op de verschillende luchthavens.  
 
De mate waarin voor transferpassagiers afwijkende aeronautical opbrengsten gelden, verschilt fors 
tussen de luchthavens. Op Schiphol bedragen de gemiddelde aeronautical opbrengsten per trans-
ferpassagier 62 procent van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D-passagier. Dat ligt 
enigszins boven het gemiddelde van alle luchthavens (59 procent). In de passagiers- en securitygel-
den differentieert Schiphol weliswaar scherp, maar voornamelijk door het feit dat de passagiersbe-
lastingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland niet gelden voor transferpassagiers vertoont de 
algemene positie van Schiphol wat betreft lagere aeronautical opbrengsten voor transferpassagiers 
geen uitzonderlijk afwijkend beeld. 


Figuur 5.4 Schiphol differentieert licht ondergemiddeld tussen O/D- en transferpassagiers 


 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 


Omdat luchtvaartmaatschappijen op de Londense luchthavens geen air passenger duty afdragen voor 
transferpassagiers zijn de aeronautical opbrengsten per transferpassagiers met name op Londen 
Gatwick met 36 procent van de aeronautical opbrengsten per O/D-passagier relatief laag. Op Lon-
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den Heathrow, dat sinds 2011 wel een gereduceerd tarief voor transferpassagiers in de passagiers-
gelden hanteert, ligt dit percentage met 51 procent aanzienlijk hoger, omdat de passagiersbelastin-
gen daar een kleiner deel van de totale aeronautical opbrengsten uitmaken. Dubai, dat voor trans-
ferpassagiers geen passagiersgelden en securitygelden in rekening brengt, heeft, na Londen Gat-
wick, relatief de laagste aeronautical opbrengsten per transferpassagier (42 procent van de aeronau-
tical opbrengsten per O/D-passagier). Andere luchthavens met relatief hoge aeronautical opbreng-
sten per transferpassagier zijn Brussel en Madrid. Op deze luchthavens bedragen de aeronautical 
opbrengsten per transferpassagier respectievelijk 71 en 75 procent van de opbrengsten per O/D-
passagier. De andere luchthavens laten aeronautical opbrengsten per transferpassagier ten opzichte 
van aeronautical opbrengsten per O/D-passagier zien variërend van 60 procent op München tot 
66 procent op Zürich en Istanbul Ataturk.  
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6 Beleidscontext: doeltreffend- en doel-
matigheid  


De analyseresultaten laten zien dat het kostenniveau van Schiphol concurrerend is ten opzichte van 
de belangrijkste concurrerende luchthavens. Immers, Schiphol is substantieel goedkoper om op te 
vliegen dan andere belangrijke hubluchthavens in Europa (inclusief Dubai). Daarmee is het be-
leidsdoel van een concurrerend kostenniveau op Schiphol tot op heden gerealiseerd (doeltref-
fend).27 Daarbij moet echter worden aangetekend dat het met name luchthavens zijn die het kos-
tenniveau van een luchthaven bepalen en dat de rol van de overheid beperkt is tot het stellen van 
de juiste randvoorwaarden. Alleen als het gaat om de keuze voor het al dan niet invoeren van een 
passagiersbelasting kan de rol van de overheid substantieel zijn. De passagiersbelastingen in bij-
voorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zorgen immers voor een forse verhoging van de 
aeronautical opbrengsten op de luchthavens in die landen en daarmee dus voor een minder con-
currerend kostenniveau. 


                                                        
27  Over de doelmatigheid (efficiëntie) van het overheidsbeleid kan op basis van deze studie niets worden 


geconcludeerd. Doelmatigheid gaat immers over de optimale balans tussen kosten en baten van het beleid. 
Daarover zeggen de analyseresultaten niets. 
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 Aannames 


Hieronder volgen de aannames die ten grondslag liggen aan de berekening van de aeronautical 
opbrengsten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen geldende aannames en luchtha-
venspecifieke aannames. 
 
Algemeen: 
• Vliegtuigtypen die voor meer dan de helft naar intercontinentale bestemmingen vliegen hebben 


een parkeertijd van zes uur, vliegtuigtypen die voor meer dan de helft intra-Europees vliegen 
hebben een parkeertijd van twee uur. Deze parkeertijden dienen als input voor zowel de parking 
charges als de boarding bridge charges en electricity charges.28 


• De werkelijke verkeersgegevens van Schiphol vormen de input voor de berekening van de 
peak/off-peak/nacht verdeling voor de betrokken luchthavens. 


• De modellen maken onderscheid tussen zes verschillende geografische gebieden, te weten: do-
mestic, EU (Schengen), EU (non-Schengen), Europa (non-EU (Schengen)), Europa (non-EU 
(non-Schengen)) en intercontinentaal. 


• De geluidscategorisering is op enkele luchthavens afhankelijk van de cumulatieve afwijking van 
de standaard geluidsniveaus op drie meetpunten, zoals die zijn vastgesteld door ICAO (fly-over, 
sideline en approach). De werkelijke geluidsniveaus zijn afkomstig van Schiphol en zijn beschik-
baar op vluchtniveau.  


• Voor zover aanwezig zijn de boarding bridge charge en de electricity charge in de modellen onderdeel 
van de parkeergelden. 


• De omrekening van Britse ponden, Zwitserse franken, VAE dirhams, Amerikaanse dollars en 
Turkse lira naar euro geschiedt ten behoeve van de vergelijkbaarheid over tijd voor alle jaren 
op basis van de gemiddelde koers in mei 2018.29 


• Afzonderlijke gelden voor check-in en bagageafhandeling per passagier zijn voor vergelijkings-
doeleinden opgenomen in de passagiersgelden. 


• Voor zover aanwezig is de PRM charge (vergoeding voor personen met beperkte mobiliteit) in 
de analyse als onderdeel van de passagiersgelden beschouwd. 


• Voor de omrekening van de huurkosten voor check-in desks naar aeronautical opbrengsten per 
O/D-passagier is gebruik gemaakt van het aantal passagiers per maand op Schiphol. Hierbij is 
uitgegaan van een volledig gebruik van de check-in desks (333) en self-service check-in facili-
teiten (100) in de piekmaand (juli) en een gebruik naar rato van het aantal passagiers in de andere 
maanden.30 


                                                        
28  In werkelijkheid kan het zo zijn dat een vliegtuig een deel van de parkeertijd niet aan de gate doorbrengt. 


Voor dat deel wordt dan in de praktijk geen boarding bridge charge en electricity charge in rekening gebracht. 
Bovendien wordt op sommige luchthavens voor niet aan de gate parkeren een gereduceerde parking charge 
berekend. In de berekening van de aeronautical opbrengsten is daar geen rekening mee gehouden. De 
impact op de totalen is vermoedelijk gering.  


29  Het feit dat wisselkoersen van jaar op jaar kunnen verschillen heeft effect op de vergelijkbaarheid van de 
verschillende uitvoeringen van de benchmarkstudie. Zo was de gemiddelde koers van de Zwitserse frank 
in 2007 0,60883 euro en in mei 2018 0,840291 euro. Onafhankelijk van de ontwikkeling van de verkeersmix, 
leidt deze wisselkoersontwikkeling in deze editie van de benchmark tot hogere aeronautical opbrengsten 
(in euro) voor Zürich voor 2008 dan in de benchmarkstudie van 2008.  


30  De hoogte van deze aeronautical opbrengsten is, gerelateerd aan het totaal aan aeronautical opbrengsten, 
zeer gering. Dit leidt ertoe dat aannames hieromtrent een verwaarloosbaar effect hebben op de analysere-
sultaten. 
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• Voor de vaststelling van het tarief van de passagiersbelastingen is net zoals voor passenger based 
havengelden (met name passagiersgelden en securitygelden) uitgegaan van de eerste bestem-
ming.31  


 
Schiphol: 
• De gemiddelde opslag of korting op de landingsgelden is bepaald naar rato van de mate waarin 


het gegeven vliegtuigtype behoort tot iedere geluidscategorie. 
 
Parijs Charles de Gaulle: 
• Voor de verhouding business class/economy class zijn de volgende cijfers gehanteerd: 6 procent/94 


procent. 
• Transferpassagiers nemen gemiddeld 1 koffer mee. 
 
Frankfurt: 
• De central ground handling infrastructure charge is onderdeel van de passagiersgelden. 
• De korting op de passagiersgelden voor passagiers boven een bepaalde beladingsgraad is buiten 


beschouwing gelaten (kappungsgrenze). Vorig jaar is geschat dat toepassing van de korting op het 
2016-verkeer zou leiden tot ongeveer € 15 miljoen lagere passagiersgelden. Op basis van 2017-
verkeer ligt dat vermoedelijk marginaal hoger. 


 
Londen Heathrow en Londen Gatwick: 
• In de air passenger duty is standard rate business class en lowest class of travel economy class. 


Voor de berekening van de air passenger duty geldt dezelfde business class/economy class ver-
houding als genoemd bij Parijs Charles de Gaulle. 


• Met ingang van 1 maart 2016 hoeft er voor kinderen onder de 16 jaar die reizen in lowest class 
of travel geen air passenger duty betaald te worden. Wij houden daar in de berekening geen reke-
ning mee.  


• De remote stand rebate in de passagiersgelden geldt als een vliegtuig niet aan de gate staat (discon-
nected). 


• Er is geen rekening gehouden met de turn rebate op Londen Gatwick. 
 
Madrid: 
• De aerodrome service charge maakt deel uit van de landingsgelden. 
  


                                                        
31  Voor de vaststelling van het passagiersbelastingstarief geldt in de praktijk de finale bestemming, welke af-


wijkt van de eerste bestemming als sprake is van een doortransfer. De voor dit onderzoek gebruikte Schip-
holstatistieken bevatten geen informatie over de finale bestemming. De omvang van de onderschatting van 
de totale aeronautical opbrengsten uit passagiersbelastingen is voor de Britse luchthavens het grootst, om-
dat het absolute verschil tussen het short-haultarief (<2000 mijl) en het long-haultarief het grootst is. De 
onderschatting loopt op basis van ongeveer 2 miljoen Europees reizende O/D-passagiers met een door-
transfer op tot maximaal zo’n € 140 miljoen voor zowel Londen Heathrow als Londen Gatwick. Vermoe-
delijk is de overschatting substantieel lager, omdat niet iedere doortransfererende short-haulpassagier een 
long-haul eindbestemming heeft. Voor de Duitse luchthavens komt de overschatting op maximaal zo’n € 
45 miljoen en voor Parijs Charles de Gaulle op maximaal ongeveer € 13 miljoen. 
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München: 
• De korting op de passagiersgelden voor passagiers boven een bepaalde beladingsgraad is buiten 


beschouwing gelaten (kappungsgrenze).32 Vorig jaar is geschat dat toepassing van de korting op 
het 2016-verkeer zou leiden tot ongeveer € 10 miljoen lagere passagiersgelden. Op basis van 
2017-verkeer ligt dat vermoedelijk marginaal hoger. 


 
Zürich: 
• De korting op de passagiersgelden voor passagiers boven een bepaalde passagiersomvang is 


buiten beschouwing gelaten. Dat is consistent met het buiten beschouwing laten van gelijksoor-
tige incentive schemes op de Duitse luchthavens.33 


• Het aandeel transfervracht is 10 procent. 
 
Dubai: 
• De additionele security charge per vliegtuigbeweging is niet in de berekening meegenomen, omdat 


dit een incidentele charge betreft. Deze wordt alleen in rekening gebracht bij additionele secu-
ritymaatregelen die niet standaard zijn. 


• De security charge per departing integrator flight is buiten beschouwing gelaten. Integrators zijn pak-
ketvervoerders als DHL en FedEx die in vergelijking met het overige verkeer een bescheiden 
rol spelen op Schiphol. 


• De advanced passenger information (API) fee en passenger facility charge worden beschouwd als een 
passagiersbelasting. 


• De hoogte van de ATC-heffingen is in 2003 hetzelfde als in 2008, 2013, 2017 en 2018. 
 
Istanbul Ataturk: 
• Op basis van het verkeer op Schiphol in 2017 is het gemiddelde tarief voor de landingsgelden 


in 2018 € 6,01.34 
• Er is geen winter reduction van toepassing op de passagiersgelden op Istanbul Ataturk. 
• In de check-in charge zijn de kosten voor de check-in transit counter buiten beschouwing gelaten. 
• De follow-me charge en lighting charge zijn onderdeel van de landingsgelden. 
• De approaching charge is aangemerkt als ATC-heffing. 


                                                        
32  Het bedrag komt lager uit dan voor Frankfurt, omdat de beladingsgraadgrens waarboven de korting geldt 


op München 85 procent is en op Frankfurt 83 procent. Bovendien zijn de kortingsbedragen op München 
licht lager. 


33  Het kortingspercentage op de passagiersgelden is afhankelijk van het door de betrokken luchtvaartmaat-
schappij aantal vervoerde passagiers. Voornamelijk home carrier SWISS profiteert daar van. Het kortingsper-
centage voor luchtvaartmaatschappijen die meer dan één miljoen passagiers per jaar vervoeren bedraagt 10 
procent. Luchtvaartmaatschappijen die minder dan 100.000 passagiers per jaar vervoeren maken geen aan-
spraak op een korting. 


34  Het tarief per ton MTOW is afhankelijk van het aantal vliegtuigbewegingen van de betrokken luchtvaart-
maatschappij. Voornamelijk home carrier Turkish Airlines profiteert daar van. Het tarief voor luchtvaart-
maatschappijen die meer dan 4000 landingen (€ 5,82) op jaarbasis uitvoeren ligt 18,5 procent lager dan het 
tarief voor luchtvaartmaatschappijen die minder dan 500 landingen (€ 7,14) op jaarbasis uitvoeren. 
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 Tabellen aeronautical opbrengsten 
voor 2003, 2008, 2013 en 2017 


Tabel B.1 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2003 
 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Landingsgelden (excl. emissiegelden) 195 66 131 73 83 152 18 102 187 165 189 


Parkeergelden - 18 39 - 47 130 29 67 68 30 22 


Passagiersgelden 302 377 313 - 446 268 249 377 189 324 313 


Overige gelden - - - - - - - - - 7 41 


Havengelden 498 461 483 73 576 549 296 546 444 526 565 
            
Emissiegelden - - - - - - - - - - 36 
            
Securitygelden 249 141 - - - - - - 38 18 188 


Securityheffingen - - 272 - 185 - - - - 178 - 


Securitygelden en -heffingen 249 141 272 - 185 - - - 38 196 188 
            
Geluidsgelden - - - - 4 - - - - 50 170 


Geluidsheffingen 44 - 5 - 21 - - - - - - 


Geluidsgelden en -heffingen 44 - 5 - 26 - - - - 50 170 
            
ATC-heffingen 83 - 109 4 85 7 31 25 65 85 112 
            
Vliegheffingen - - 186 - - - 258 258 - - - 
            
Totaal 874 602 1,055 77 872 556 585 829 546 857 1,071 
            
% Havengelden 57% 77% 46% 95% 66% 99% 51% 66% 81% 61% 53% 


% Emissiegelden           3% 


% Securitygelden en -heffingen 28% 23% 26%  21%    7% 23% 18% 


% Geluidsgelden en -heffingen 5%  0%  3%     6% 16% 


% ATC-heffingen 10%  10% 5% 10% 1% 5% 3% 12% 10% 10% 


% Vliegheffingen   18%    44% 31%    


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2003 voor het ‘Schiphol 


pakket’ op basis van de medio 2003 geldende tarieven.  
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Tabel B.2 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2008 
 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Landingsgelden (excl. emissiegelden) 192 97 154 80 73 153 72 196 214 74 189 


Parkeergelden - 25 54 19 29 129 45 119 74 32 22 


Passagiersgelden 314 459 388 145 666 268 396 805 250 466 458 


Overige gelden - 1 - - - - - - - 7 41 


Havengelden 506 581 595 245 768 550 513 1,120 538 579 711 
            
Emissiegelden - - - - 23 - 8 9 - 12 36 
            
Securitygelden 306 257 - - 43 - - - 47 23 364 


Securityheffingen - - 326 - 184 - - - - 159 - 


Securitygelden en -heffingen 306 257 326 - 227 - - - 47 181 364 
            
Geluidsgelden - - - - 17 - - - - 83 170 


Geluidsheffingen 54 - 18 - - - - - - - - 


Geluidsgelden en -heffingen 54 - 18 - 17 - - - - 83 170 
            
ATC-heffingen 72 - 114 4 62 10 39 66 76 62 122 
            
Vliegheffingen 392 - 291 - - - 516 516 - - - 
            
Totaal 1,330 839 1,344 248 1,097 560 1,076 1,710 661 916 1,402 
            
% Havengelden 38% 69% 44% 99% 70% 98% 48% 65% 81% 63% 51% 


% Emissiegelden     2%  1% 0%  1% 3% 


% Securitygelden en -heffingen 23% 31% 24%  21%    7% 20% 26% 


% Geluidsgelden en -heffingen 4%  1%  2%     9% 12% 


% ATC-heffingen 5%  8% 1% 6% 2% 4% 4% 11% 7% 9% 


% Vliegheffingen 30%  22%    48% 30%    


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2008 voor het ‘Schiphol 


pakket’ op basis van de medio 2008 geldende tarieven.  
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Tabel B.3 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2013 
 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Landingsgelden (excl. emissiegelden) 221 97 112 86 52 163 65 290 301 122 189 


Parkeergelden - 30 61 49 33 124 48 72 102 43 22 


Passagiersgelden 410 613 586 363 817 268 509 1,332 655 567 484 


Overige gelden - 8 - - - - - - - 1 41 


Havengelden 631 747 759 498 902 555 621 1,694 1,058 733 736 
            
Emissiegelden - - - - 23 - 12 34 - 12 16 
            
Securitygelden 362 224 - 24 43 - - - 117 24 364 


Securityheffingen - - 331 - 179 - - - 20 147 - 


Securitygelden en -heffingen 362 224 331 24 222 - - - 137 171 364 
            
Geluidsgelden - - - - 95 - - - - 147 237 


Geluidsheffingen 39 - 11 - 12 - - - - - - 


Geluidsgelden en -heffingen 39 - 11 - 107 - - - - 147 237 
            
ATC-heffingen 62 31 91 4 69 10 - 52 7 69 94 
            
Vliegheffingen - - 310 - 291 - 653 653 - 291 - 
            
Totaal 1,093 1,002 1,502 526 1,615 565 1,286 2,434 1,202 1,423 1,447 
            
% Havengelden 58% 75% 51% 95% 56% 98% 48% 70% 88% 52% 51% 


% Emissiegelden     1%  1% 1%  1% 1% 


% Securitygelden en -heffingen 33% 22% 22% 5% 14%    11% 12% 25% 


% Geluidsgelden en -heffingen 4%  1%  7%     10% 16% 


% ATC-heffingen 6% 3% 6% 1% 4% 2%  2% 1% 5% 7% 


% Vliegheffingen   21%  18%  51% 27%  20%  


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2013 voor het ‘Schiphol 


pakket’ op basis van de medio 2013 geldende tarieven.  
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Tabel B.4 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2017 
 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 


Landingsgelden (excl. emissiegelden) 167 107 137 98 55 171 78 379 292 136 150 


Parkeergelden - 31 80 56 35 142 43 69 99 49 100 


Passagiersgelden 320 611 541 363 880 332 535 1,330 581 636 562 


Overige gelden - 8 - - - - - - 0 1 41 


Havengelden 488 758 759 517 971 645 656 1,778 972 822 852 
            
Emissiegelden - - - - 24 - 13 68 - 12 16 
            
Securitygelden 285 210 - 24 44 - - - 104 27 305 


Securityheffingen - - 374 - 269 - - - 20 202 - 


Securitygelden en -heffingen 285 210 374 24 312 - - - 124 229 305 
            
Geluidsgelden - - - - 129 - 7 - - 168 86 


Geluidsheffingen - - 15 - 13 - - - - - - 


Geluidsgelden en -heffingen - - 15 - 142 - 7 - - 168 86 
            
ATC-heffingen 61 64 86 4 50 11 6 6 7 50 107 
            
Vliegheffingen - - 246 309 286 - 662 662 - 286 - 
            
Totaal 833 1,032 1,479 854 1,785 656 1,343 2,514 1,103 1,566 1,366 
            
% Havengelden 59% 73% 51% 61% 54% 98% 49% 71% 88% 52% 62% 


% Emissiegelden     1%  1% 3%  1% 1% 


% Securitygelden en -heffingen 34% 20% 25% 3% 18%    11% 15% 22% 


% Geluidsgelden en -heffingen   1%  8%  0%   11% 6% 


% ATC-heffingen 7% 6% 6% 0% 3% 2% 0% 0% 1% 3% 8% 


% Vliegheffingen   17% 36% 16%  49% 26%  18%  


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2017 voor het ‘Schiphol 


pakket’ op basis van de medio 2017 geldende tarieven.  







BENCHMARK LUCHTHAVENGELDEN  
EN OVERHEIDSHEFFINGEN 41 
 


SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 
 


 Figuren aeronautical opbrengsten 
voor 2003, 2008, 2013 en 2017 


Figuur C.1 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2003 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2003 geldende tarieven 


  
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2003 voor het ‘Schiphol pakket’ op 


basis van de medio 2003 geldende tarieven.  


Figuur C.2 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2008 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2008 geldende tarieven 


  
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2008 voor het ‘Schiphol pakket’ op 


basis van de medio 2008 geldende tarieven.  
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Figuur C.3 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2013 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2013 geldende tarieven 


  
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2013 voor het ‘Schiphol pakket’ op 


basis van de medio 2013 geldende tarieven.  


Figuur C.4 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2017 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2017 geldende tarieven 


 
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2017 voor het ‘Schiphol pakket’ op 


basis van de medio 2017 geldende tarieven.  
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 Belangrijkste tariefgrondslagen zo-
mer 2018 


 Landingsgelden Parkeergelden Passagiersgelden 


Schiphol 


• Per start en landing 
• MTOW 
• (dis)Connected 
• Vracht/passagiers 
• Geluidsproductie 
• Dag/nacht 


• MTOW 
• Eerste 6 uur en 15 minuten gratis 
• Dag/nacht 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


• Schiphol Centrum/Schiphol Oost 


Brussel 


• Per start en landing 
• Vaste unit rate 
• MTOW 
• Vracht/passagiers 
• Geluidsproductie 
• Dag/nacht 


• MTOW 
• Eerste 4 uur (vrachtvliegtuig) of eer-


ste 2 uur (paxvliegtuig) gratis 
• Electricity charge: variabele heffing 


per kwartier 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


Parijs 
Charles de Gaulle 


• Per landing 
• MTOW 
• Geluidsproductie 
• Dag/nacht 


• MTOW 
• Dag/nacht 
• (dis)Connected 
• Electricity charge: vaste heffing per 


vliegtuigbeweging 
• Electricity charge: onderscheid tus-


sen bestemmingen 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers (ook in baggage charge 
en check-in charge) 


• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid transfertarief voor bag-


gage charge tussen terminals 


Frankfurt 


• Per start en landing 
• MTOW 
• Additionele variabele heffing per pas-


sagier en per 100 kg vracht 


• (dis)Connected 
• Vliegtuiggrootte 
• Dag/nacht 
 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen vliegtuiggrootte 


(ground handling charges) 


Londen Gatwick 


• Per start en landing 
• MTOW  
• Seizoen 
• Peak/off-peak 


• MTOW 
• Peak/off-peak 
 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers in de check-in charge en 
baggage charge 


• Remote stand rebate 


Londen Heathrow 


• Per landing 
• MTOW35 
• Dag/nacht 
• Geluidsmarge 


• 30 minuten gratis voor narrow body, 
90 minuten voor wide body 


• Wide body/narrow body 
 


• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen O/D- en transfer-


passagiers 
• Remote stand rebate 


Madrid 


• Per landing 
• MTOW 
• Geluidsproductie 
 


• MTOW 
• Gratis tussen 00:00 en 06:00 
• Boarding bridge charge: variabele 


heffing per uur 
• Bus transport: alleen bij disconnected 


handling 


• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen O/D- en transfer-


passagiers 
 


München 


• Per start en landing 
• MTOW 
• Dag/nacht 
• Bonuslijst 
• Geluidsproductie 


• MTOW 
• Eerste 4 uur gratis 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid rebate tussen remote 


en boarding station position aircraft 


  


                                                        
35  Op Londen Heathrow wordt maar zeer beperkt gedifferentieerd naar MTOW. Er geldt slechts een afwij-


kend tarief voor zeer kleine toestellen waarvan zeker op een luchthaven als Londen Heathrow maar beperkt 
gebruik wordt gemaakt. 
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 Landingsgelden Parkeergelden Passagiersgelden 


Zürich 


• Per landing 
• MTOW 


• MTOW 
• Eerste 30, 60 of 90 minuten gratis, 


afhankelijk van gewicht 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


• Tot 10 procent korting op basis van 
het aantal vervoerde passagiers 


Dubai 


• Per landing 
• MTOW 


• Vliegtuiggrootte 
• Eerste 1,5 uur gratis voor narrow 


body vliegtuigen, 3 uur voor wide 
body vliegtuigen 


• Boarding bridge charge: vaste heffing 
per uur 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


Istanbul Ataturk 


• Per landing 
• MTOW 
• Afhankelijk van het aantal landingen 


(per luchtvaartmaatschappij) 
• Lighting charge: vaste heffing per be-


weging tussen 20 en 7 uur 
• Follow-me charge: vaste heffing per 


landing 


• MTOW 
• Eerste 2 uur gratis 
• Boarding bridge charge: MTOW  
• Boarding bridge charge: 50 procent 


korting na twee uur 
 


• Onderscheid tussen bestemmingen 
 


 
 
 


 Vrachtgelden Geluidsgelden Securitygelden 


Schiphol • Geen • Geen • Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


Brussel • Geen • Geen • Per vertrekkende passagier 


Parijs  
Charles de Gaulle 


• Geen • Geen • Geen 


Frankfurt 


• Geen • Per start en landing 
• Surcharge voor de nacht per start en 


landing 
• Geluidsproductie 


• Onderscheid tussen vertrekkende 
passagier en 100 kg verscheepte 
vracht 


Londen Gatwick 


• Geen • Per start en landing 
• Geluidsproductie 
• Dag/nacht 
• Seizoen 


• Geen 


Londen Heathrow • Geen • Geen • Geen 


Madrid 
• Geen • Geen • Onderscheid tussen bestemmingen 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


München 
• Per 100 kg vracht per vliegtuigbewe-


ging 
• Per start en landing 
• Geluidsproductie 


• Onderscheid tussen vertrekkende 
passagier en 100 kg verscheepte 
vracht 


Zürich 


• Per kg verscheepte vracht 
• Onderscheid tussen O/D en transfer 


• Per landing 
• Surcharge voor de nacht (onder-


scheid tussen start en landing) 
• Geluidsproductie 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


Dubai 


• Geen • Geen • Afzonderlijk per vliegtuigbeweging en 
per vertrekkende passagier: de 
charge per vliegtuigbeweging is inci-
denteel en daarom niet meegenomen 
in de analyse 


• Onderscheid tussen O/D- en transfer-
passagiers 


Istanbul Ataturk • Geen • Geen • Geen 
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 Emissiegelden ATC-heffingen Geluidsheffingen 


Schiphol 
• Geen • MTOW 


• Vaste unit rate 
• Geen 


Brussel 


• Geen • MTOW 
• Vaste unit rate 
• Geluidsproductie 
• Dag/nacht 
• Optimisation factor 


• Geen 


Parijs  
Charles de Gaulle 


• Geen • MTOW 
• Vaste unit rate 


• Per start 
• Geluidsproductie 


Frankfurt 


• Verbruik en uitstoot per motortype 
• Aantal motoren 


• MTOW 
• Vaste unit rate 


• Geluidsproductie 
• Onderscheid tussen vertrekkende 


passagier en 100 kg verscheepte 
vracht 


Londen Gatwick 
• Verbruik en uitstoot per motortype 
• Aantal motoren 


• Geen • Geen 


Londen Heathrow 
• Verbruik en uitstoot per motortype 
• Aantal motoren 


• MTOW 
• Vaste unit rate 


• Geen 


Madrid • Geen • MTOW 
• Vaste unit rate 


• Geen 


München 
• Verbruik en uitstoot per motortype 
• Aantal motoren 


• MTOW 
• Vaste unit rate 


• Geen 


Zürich 
• Verbruik en uitstoot per motortype 
• Aantal motoren 


• MTOW 
• Vaste unit rate 


• Geen 


Dubai 
• Geen • MTOW 


• Vaste heffing per vliegtuigbeweging 
• Geen 


Istanbul Ataturk • Geen • Vaste heffing per landing • Geen 
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 Securityheffingen Passagiersbelasting en overige heffingen 


Schiphol • Geen • Geen 


Brussel 


• Geen • BCAA charge: 
• Per vertrekkende passagier 


• Regulator fee: 
• Per start en landing 


• Slot allocation fee: 
• Per start en landing 


Parijs  
Charles de Gaulle 


• Onderscheid tussen vertrekkende 
passagier en ton verscheepte vracht 


• Civil aviation tax: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen vertrekkende passagier en ton verscheepte vracht 
• Onderscheid tussen O/D en transferpassagiers 


• Solidarity tax: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen economy class en business class 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 


Frankfurt 


• Per vertrekkende passagier 
• Onderscheid tussen O/D- en transfer-


passagiers 
• Onderscheid tussen bestemmingen 


• Flugsteuer: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 


Londen Gatwick 


• Geen • Air passenger duty: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen economy class en business class 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 


Londen Heathrow 


• Geen • Air passenger duty: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen economy class en business class 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 


Madrid 
• Geen • Charge on slot allocation 


• Per start en landing 


München 


• Per vertrekkende passagier 
• Onderscheid tussen O/D- en transfer-


passagiers 
• Onderscheid tussen bestemmingen 


• Flugsteuer: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 


Zürich • Geen • Geen 


Dubai 


• Geen • Advanced passenger information (API) fee: 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 


• Passenger facility charge: 
• Per vertrekkende passagier 


Istanbul Ataturk • Geen • Geen 
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 Detailtabellen aeronautical op-
brengsten per turnaround in 2018 


  AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 
EMB 190            
Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 289 254 336 181 204 354 421 1436 525 250 260 


Parkeergelden  3 41 62 68 13 64 151 110 23 142 
Passagiersgelden 828 1618 1401 670 2138 808 1415 3024 1450 1834 1349 
Overige gelden  26       1 0 1 
Havengelden 1117 1900 1778 913 2410 1174 1900 4611 2086 2107 1751 
Emissiegelden     35  20 103  17 24 
Securitygelden 798 627  45 125    265 89 787 
Securityheffingen   962  654    60 534  
Securitygelden en -hef-
fingen 798 627 962 45 779 0 0 0 325 623 787 


Geluidsgelden     248  11   661 8 
Geluidsheffingen   19  31       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 19 0 279 0 11 0 0 661 8 


ATC-heffingen 148 193 163 14 119 44 14 14 17 119 255 
Passagiersbelastingen   416 962 291  612 612  291  
Totaal 2062 2720 3337 1933 3913 1218 2558 5340 2429 3818 2824 
B737-800 WING            
Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 578 414 508 296 243 528 421 2010 855 408 477 


Parkeergelden  62 361 179 110 346 129 151 284 41 244 
Passagiersgelden 1859 3458 2610 2158 4179 1858 3051 5873 2810 3487 2997 
Overige gelden  41       1 0 3 
Havengelden 2436 3976 3479 2633 4532 2733 3601 8034 3950 3936 3721 
Emissiegelden     83  48 244  40 56 
Securitygelden 1689 1115  144 222    551 159 1684 
Securityheffingen   1971  1393    107 1136  
Securitygelden en -hef-
fingen 1689 1115 1971 144 1614 0 0 0 658 1295 1684 


Geluidsgelden     513  13   771 8 
Geluidsheffingen   44  59       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 44 0 571 0 13 0 0 771 8 


ATC-heffingen 209 273 230 14 168 44 20 20 25 168 360 
Passagiersbelastingen   1149 1777 1014  2395 2395  1014  
Totaal 4335 5365 6873 4567 7983 2777 6077 10693 4633 7225 5830 
B777-300ER            
Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 2168 966 1204 1399 432 2181 421 1436 3992 1904 1527 


Parkeergelden  927 1448 781 472 2994 773 1088 1158 1192 1429 
Passagiersgelden 2651 5169 8301 2373 9031 2585 5136 14932 5351 5856 4443 
Overige gelden  67       1 19 674 
Havengelden 4819 7129 10953 4553 9935 7760 6330 17456 10502 8972 8074 
Emissiegelden     430  249 1268  209 293 
Securitygelden 2518 1904  158 409    833 308 2489 
Securityheffingen   3012  2068    183 1687  
Securitygelden en -hef-
fingen 2518 1904 3012 158 2477 0 0 0 1016 1994 2489 


Geluidsgelden     974  11   1146 336 
Geluidsheffingen   30  110       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 30 0 1084 0 11 0 0 1146 336 


ATC-heffingen 619 810 681 24 499 44 59 59 73 499 1067 
Passagiersbelastingen   2263 2945 5578  12983 12983  5578  
Totaal 7955 9844 16939 7680 20002 7804 19632 31765 11591 18398 12260 
AIRBUS A319-1 O/D            
Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 451 364 393 264 273 474 421 861 753 359 477 


Parkeergelden  26 171 109 85 147 129 151 191 35 244 
Passagiersgelden 1873 3375 2293 2585 4026 1908 2321 5958 2900 3100 3058 
Overige gelden  36       1 0 1 
Havengelden 2323 3801 2858 2957 4384 2529 2871 6971 3846 3494 3780 
Emissiegelden     38  22 111  18 26 
Securitygelden 1639 942  172 187    527 134 1646 
Securityheffingen   1868  1356    90 1106  
Securitygelden en -hef-
fingen 1639 942 1868 172 1543 0 0 0 618 1240 1646 


Geluidsgelden     325  9   583 8 
Geluidsheffingen   21  46       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 21 0 371 0 9 0 0 583 8 


ATC-heffingen 193 252 212 14 155 44 18 18 23 155 332 
Passagiersbelastingen   1734 1551 1134  2414 2414  1134  
Totaal 4155 4995 6693 4694 7624 2573 5334 9514 4486 6624 5792 
AIRBUS A319-1 Transfer            
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Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 451 364 393 264 273 474 421 861 753 359 477 


Parkeergelden  26 171 109 85 147 129 151 191 35 244 
Passagiersgelden 1049 2139 2110 517 3096 992 2256 4843 2033 2684 1742 
Overige gelden  36       1 0 1 
Havengelden 1500 2565 2674 890 3454 1612 2805 5856 2978 3077 2464 
Emissiegelden     38  22 111  18 26 
Securitygelden 1062 942  34 187    359 134 1038 
Securityheffingen   1314  868    90 708  
Securitygelden en -hef-
fingen 1062 942 1314 34 1055 0 0 0 449 842 1038 


Geluidsgelden     325  9   583 8 
Geluidsheffingen   21  46       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 21 0 371 0 9 0 0 583 8 


ATC-heffingen 193 252 212 14 155 44 18 18 23 155 332 
Passagiersbelastingen   347 1413 227  483 483  227  
Totaal 2754 3759 4568 2351 5299 1656 3337 6467 3450 4902 3868 
AIRBUS A330-300 O/D            
Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 1442 966 1063 936 368 1490 421 2010 2681 1278 1527 


Parkeergelden  533 974 764 417 2444 773 1088 1147 811 1429 
Passagiersgelden 3294 5960 8264 4547 9676 3351 4518 14773 5856 5624 5528 
Overige gelden  59       1 9 307 
Havengelden 4737 7518 10301 6247 10461 7285 5713 17871 9684 7722 8792 
Emissiegelden     243  141 716  118 166 
Securitygelden 2884 1657  303 343    928 253 2895 
Securityheffingen   3287  2385    159 1945  
Securitygelden en -hef-
fingen 2884 1657 3287 303 2728 0 0 0 1087 2198 2895 


Geluidsgelden     1061  13   990 336 
Geluidsheffingen   56  100       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 56 0 1161 0 13 0 0 990 336 


ATC-heffingen 467 612 514 21 377 44 44 44 55 377 806 
Passagiersbelastingen   4307 2728 9886  23299 23299  9886  
Totaal 8087 9787 18465 9299 24855 7329 29210 41930 10826 21291 12995 
AIRBUS A330-300 Trans-
fer 


           


Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 1442 966 1063 936 368 1490 421 2010 2681 1278 1527 


Parkeergelden  533 974 764 417 2444 773 1088 1147 811 1429 
Passagiersgelden 1846 3786 6395 909 7121 1738 4403 12083 4085 4844 3212 
Overige gelden  59       1 9 307 
Havengelden 3288 5344 8432 2610 7907 5672 5598 15181 7914 6942 6475 
Emissiegelden     243  141 716  118 166 
Securitygelden 1868 1657  61 343    631 253 1826 
Securityheffingen   2311  1527    159 1245  
Securitygelden en -hef-
fingen 1868 1657 2311 61 1869 0 0 0 790 1498 1826 


Geluidsgelden     1061  13   990 336 
Geluidsheffingen   56  100       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 56 0 1161 0 13 0 0 990 336 


ATC-heffingen 467 612 514 21 377 44 44 44 55 377 806 
Passagiersbelastingen   868 2486 1977  4660 4660  1977  
Totaal 5624 7612 12182 5176 13534 5716 10456 20601 8759 11901 9609 
EMB-175 (0% connected)            
Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 236 210 380 140 187 305 421 2010 433 207 260 


Parkeergelden   32 57 47  64 151 92 20 142 
Passagiersgelden 738 1437 1259 619 1920 723 1240 2850 1330 1618 1222 
Overige gelden  23       1 0 0 
Havengelden 974 1670 1670 815 2155 1028 1726 5011 1856 1844 1624 
Emissiegelden     27  16 81  13 19 
Securitygelden 708 549  41 109    235 78 699 
Securityheffingen   851  581    53 474  
Securitygelden en -hef-
fingen 708 549 851 41 690 0 0 0 288 552 699 


Geluidsgelden     208  13   583 8 
Geluidsheffingen   37  27       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 37 0 235 0 13 0 0 583 8 


ATC-heffingen 131 171 144 14 105 44 12 12 15 105 225 
Passagiersbelastingen   417 845 269  565 565  269  
Totaal 1812 2390 3120 1715 3481 1072 2332 5669 2159 3367 2575 
EMB-175 (100% con-
nected) 


           


Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 295 210 380 140 187 305 421 2010 433 207 260 


Parkeergelden  65 219 185 73 314 64 151 289 20 142 
Passagiersgelden 738 1437 1259 619 1920 723 1553 3249 1330 1647 1222 
Overige gelden  23       1 0 0 
Havengelden 1033 1735 1858 943 2181 1342 2038 5410 2054 1873 1624 
Emissiegelden     27  16 81  13 19 
Securitygelden 708 549  41 109    235 78 699 
Securityheffingen   851  581    53 474  
Securitygelden en -hef-
fingen 708 549 851 41 690 0 0 0 288 552 699 


Geluidsgelden     208  13   583 8 
Geluidsheffingen   37  27       
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Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 37 0 235 0 13 0 0 583 8 


ATC-heffingen 131 171 144 14 105 44 12 12 15 105 225 
Passagiersbelastingen   417 845 269  565 565  269  
Totaal 1872 2455 3307 1843 3507 1386 2645 6069 2357 3396 2575 
Boeing 787-9 (0% con-
nected) 


           


Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 1568 966 927 1011 394 1598 421 861 2886 1376 1527 


Parkeergelden  364 97 402 327 557 773 1088 1058 877 1429 
Passagiersgelden 2161 4329 7244 1497 8017 2070 3715 11938 4560 5136 3694 
Overige gelden  62       1 15 536 
Havengelden 3729 5720 8267 2910 8738 4225 4910 13888 8505 7403 7187 
Emissiegelden     188  109 555  92 128 
Securitygelden 2120 1746  100 371    709 278 2083 
Securityheffingen   2581  1736    168 1416  
Securitygelden en -hef-
fingen 2120 1746 2581 100 2108 0 0 0 877 1694 2083 


Geluidsgelden     325  9   692 8 
Geluidsheffingen   28  81       
Geluidsgelden en -hef-
fingen 0 0 28 0 406 0 9 0 0 692 8 


ATC-heffingen 493 646 543 21 397 44 47 47 58 397 850 
Passagiersbelastingen   1430 2656 3562  8206 8206  3562  
Totaal 6341 8112 12849 5686 15400 4269 13281 22695 9439 13841 10257 


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (€) voor 2018 voor specifieke vliegtuig-


typen op basis van de medio 2018 geldende tarieven. 
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 Vliegtuig- en beladingsspecificaties 


Type MTOW Vliegbewegingen Passagiers Percentage 
transfer 


Vracht en post 
(ton) 


Afhandeling 
(percentage 
connected) 


A300-600F 157 1,146 -  29,633 0% 


AIRBUS A319-1 66 35,514 4,590 5% 1,064 40% 


AIRBUS A320-2 75 52,706 7,584 5% 4,325 72% 


AIRBUS A320 NEO 75 1,556 239 8% 372 87% 


AIRBUS A321 87 15,202 2,448 15% 5,860 95% 


AIRBUS A330-200 232 9,332 2,067 58% 55,398 91% 


AIRBUS A330-300 234 13,200 3,348 61% 87,931 94% 


AIRBUS A350-900 276 1,136 272 11% 15,165 0% 


AIRBUS A380 516 1,460 623 1% 16,919 100% 


BAE 146-RJ85 42 4,476 335 36% 18 70% 


B737-300 60 1,311 134 14% 69 48% 


B737-500 59 1,302 116 27% 46 63% 


B737-700 67 1,144 112 9% 195 100% 


B737-700 WING 62 40,073 4,725 53% 3,292 99% 


B737-800 79 1,216 163 4% 350 100% 


B737-800 WING 74 106,281 16,906 30% 10,529 95% 


B737-900/W 78 9,978 1,625 54% 2,155 99% 


B747-400P 391 3,154 1,144 51% 24,242 99% 


B747-400F 403 5,921 -  415,092 0% 


B747-400MC 397 4,955 1,226 70% 129,383 99% 


Boeing 747-8F 445 2,419 -  161,904 0% 


B757-200W 115 1,415 206 7% 654 100% 


B767-300 ER 172 1,348 238 6% 7,131 98% 


B767-300 WING 186 3,994 820 31% 12,209 94% 


B777-200 298 10,333 2,928 68% 99,511 99% 


B777-300ER 350 10,908 3,535 55% 159,644 99% 


B777-200LRF 347 6,631 -  423,083 0% 


Boeing 787-8 228 3,025 737 22% 12,205 95% 


Boeing 787-9 253 5,799 1,536 69% 67,358 99% 


CRJ1000 39 1,536 124 72% - 5% 


BOMBARD.CRJ900 38 3,042 201 7% 14 82% 


DASH 8-400 30 8,627 507 3% 6 82% 


EMB-145 20 2,901 118 65% 0 0% 


EMB-170 36 1,854 108 7% 6 88% 


EMB-175 38 25,026 1,773 59% 153 15% 


EMB 190 45 68,338 5,808 61% 1,537 4% 


EMB 195 51 3,556 306 4% 84 98% 


FK70 37 16,262 959 71% 39 0% 


Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken 2017. 
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 Gebruikte wisselkoersen 


Tabel G. 1 Gemiddelde wisselkoers voor mei 2018 


Luchthaven Valuta € per eenheid 


CPH DKK 0.134226 


DXB AED 0.228741 


IST 
TL 0.194338 


USD 0.840419 


LHR GBP 1.137888 


ZRH CHF 0.840291 


Bron: www.x-rates.com 







 
















 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  







  


  


  


  


  


  


 


 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


 


 


  


  











1. Introductie 


2. Achtergrond 











3. Modelactualisatie 


 


 


 


 







 


 


4. Aannames capaciteit 


 


 


 







 


 


 







5. Toepasbaarheid van AEOLUS 


6. Resultaten van de modelberekeningen voor Schiphol  


 


 


 


 







 


 


 


Geactualiseerde luchtvaartprognose – vraag naar personenvervoer en 


vrachtvervoer Schiphol 







 


 


Geactualiseerde luchtvaartprognose – aantal vliegtuigbewegingen Schiphol 


 







Geactualiseerde luchtvaartprognose – aantal passagiers en hoeveelheid 


vracht op Schiphol 


 







Origin-Destination-passagiers en transferpassagiers op Schiphol 


 







Resultaten voor regionale luchthavens 
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 Concept MER  AEOLUS 


invoer 


Afwijking 


AEOLUS 


invoer 


AEOLUS 


prognose 


(gekalibreerd) 


NRM 


methodiek 


(oud) 


9 100 8 853 -247  


(-2,71%) 


9 096 


ECAC Doc 29 


methodiek 


(nieuw) 


11 000 11 171 171  


(+1,55%) 


11 000 















 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


Totale emissies per jaar (ton) 


  CO NOx VOS SO2 PM10 


MER 500k 2534 3412 316 92 79 


AEOLUS 
invoer 


2433,8 3262,4 292,3 85,1 68,4 


Delta -4,0% -4,4% -7,5% -7,5% -13,5% 


      Emissie per gecorrigeerde vliegtuigbeweging (g emissie/ton MTOW) 


  CO NOx VOS SO2 PM10 


Norm LVB 55,0 74,6 8,4 2,1 2,5 


MER 500k 47,6 64,1 5,9 1,7 1,5 


AEOLUS 
invoer 


45,9 61,6 5,5 1,6 1,3 


delta -3,5% -4,0% -6,5% -5,5% -14,0% 


 







Emissie per gecorrigeerde vliegtuigbeweging (g emissie/ton MTOW) 


  Handhavings- AEOLUS MER AEOLUS afwijking 


   rapportage 2017 2017 2020 2020 2020 


CO  50,1 50,1 47,60 49,60 4% 


NOx 65,6 65,6 64,10 65,19 2% 


VOS 6,2 6,2 5,90 6,36 8% 


SO2 1,8 1,8 1,70 1,78 4% 


PM10 1,8 1,8 1,50 1,77 18% 


Totale emissies per jaar (ton) 


  Handhavings- AEOLUS MER AEOLUS afwijking 


  rapportage 2017 2017 2020 2020 2020 


CO  - 2545,1 2534,0 2573,2 2% 


NOx - 3332,6 3412,0 3381,9 -1% 


VOS - 315,0 316,0 329,8 4% 


SO2 - 91,4 92,0 92,1 0% 


PM10  - 91,4 79,0 91,6 16% 











 


 











 











Uitsplitsing Categorie 
Passagiersvliegtuigen Vrachtvliegtuigen 


2013 2017 2013 2017 


Grootteklasse (G) G1 0,0% 0,1% 2,4% 2,4% 


 
G2 17,8% 12,3% 0,0% 0,0% 


 
G3 17,1% 17,2% 0,0% 0,2% 


 
G4 52,4% 55,5% 5,5% 8,7% 


 
G5 0,4% 0,4% 3,4% 1,9% 


 
G6 2,0% 4,7% 1,3% 0,7% 


 
G7 6,1% 5,6% 43,9% 1,4% 


 
G8 4,0% 4,0% 43,5% 71,8% 


 
G9 0,2% 0,3% 0,0% 12,9% 


Technologieklasse TA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 


 
TB 0,0% 0,1% 3,8% 1,6% 


 
TC 79,9% 90,7% 69,1% 85,5% 


 
TD 20,1% 7,7% 27,1% 12,9% 


 
TE 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 


Periode van de dag Ochtend 32,9% 31,9% 37,6% 26,5% 


 
Middag 38,9% 40,4% 38,9% 38,9% 


 
Avond 21,6% 21,6% 11,9% 19,9% 


 
Nacht 6,5% 6,2% 11,6% 14,7% 
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Ontwikkeli
ng       
2005–2015  


Beoing 
forecast 
2015–2035  


Airbus 
forecast 
2017–2037  


AEOLUS 
2017 - 2030 
(Laag,   
elast = 1,1) 


AEOLUS 
2017 - 2030 
(Hoog, 
elast = 1,1) 


AEOLUS 
2017 - 2030 
(Laag,   
elast = 0,5) 


AEOLUS 
2017 - 2030 
(Hoog, 
elast = 0,5) 


World 2,0% 4,2% 
     


Intra-Europe 1,6% 2,2% 2,3% 
    


West Europa 
   


6,0% 6,2% 2,7% 2,8% 


Oost-Europa 
   


6,2% 6,8% 2,8% 3,1% 


Europe - CIS 
  


2,5% 
    


Europe - Middle East 3,6% 3,9% 3,2% 6,3% 6,4% 2,9% 2,9% 


Europe - Asia 2,1% 4,6% 
 


7,3% 8,5% 3,3% 3,8% 


Europe - South Asia 3,5% 5,0% 
     Europe - Advanced 


Asia 
  


2,6% 
    Europe - Emerging 


Asia 
  


4,5% 
    


Europe - PRC 
  


3,7% 
    Europe - Indian 


Subcontinent 
  


5,3% 
    


Europe - Japan 
  


0,9% 
    


Europe - Pacific 
  


1,9% 
    Europe - North 


America 0,4% 2,4% 3,0% 5,4% 6,3% 2,4% 2,9% 
Europe - Latin 
America 3,3% 3,8% 


 
5,9% 6,4% 2,7% 2,9% 


Europe - South 
America 


  
2,5% 


    Europe - Central 
America 


  
1,4% 


    
Europe - Africa 0,4% 3,8% 3,9% 6,8% 7,0% 3,1% 3,2% 


Schiphol totaal    6,4% 7,2% 2,9% 3,3% 
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2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 89.4 121.3 1.6% 1.5%


OD totaal (mln) 43.1 54.7 73.0 1.4% 1.4%


OD Skyteam (mln) 15.7 20.7 27.8 1.7% 1.5%


OD FSC (mln) 11.9 16.1 22.2 1.8% 1.6%


OD Low Cost (mln) 15.5 17.9 23.0 0.8% 1.3%


OD binnen Europa (mln) 31.6 39.1 50.6 1.3% 1.3%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 15.6 22.3 1.9% 1.8%


Transfer totaal (mln) 25.2 34.7 48.3 1.9% 1.7%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 31.7 43.9 2.8% 1.6%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 57.7 77.4 1.0% 1.5%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 59.7% 60.3%


ov. FSC 19.1% 19.9% 20.2%


Low cost 23.2% 20.5% 19.5%


Transfer perc 36.9% 38.8% 39.8%


AMS vracht (mln ton) 1.74 2.53 3.38 2.2% 1.5%


AMS bewegingen (x1000) 497 596 732 1.1% 1.0%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 574 707 1.0% 1.1%


Vracht (x1000) 16 23 25 1.9% 0.5%


Nachtbew egingen (x1000) 41 47 59 0.9% 1.1%


Woningen 58dB AMS 11444 12390 8416 0.5% -1.9%


G-gem 4.14 4.34 4.48


T-Gem 3.08 4.04 5.09


PAX/bew eging (x1000) 137.4 150.0 165.7 0.5% 0.5%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.01 2.63 0.9% 1.4%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 6.65 8.28 0.9% 1.1%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.17 0.23 0.1% 1.6%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.28 0.40 2.0% 1.8%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 0.00 0.00


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 16.96 19.66 0.3% 0.7%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 39.49 46.74 0.7% 0.8%


Bew egingen Maastricht (x1000) 0.96 0.95 1.22 -0.1% 1.3%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.37 5.71 1.5% 1.3%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 0.00 0.00


Jaarlijkse groeifactor


LO-unres.
Absolute prognose







2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 89.4 121.3 1.6% 1.5%


OD totaal (mln) 43.1 54.7 73.0 1.4% 1.4%


OD Skyteam (mln) 15.7 20.7 27.8 1.7% 1.5%


OD FSC (mln) 11.9 16.1 22.2 1.8% 1.6%


OD Low Cost (mln) 15.5 17.9 23.0 0.8% 1.3%


OD binnen Europa (mln) 31.6 39.1 50.6 1.3% 1.3%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 15.6 22.3 1.9% 1.8%


Transfer totaal (mln) 25.2 34.7 48.3 1.9% 1.7%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 31.7 43.9 2.8% 1.6%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 57.7 77.4 1.0% 1.5%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 59.7% 60.3%


ov. FSC 19.1% 19.9% 20.2%


Low cost 23.2% 20.5% 19.5%


Transfer perc 36.9% 38.8% 39.8%


AMS vracht (mln ton) 1.74 2.53 3.38 2.2% 1.5%


AMS bewegingen (x1000) 497 596 732 1.1% 1.0%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 574 707 1.0% 1.1%


Vracht (x1000) 16 23 25 1.9% 0.5%


Nachtbew egingen (x1000) 41 47 59 0.9% 1.1%


Woningen 58dB AMS 11444 12390 8416 0.5% -1.9%


G-gem 4.14 4.34 4.48


T-Gem 3.08 4.04 5.09


PAX/bew eging (x1000) 137.4 150.0 165.7 0.5% 0.5%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.01 2.63 0.9% 1.4%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 6.65 8.28 0.9% 1.1%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.17 0.23 0.1% 1.6%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.28 0.40 2.0% 1.8%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 0.00 0.00


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 16.96 19.66 0.3% 0.7%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 39.49 46.74 0.7% 0.8%


Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 0.95 1.22 -0.1% 1.3%


Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.79 5.00 2.3% 1.4%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.37 5.71 1.5% 1.3%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 0.00 0.00


Jaarlijkse groeifactor


LO-unres.
Absolute prognose







2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 119.8 181.3 3.4% 2.1%


OD totaal (mln) 43.1 75.0 110.3 3.3% 1.9%


OD Skyteam (mln) 15.7 27.0 40.0 3.2% 2.0%


OD FSC (mln) 11.9 20.5 31.7 3.3% 2.2%


OD Low Cost (mln) 15.5 27.5 38.5 3.4% 1.7%


OD binnen Europa (mln) 31.6 53.6 74.6 3.1% 1.7%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 21.5 35.7 3.8% 2.6%


Transfer totaal (mln) 25.2 44.7 71.1 3.4% 2.3%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 36.7 54.4 3.7% 2.0%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 83.0 126.9 3.2% 2.1%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 57.6% 58.9%


ov. FSC 19.1% 18.9% 19.3%


Low cost 23.2% 23.4% 21.8%


Transfer perc 36.9% 37.4% 39.2%


AMS vracht (mln ton) 1.74 2.64 3.89 2.5% 2.0%


AMS bewegingen (x1000) 497 782 1059 2.7% 1.5%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 765 1046 2.8% 1.6%


Vracht (x1000) 16 16 13 -0.1% -1.0%


Nachtbew egingen (x1000) 41 66 89 2.9% 1.5%


Woningen 58dB AMS 11444 15711 11023 1.9% -1.8%


G-gem 4.14 4.30 4.45


T-Gem 3.08 4.19 5.33


PAX/bew eging (x1000) 137.4 153.2 171.2 0.6% 0.6%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 3.02 4.33 3.3% 1.8%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 10.40 15.53 3.6% 2.0%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.29 0.37 3.6% 1.2%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.39 0.62 4.0% 2.4%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 0.00 0.00


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 25.52 32.42 2.7% 1.2%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 61.72 87.61 3.4% 1.8%


Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.69 2.02 3.4% 0.9%


Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.76 5.19 2.2% 1.6%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 6.13 8.92 3.5% 1.9%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 0.00 0.00


Jaarlijkse groeifactor


HI-unres.
Absolute prognose







2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 86.7 118.5 1.4% 1.6%


OD totaal (mln) 43.1 52.2 70.2 1.1% 1.5%


OD Skyteam (mln) 15.7 21.3 28.4 1.8% 1.5%


OD FSC (mln) 11.9 16.3 22.2 1.9% 1.6%


OD Low Cost (mln) 15.5 14.6 19.5 -0.4% 1.5%


OD binnen Europa (mln) 31.6 37.2 49.0 1.0% 1.4%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 15.0 21.2 1.6% 1.8%


Transfer totaal (mln) 25.2 34.5 48.3 1.9% 1.7%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 30.8 42.9 2.6% 1.7%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 55.9 75.6 0.9% 1.5%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 62.0% 62.3%


ov. FSC 19.1% 20.7% 20.7%


Low cost 23.2% 17.4% 17.0%


Transfer perc 36.9% 39.8% 40.7%


AMS vracht (mln ton) 1.74 2.53 3.38 2.2% 1.5%


AMS bewegingen (x1000) 497 580 717 0.9% 1.1%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 557 692 0.9% 1.1%


Vracht (x1000) 16 23 25 2.0% 0.5%


Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%


Woningen 58dB AMS 10967 10589 7327 -0.2% -1.8%


G-gem 4.14 4.33 4.48


T-Gem 3.08 4.03 5.09


PAX/bew eging (x1000) 137.4 149.5 165.2 0.5% 0.5%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.07 2.71 1.1% 1.3%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 6.89 8.55 1.1% 1.1%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.17 0.24 0.4% 1.6%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.28 0.41 2.1% 1.8%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 3.48 3.74 0.4%


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 17.55 20.27 0.5% 0.7%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 40.92 48.27 0.9% 0.8%


Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 0.98 1.27 0.1% 1.3%


Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.79 5.00 2.3% 1.4%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.46 5.80 1.6% 1.3%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 25.00 25.00 0.0%


Jaarlijkse groeifactor


LO-restricted
Absolute prognose







2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 98.3 123.0 2.2% 1.1%


OD totaal (mln) 43.1 64.2 88.0 2.4% 1.6%


OD Skyteam (mln) 15.7 23.0 24.5 2.3% 0.3%


OD FSC (mln) 11.9 20.8 32.5 3.4% 2.3%


OD Low Cost (mln) 15.5 20.4 31.0 1.6% 2.1%


OD binnen Europa (mln) 31.6 44.6 58.1 2.0% 1.3%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 19.6 29.9 3.2% 2.1%


Transfer totaal (mln) 25.2 34.1 35.0 1.8% 0.1%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 30.8 38.6 2.6% 1.1%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 67.4 84.4 2.0% 1.1%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 56.0% 46.7%


ov. FSC 19.1% 22.8% 27.7%


Low cost 23.2% 21.2% 25.6%


Transfer perc 36.9% 34.7% 28.5%


AMS vracht (mln ton) 1.74 2.26 2.40 1.6% 0.3%


AMS bewegingen (x1000) 497 645 731 1.5% 0.6%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 630 723 1.6% 0.7%


Vracht (x1000) 16 15 8 -0.6% -2.8%


Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%


Woningen 58dB AMS 10967 10981 6578 0.0% -2.5%


G-gem 4.14 4.29 4.40


T-Gem 3.08 4.18 5.34


PAX/bew eging (x1000) 137.4 152.4 168.2 0.6% 0.5%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.95 4.99 3.2% 2.7%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 11.26 17.32 4.1% 2.2%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.32 0.41 4.1% 1.3%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.42 0.71 4.5% 2.7%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 6.20 6.75 0.4%


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 24.94 37.34 2.6% 2.0%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 66.91 97.84 3.9% 1.9%


Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.83 2.25 3.9% 1.0%


Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.76 5.19 2.2% 1.6%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 6.59 10.15 4.0% 2.2%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 45.00 45.00 0.0%


Absolute prognose Jaarlijkse groeifactor


HI-restricted







 







2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 74.6 81.7 0.5% 0.5%


OD totaal (mln) 43.1 48.2 58.8 0.7% 1.0%


OD Skyteam (mln) 15.7 17.8 16.5 0.7% -0.4%


OD FSC (mln) 11.9 16.2 23.1 1.9% 1.8%


OD Low Cost (mln) 15.5 14.2 19.3 -0.5% 1.5%


OD binnen Europa (mln) 31.6 33.9 39.8 0.4% 0.8%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 14.3 19.0 1.3% 1.4%


Transfer totaal (mln) 25.2 26.5 22.9 0.3% -0.7%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 27.0 30.6 1.8% 0.6%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 47.7 51.1 -0.1% 0.3%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 57.2% 46.5%


ov. FSC 19.1% 23.4% 29.5%


Low cost 23.2% 19.5% 23.9%


Transfer perc 36.9% 35.4% 28.0%


AMS vracht (mln ton) 1.74 2.10 2.00 1.1% -0.2%


AMS bewegingen (x1000) 497 500 500 0.0% 0.0%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 481 485 0.0% 0.0%


Vracht (x1000) 16 19 15 0.8% -1.2%


Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%


Woningen 58dB AMS 10967 9426 4025 -0.9% -4.2%


G-gem 4.14 4.32 4.42


T-Gem 3.08 4.01 5.10


PAX/bew eging (x1000) 137.4 149.3 163.3 0.5% 0.5%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.19 3.04 1.4% 1.7%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 7.17 9.36 1.4% 1.3%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.18 0.25 0.6% 1.8%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.30 0.46 2.5% 2.2%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 3.48 3.73 0.3%


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 18.50 22.76 0.8% 1.0%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 42.61 52.90 1.2% 1.1%


Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.01 1.37 0.3% 1.5%


Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.79 5.00 2.3% 1.4%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.73 6.62 2.0% 1.7%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 25.00 25.00 0.0%


LO-500k
Absolute prognose Jaarlijkse groeifactor







2017 2030 2050 2030 2050


Totaal passagiers (mln) 68.3 76.1 83.6 0.6% 0.5%


OD totaal (mln) 43.1 54.8 69.3 1.4% 1.2%


OD Skyteam (mln) 15.7 16.5 11.4 0.3% -1.8%


OD FSC (mln) 11.9 19.7 31.7 3.0% 2.4%


OD Low Cost (mln) 15.5 18.5 26.2 1.0% 1.7%


OD binnen Europa (mln) 31.6 36.7 43.3 0.9% 0.8%


OD Intercontinentaal (mln) 11.5 18.1 26.0 2.7% 1.8%


Transfer totaal (mln) 25.2 21.4 14.3 -1.0% -2.0%


Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 24.6 27.1 1.2% 0.5%


Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 51.6 56.5 0.4% 0.5%


Marktaandelen Skyteam 57.7% 48.1% 29.7%


ov. FSC 19.1% 27.2% 38.7%


Low cost 23.2% 24.7% 31.5%


Transfer perc 36.9% 28.1% 17.1%


AMS vracht (mln ton) 1.74 1.66 1.18 -0.3% -1.7%


AMS bewegingen (x1000) 497 500 500 0.0% 0.0%


Passagiersbew egingen (x1000) 481 487 494 0.1% 0.1%


Vracht (x1000) 16 13 6 -1.4% -3.7%


Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%


Woningen 58dB AMS 10967 8893 1642 -1.2% -8.1%


G-gem 4.14 4.31 4.39


T-Gem 3.08 4.11 5.35


PAX/bew eging (x1000) 137.4 152.3 167.3 0.6% 0.5%


Reg. Luchthavens


Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.95 5.75 3.2% 3.4%


Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 11.78 19.47 4.4% 2.5%


Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.35 0.47 4.6% 1.5%


Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.46 0.81 5.1% 2.8%


Passagiers Lelystad (mln) 0.00 6.20 6.73 0.4%


Reg. Luchthavens


Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 24.99 43.03 2.6% 2.8%


Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 70.00 110.04 4.2% 2.3%


Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.98 2.52 4.4% 1.2%


Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.76 5.19 2.2% 1.6%


Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 7.29 11.53 4.6% 2.3%


Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 45.00 45.00 0.0%


HI-500k
Absolute prognose Jaarlijkse groeifactor
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Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum 


Het NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend 


onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn 


multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde 


onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen 


voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. 


Voor meer informatie bezoek: www.nlr.nl 


De werkzaamheden van het NLR beslaan het volledige 


spectrum van Research Development Test & Evaluation 


(RDT&E). Met zijn kennis en faciliteiten kunnen bedrijven 


terecht bij het NLR voor validatie, verificatie, kwalificatie, 


simulatie en evaluatie. Zo overbrugt het NLR de kloof tussen 


onderzoek en toepassing in de praktijk. Het NLR werkt 


zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland.  


Het NLR staat voor praktische en innovatieve oplossingen, 


technische expertise en een lange termijn ontwerpvisie. 


Hierdoor vindt NLR’s cutting edge technology zijn weg naar 


succesvolle lucht- en ruimtevaartprogramma’s van OEM’s 


zoals Airbus, Embraer en Pilatus. Het NLR draagt bij aan 


(defensie)programma’s zoals ESA’s IXV re-entry voertuig, de 


F-35, de Apache-helikopter en Europese programma’s als 


SESAR en Clean Sky 2. 


Opgericht in 1919 en met 600 betrokken medewerkers, 


realiseerde NLR in 2017 een omzet van 76 miljoen euro. 


81% hiervan is afkomstig uit contractonderzoek, het overige 


betreft een overheidsbijdrage. 
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Probleemstelling 


In het regeerakkoord staat dat er een nieuwe luchtvaartnota zal worden opgesteld. 
Deze luchtvaartnota zal ingaan op luchtvaart gerelateerde ontwikkelingen die naar 
verwachting relevant zijn in de periode van 2020 tot 2050. Vanuit het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat is NLR gevraagd om bij te dragen aan de 
kennisbasis die van belang is voor het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota.  


Beschrijving van de werkzaamheden 


Het NLR heeft op basis van een aantal door het ministerie gestelde kennisvragen 
een scan uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de luchtvaart die van belang zijn 
voor de volgende onderwerpen: 
- Klimaat  
- Emissies (geluid en luchtverontreiniging) 
- Veiligheid 
- Governance (community engagement en participatie) 
De resultaten van de scan zijn vervolgens vastgelegd in voorliggend rapport. 


Kennis ten behoeve van de Luchtvaartnota 
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Resultaten 


In het rapport is de focus gelegd op een beschrijving van de verwachte 
technologische ontwikkelingen in de luchtvaart tot het jaar 2050 en de impact van 
deze technologieën op klimaat, emissies en veiligheid. Daarnaast geeft het rapport 
een aantal voorbeelden van community engagement en participatie. 
 
Het jaar 2050 ligt daarbij dusdanig ver in de toekomst dat er een groot aantal 
nieuwe technologieën mogelijk is, waarbij het echter voor sommige technologieën 
moeilijk is aan te geven of en wanneer deze precies zullen worden 
geïmplementeerd. Vanwege het groot aantal mogelijke technologieën en concept 
vliegtuig- en motorontwerpen en de beschikbare tijd voor het schrijven van dit 
rapport is er voor gekozen selectief te zijn in de te beschrijven technologieën en 
ontwikkelingen en daarbij niet te diep in technische details te treden.  


Toepasbaarheid 


De resultaten van de door NLR uitgevoerde kennisscan zullen worden gebruikt als 
basis voor de luchtvaartnota 2020-2050. 
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Samenvatting 


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het NLR gevraagd een beeld te schetsen van de verwachte 
ontwikkelingen in de luchtvaart die de komende drie decennia invloed zullen hebben op klimaat, geluid, 
luchtverontreiniging en veiligheid. Deze schets is bedoeld als bijdrage aan de kennisbasis die het ministerie opbouwt 
voor het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota. Klimaat, geluid, geluidhinder, luchtverontreiniging en veiligheid zijn 
onderwerpen die de kwaliteit van leven van omwonenden rondom luchthavens mede bepalen. Vanwege het grote 
aantal mogelijke ontwikkelingen en de beschikbare tijd voor het schrijven van dit rapport is er voor gekozen selectief 
te zijn in de te beschrijven technologieën en mogelijke vliegtuig- en motorontwerpen en daarbij niet te diep in 
technische details te treden.  
 
Uit het rapport komt naar voren dat de verwachting is dat de luchtvaart wereldwijd blijft groeien. De verwachte 
wereldwijde groei zal zonder extra maatregelen leiden tot een toename in CO2 emissies. De visie is dat op de langere 
termijn de luchtvaart klimaatneutraal zal zijn door nieuwe technische ontwikkelingen en alternatieve brandstoffen.  
Hierbij is er echter nog geen zicht op succes van de benodigde technische ontwikkelingen. 
 
Ook in internationale gremia zijn er ambities uitgesproken (Flightpath2050, Parijsakkoord etc.) om juist een afname in 
gevolgen van genoemde groei te bewerkstelligen. Hoe groot de benodigde inspanning is om de verschillende 
technologieën gebruiksklaar te maken en te implementeren is afhankelijk van de technologie. Zo zullen de minder 
complexe technologieën als elektrisch taxiën en CDA-operaties eerder kunnen worden geïmplementeerd dan 
bijvoorbeeld elektrisch vliegen. Of de hierboven genoemde ambities kunnen worden gerealiseerd binnen nu en 2050 
is nog niet duidelijk en afhankelijk van een groot aantal ontwikkelingen dat nog moet plaatsvinden en een onzekere 
uitkomst heeft. 
 
In welke mate de groei van de luchtvaart in Nederland zal doorzetten is onder andere afhankelijk van de wereldwijde 
groei en overheidsbeleid. De verwachte vlootvernieuwing kan mogelijk niet alle milieu effecten door toename van het 
aantallen vluchten compenseren. Dit is afhankelijk van de beschouwde luchthaven en het beschouwde scenario voor 
wat betreft de aantallen vliegtuigbewegingen, de vliegtuigtypen, de motortypen waarmee de vliegtuigen worden 
uitgerust en bijvoorbeeld de vliegprocedures.  
 
Wat betreft geluid is onderzoek gedaan naar de toepassing van geluidmetingen, al dan niet in combinatie met 
berekeningen. Naast onderzoek naar het vaststellen van de hoeveelheid geluid die rondom vliegvelden wordt 
geproduceerd, wordt ook getracht meer inzicht te krijgen in het effect dat geluid heeft op mensen in de omgeving van 
vliegvelden. Zo neemt NLR deel aan het Europese ANIMA project. Dit project heeft tot doel om de meest geschikte 
methoden voor het verlagen van de hinder in gemeenschappen nabij vliegvelden te identificeren. Hierbij wordt 
getracht om meer begrip te krijgen van verschillende niet akoestische factoren die geluidhinder beïnvloeden en om de 
kwaliteit van leven van gemeenschappen nabij vliegvelden te verbeteren. 
 
Vliegtuigmotoren worden door de jaren heen steeds zuiniger. De trend is dat ze ook steeds schoner worden. Daarbij is 
er een wisselwerking tussen de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en het brandstofverbruik. De certificatie regelgeving 
laat ruimte voor het laten toenemen van de NOx emissies als gevolg van een verhoging van de motor drukverhouding 
die op zijn beurt weer bijdraagt aan een verlaging van het brandstofverbruik. Een ander aandachtspunt is de uitstoot 
van ultrafijnstof. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijnstof mogelijk nog schadelijker is voor de 
gezondheid dan het inademen van de grovere PM10 en PM2,5 fijnstof deeltjes. In dit licht doet het RIVM onderzoek 
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naar ultrafijnstof rond de luchthaven Schiphol waarbij wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden aan 
ultrafijnstof en of en in welke mate dit effect heeft op hun gezondheid. 
 
De veiligheid van de luchtvaart vertoont wereldwijd de laatste jaren een trend van verbetering. EASA geeft aan dat de 
luchtvaartveiligheid, met 2 erg goede jaren (2010 en 2013), een vrijwel constant ongevalsrisico over de afgelopen 10 
jaar vertoont. Om verder inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s heeft het NLR verschillende studies uitgevoerd. Zo is 
bijvoorbeeld een analyse gemaakt van ongevallen en bijna ongevallen in het kader van het Europese 
onderzoeksprogramma Future Sky Safety. Het rapport gaat nader in op de technologische ontwikkelingen die de 
veiligheid beïnvloeden, de internationale trendmatige veiligheidsontwikkelingen en de nieuwe veiligheidsrisico’s die 
ontstaan door verdergaande digitalisering en automatisering. Ook de zogenaamde externe veiligheid is in deze van 
belang. Het gaat hierbij om de omwonenden van luchthavens en stedelijke gebieden, en onder andere over de 
mogelijke gevolgen van de complexiteit van luchthavens en de gevaren die het gebruik van drones en meer autonome 
luchtvaart in stedelijke gebieden met zich meebrengen. 
 
In het rapport is er naast de technologische ontwikkelingen ook ingegaan op ervaringen van het NLR op het vlak van 
community engagement en participatie. NLR hecht veel belang aan het vergroten van het inzicht in wat een goed 
participatietraject met de omgeving van een luchthaven kenmerkt en zoekt een betere wetenschappelijke 
onderbouwing hiervoor. Het NLR is daarom zowel actief in Europese onderzoeksprojecten, nationale 
innovatietrajecten en uitvoerend in participatietrajecten in de praktijk. Uit de genoemde ervaringen zijn een aantal 
lessen te trekken welke kunnen worden meegenomen in toekomstige participatietrajecten. Het betrekken van 
omwonenden vanaf de beginfase van het beslistraject, het laten meebeslissen over de koers van het onderzoek en het 
beschikbaar stellen van begrijpelijke informatie vormen hierbij de basis voor een constructieve dialoog. Het 
luchtvaartdebat wordt echter dikwijls gedomineerd door de sector zelf en een kleine groep, actieve tegenstanders. 
Het vraagt extra inzet om ook omwonenden die behoren tot de categorie van de “zwijgende meerderheid” te 
betrekken. Het hebben van een referentiescenario kan omwonenden helpen de impact van een nieuwe situatie in te 
schatten. In algemene zin geldt ten slotte dat het communicatiemiddel afgestemd moet zijn op (de grootte van) het 
publiek. Zo is gebleken dat het hoorbaar maken van de te verwachten geluidsniveaus rondom nieuwe situaties met 
geluidshinder in een grote, volle, zaal niet goed werkt. Hier is een een-op-een weergave/beleving beter.  
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Afkortingen 


ACRONIEM OMSCHRIJVING 


ACARE Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe 


ACI Airports Council International 


ADS-B Automatic Dependent Surveillance- Broadcast 


ALoSP Acceptable Level of Safety Performance 


AMAN Arrival Management 


ANIMA Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches 


APU Auxiliary Power Unit 


ASAS Airborne Separation Assistance Systems 


ASCOS Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems 


ATM Air Traffic Management 


BLI Boundary layer ingestion 


BPR Bypass ratio 


BVLOS Beyond Visual Line Of Sight 


CANSO Civil Air Navigation Services Organization 


CATS Causal model for Air Transport Safety  


CDA Continuous descent approach 


CDO Continuous Descent Operations 


CFIT Controlled Flight Into Terrain 


CH4 Methaan 


Clean Sky 2 European research programme 


CO Koolstofmonoxide 


CO2 Koolstofdioxide 


CTL Coal to liquid 


Doc 29 Rekenmethode voor geluid welke is vastgelegd in Europese richtlijnen 


E-AMAN Extended AMAN 


EASA European Aviation Safety Agency 


ECAC European Civil Aviation Conference 


ENOVAL EU funded aero engine (ENgine mOdule VALidators) 


EPAS European Plan for Aviation Safety 


FAA Federal Aviation Administration 


FEGP Fixed Electrical Ground Power 


GBIM Ground based interval management 


GPU Ground power unit 


GSE Ground service equipment 


GTF Geared turbofan 
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ACRONIEM OMSCHRIJVING 


GTL Gas to liquid 


H2O Water 


HC Koolwaterstof 


HEFA Hydro-processed Esters and Fatty Acids 


IATA International Air Transport Association 


ICAO International Civil Aviation Organization 


IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 


IM Interval Management 


iSTARS integrated Safety Trend Analysis and Reporting System 


KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 


KvL Kwaliteit van Leven 


LVB Luchthavenverkeersbesluit 


MER MilieuEffectRapport 


NADP Noise Abatement Departure Procedure 


NASA National Aeronautics and Space Administration 


NH3 Ammoniak 


NLR Netherlands Aerospace Centre 


NNHS NIeuwe Normen- en Handhavingsstelsel (voor luchthaven Schiphol) 


NO2 Stikstofdioxode 


NOx Stikstofoxiden 


O3 Ozon 


OPR Overall pressure ratio 


PAS Programma Aanpak Stikstof 


PBN Performance Based Navigation 


PCA Preconditioned air 


PM10 Fijnstof (particulate matter), deeltjes met aerodynamische diameter kleiner dan 
10 µm 


PM2,5 Fijnstof (particulate matter), deeltjes met aerodynamische diameter kleiner dan 
2,5 µm 


PTL Power to liquid 


RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 


RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems 


SESAR Single European Sky ATM Research 


SMM Safety Management Manual 


SN Smoke Number 


SO2 Zwaveldioxide 


SRIA Strategic Research and Innovation 


SSPs State Safety Programs 
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ACRONIEM OMSCHRIJVING 


STL Sun to liquid 


TRL Technology readyness level 


UFP Ultrafijnstof (Ultra Fine Particles) 


VCNS Virtual Community Noise Simulator 


WHO Wereld gezondheidsorganisatie 


WMO World Meteorological Organization 
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1 Inleiding 


Ter voorbereiding van de nieuw op te stellen luchtvaartnota 2020-2050 heeft het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gevraagd om een kennisbasis voor de 
luchtvaartnota op te stellen. Op basis van een werksessie, waarbij IenW en verschillende kennisinstellingen aanwezig 
waren, heeft IenW vragen opgesteld ten aanzien van een aantal onderwerpen die verband houden met de luchtvaart. 
Deze vragen zijn door IenW verdeeld over de kennisinstellingen. De kennisvragen die aan het NLR zijn gesteld zijn de 
volgende: 
 
Klimaat 


-       Welke technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de effecten die de luchtvaart gaat hebben op het 
klimaat? 


-       Wat zijn de internationale trendmatige ontwikkelingen ten aanzien van vliegtuigemissies?  
-       Hoe snel gaat de vlootvernieuwing en waarvan is dat afhankelijk? 
-       Welke mogelijke disruptieve ontwikkelingen voorziet het NLR t.a.v. vliegtuigtechnologie, aandrijving en 


brandstoffen? 
-       Welke termijn zijn daarbij reëel op basis van expert judgement? 


 
Emissies – geluid en luchtverontreinigende stoffen  


-       Welke technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de effecten die de luchtvaart gaat hebben op de 
leefbaarheid? (geluid en emissies) 


-       Wat zijn de internationale trendmatige ontwikkelingen ten aanzien geluid en emissies?  
-       Hoe snel gaat de vlootvernieuwing en waarvan is dat afhankelijk? 
-       Welke lessen kan NLR meegeven over ‘meten en berekenen’ o.b.v. ervaring en expertise? (essay?) 
-       Overzicht en inzicht in quality of life onderzoek 


 
Veiligheid 


-       Welke technologische ontwikkelingen zijn er die de veiligheid beïnvloeden? 
-       Wat zijn de trendmatige veiligheidsontwikkelingen internationaal (aantal (bijna) ongevallen, slachtoffers, 


oorzaken, …?  
-       Welke nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan door verdergaande digitalisering en automatisering? 


 
Governance 


-       Community engagement en participatie- essay over kennis en ervaring van NLR? 
 
Het NLR heeft deze vragen naar eigen inzicht beantwoord, zonder verdere sturing van IenW. Er wordt in dit document 
een samenvatting gegeven van relevante kennis over de luchtvaart, maar is hier zeker geen volledig overzicht van. 
 
Leeswijzer 
De hierboven genoemde onderwerpen klimaat, emissies van geluid en luchtverontreinigende stoffen, veiligheid en 
governance zijn alle indicatoren die mede de Kwaliteit van Leven bepalen van de omwonenden van luchthavens en 
degenen die onder of nabij vliegroutes wonen. Kwaliteit van Leven is daarmee een belangrijk centraal begrip dat 
verder wordt toegelicht in hoofdstuk 2 van dit document. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de indicatoren 
klimaat, emissies – geluidshinder en luchtverontreiniging, veiligheid en governance in respectievelijk de hoofdstukken 
3, 4, 5 en 6.  
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2 Kwaliteit van leven 


Wat wordt onder Kwaliteit van Leven (KvL) verstaan en wat is het belang ervan?  
Kwaliteit van leven wordt bepaald door factoren en aspecten die van invloed zijn op de algemene tevredenheid over 
het leven. In de literatuur1 worden daarbij verschillende definities van kwaliteit van leven gehanteerd wat de 
complexiteit van het onderwerp aangeeft.  
 
Kwaliteit van leven biedt een extra dimensie aan de informatie die noodzakelijk is voor het debat over hinder door de 
luchtvaart. Zo kunnen indicatoren voor kwaliteit van leven bijvoorbeeld worden gebruikt in de communicatie met 
omwonenden en stakeholders. Door te kijken naar indicatoren voor kwaliteit van leven kan worden gesteld dat de 
luchtvaart op verschillende vlakken een negatieve impact heeft op de levenskwaliteit van omwonenden. Kwaliteit van 
leven biedt echter ook een kader waarbinnen luchthavens op verschillende manieren een positieve impact kunnen 
uitoefenen. Het NLR heeft een aantal indicatoren voor kwaliteit van leven geïdentificeerd die door de luchtvaart 
beïnvloed kunnen worden. Deze indicatoren zijn:  
 


• Gezondheid 
Indicatoren voor gezondheid in de luchtvaart zijn bijvoorbeeld geluid en geluidhinder. Als maat voor 
geluidhinder kunnen bijvoorbeeld gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid of de hoeveelheid ernstig 
gehinderde mensen (dosis-responserelatie) worden gebruikt. Andere indicatoren zijn de hoeveelheid 
vliegbewegingen, piek-niveaus, tijdstip (ochtend/avond), de activiteit van een individu tijdens de blootstelling 
aan geluid en emissies van vervuilende stoffen.  


 
• Veiligheid 


De indicator veiligheid houdt economische stabiliteit en fysieke bescherming in, zoals weerbaarheid, 
baangarantie, minimumloon en fysieke bescherming tegen criminaliteit. Voor wat betreft de luchtvaart kan 
hier meer specifiek de kans op ongevallen en de veiligheid van omwonenden rondom luchthavens worden 
beschouwd.  


 
• Leefomgeving 


De kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt door de toegang tot recreatief groen, voldoende groen in 
straten en woongebieden, variatie tussen ‘drukke’ en ‘stille’ gebieden, goede infrastructuur en een schone 
leefomgeving (milieukwaliteit).  


 
• Bestuur en grondrechten 


Een belangrijk aspect van bestuur en grondrechten is het stimuleren van actief burgerschap en het betrekken 
van omwonenden bij besluitvorming over luchthavens. Met het opzetten en ondersteunen van transparante 
en oprechte community engagement en participatie kan het vertrouwen van individuen in de overheid of 
luchthaven verbeteren.  


 
• Algeheel welzijn 


Onder algeheel welzijn wordt levensvreugde en zingeving van het leven in algemene zin verstaan. Algeheel 
welzijn heeft daarmee betrekking op de relatie en communicatie tussen burgers en luchthavens, de kwaliteit 


                                                                 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_en.html; European environment agency (EEA);  World Health Organization (WHO); EUROSTAT; Dutch Social 
and Cultural Planning Agency (SCP); British Office for National Statistics (ONS) 
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van de leefomgeving en de sociale en economische netwerken waar mensen onderdeel van uitmaken. Verder 
wordt kwaliteit van leven ook door keuzevrijheden en de voorspelbaarheid van hinder bepaald. Zo kan de 
mogelijkheid om keuzes te maken om te ontsnappen aan hinder een betere kwaliteit van leven betekenen.  


 
• Werk 


Het hebben van een betaalde of onbetaalde baan (werk) is belangrijk voor kwaliteit van leven en zingeving. 
Een luchthaven kan hier in positieve zin aan bijdragen door werkgelegenheid te creëren.  


 
• Onderwijs 


De mogelijkheid voor het volgen van onderwijs of een opleiding verhoogt het potentieel van een persoon om 
de levensstandaard te verhogen. Luchthavens kunnen het opleidingsniveau van de lokale gemeenschap 
verbeteren door het aanbieden van stages en opleidingsplekken en daarmee de kansen van de jeugd op 
zinvolle en goedbetaalde banen verhogen. 


 
• Materiele welvaart 


Materiele welvaart betreft iemands bezittingen en consumptiekracht. Het inkomensniveau, armoede, 
verdeling van rijkdom of materiele voorwaarden zoals huisvestiging vallen hieronder. Als werkgever heeft 
een luchthaven een directe invloed op het inkomen en de financiële tevredenheid van de lokale 
gemeenschap.  


 
• Vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten 


Ook kan de kwantiteit, kwaliteit en de toegang tot sociale activiteiten in het kader van vrijetijdsactiviteiten en 
sociale contacten door de luchtvaart worden beïnvloed. Voorbeelden zijn evenementen voor bewoners, open 
dagen op scholen, kleuterscholen, het organiseren van wedstrijden en sponsoring van omliggende 
verenigingen.  


 
Wat voor soort onderzoek heeft het NLR binnen het kader van KvL gedaan?  
Kwaliteit van leven is een belangrijk kennisthema op het NLR. Daarbij worden niet alle hiervoor genoemde indicatoren 
door NLR in even grote mate onderzocht. Vooralsnog zet NLR vooral in op onderwerpen die gekoppeld zijn aan de 
volgende indicatoren: gezondheid, veiligheid, leefomgeving, bestuur en grondrechten en algemeen welzijn. In 
hoofdstuk 4 wordt bijvoorbeeld ingegaan op geluidhinder en luchtkwaliteit welke beide gekoppeld zijn aan de 
indicator gezondheid. Veiligheid is het onderwerp van hoofdstuk 5. Leefomgeving wordt mede bepaald door 
biodiversiteit en de hoeveelheid groen in de omgeving. Biodiversiteit is weer afhankelijk van klimaatverandering en 
stikstofdepositie. Luchtvaart en klimaat is onderwerp van hoofdstuk 3 en stikstofdepositie ten gevolge van de 
luchtvaart wordt benoemd in hoofdstuk 4.2. Bestuur en grondrechten en algemeen welzijn komen tot uitdrukking in 
hoofdstuk 6 dat gewijd is aan participatie.  
 
Binnen het Europese project Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches (ANIMA) werd door NLR 
een literatuuronderzoek naar bestaande indicatoren voor kwaliteit van leven uitgevoerd. De huidige KvL indicatoren 
zijn nog high-level. Het streven van het NLR is het om een methode te ontwikkelen waarmee de indicatoren voor KvL 
meetbaar kunnen worden gemaakt. Verder werden deze indicatoren kritisch beoordeeld op beschikbaarheid, kwaliteit 
en relevantie voor de luchtvaart en luchthavens. Daarnaast heeft het NLR case studies over de verhouding tussen 
kwaliteit van leven indicatoren en luchthaveninterventies uitgevoerd. Onder andere is het daarbij van belang 
interventies uit het verleden opnieuw te beoordelen om zeker te stellen dat de interventies nog passen bij de huidige 
omstandigheden. 
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Handelingsperspectief 
Het NLR beschrijft de kwaliteit van leven op basis van een serie indicatoren van waaruit maatregelen kunnen worden 
voorgesteld rondom luchthavens. Hinderbeleving kan door beleid op het gebied van community engagement en 
participatie worden gestuurd. Dat houdt onder meer de ontwikkeling en verbetering van participatie strategieën in. 
Daarnaast kan kennis over kwaliteit van leven worden gebruikt om interacties of belangen te omschrijven en af te 
wegen. Door monitoring kan de impact van maatregelen worden gemeten en worden aangepast. Dit maakt de 
complexe interactie tussen luchthavens en omgeving bespreekbaar en zorgt voor meer transparantie tussen burgers 
en overheden. 
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3 Klimaat 


Het World Meteorological Organization (WMO) heeft vastgesteld dat het CO2-gehalte in de atmosfeer van 270 ppm 
(deeltjes per miljoen) vanaf de eerste stoommachine is gestegen naar 400 ppm [1]. Dit gas veroorzaakt, samen met 
andere broeikasgassen als CO, H2O, NOx(stikstofoxide), O3(ozon), CH4 (methaan), F-gassen en aerosolen (kleine stof- of 
vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven) het zogenaamde broeikaseffect. Het broeikaseffect wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat broeikasgassen de warmtestraling van de zon absorberen. Bij een toename van 
broeikasgassen in de atmosfeer zal er netto meer warmte vastgehouden worden waardoor het warmer zal worden. 
 
Een temperatuurstijging kan mogelijk grote effecten hebben op onze omgeving [2]. Een deel van de broeikasgassen 
wordt uitgestoten in processen waar de mens bij betrokken is. De luchtvaart is een van de industrieën die hieraan 
bijdraagt en is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de totale, door de mens uitgestoten, CO2 emissies [3]. In 
verschillende gremia zijn ambities geformuleerd voor de reductie van broeikasgasuitstoot, maar ook voor de uitstoot 
specifiek door de luchtvaartsector, zoals bijvoorbeeld de ACARE – flightpath 2050 ambities [4].  
 
Om de temperatuurstijging tegen te gaan zal de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten moeten worden 
gereduceerd. In bepaalde industrieën kan een reductie gemakkelijker worden gerealiseerd dan in andere zoals de 
luchtvaart waarin nog innovatieve ontwikkelingen moeten plaatsvinden. In de luchtvaart zijn er verschillende 
manieren om uitstoot te verlagen, deze zullen in de volgende paragrafen worden besproken. Gezien het grote aantal 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen is het onmogelijk om hier een compleet overzicht van te geven. Om deze reden 
zal een beperkt aantal ontwikkelingen worden uitgelicht en andere enkel worden benoemd.  
 
Naast dat een temperatuurstijging gevolg is van broeikasgassen o.a. afkomstig van de luchtvaart, is het de 
verwachting dat deze stijging ook een effect zal hebben op de luchtvaart zelf. De verwachting is dat de operatie en 
capaciteit op en rond luchthaven nadelige effecten kunnen ondervinden van het intensiveren van 
weersomstandigheden als wind, neerslag en temperatuur. 


3.1 Klimaatimpact van de luchtvaart 


Door de uitstoot van broeikasgassen draagt de luchtvaart bij aan de versterking van het broeikaseffect in onze 
atmosfeer. Bij elke kilogram kerosine die wordt verbrand komt c.a. 3,15 kg CO2 en 1.25 kg H2O vrij. Er ontstaat dus 
meer massa CO2 dan dat er aan Jet Fuel wordt verbrand. Tijdens de verbrandingsreactie vindt een interactie plaats 
tussen de koolstof (C) uit de brandstof en de zuurstof (O) uit de lucht, hierdoor wordt CO2 gemaakt. Naast CO2 worden 
tijdens de verbranding van brandstof ook andere broeikasgassen gecreëerd zoals bijvoorbeeld H2O. Ook H2O is een 
belangrijk broeikasgas. De geschatte klimaatimpact van CO2 door conventionele (kerosine) vliegtuigen is beperkt, 
maar daardoor niet onbelangrijk [5].  


3.1.1 CO2 bijdrage Nederlandse luchtvaart 


In dit document wordt onder ‘Nederlandse luchtvaart’ verstaan; vluchten uitgevoerd door Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen, inclusief bewegingen in buitenlands luchtruim. Het totaal aan vluchten, uitgevoerd door 
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zorgde in 2016 voor een uitstoot van circa 13 miljard kilogram CO2. 
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In Figuur 1 is te zien dat de hoeveelheid CO2 door Nederlandse luchtvaart sinds 1990 meer dan verdubbeld is, maar 
dat de afgelopen 18 jaar er een minder grote groei plaatsvindt. Een groei in CO2 uitstoot kan voortkomen uit het 
uitvoeren van een groter aantal vluchten, maar ook het vliegen op bestemmingen op grotere afstanden. Voor het 
totale internationale vliegverkeer is volgens IATA [11] de verwachting dat jaarlijks het aantal passagiers met 
gemiddeld 3,6% stijgt. Echter is de tendens dat vliegtuigen door technologische ontwikkelingen steeds zuiniger 
worden en relatief minder CO2 emissies genereren. Dit zorgt voor een dempend effect op de groei van CO2 uitstoot. 
Incrementele veranderingen aan het ontwerp van vliegtuigen hebben er voor gezorgd dat het gemiddelde 
brandstofverbruik tussen 1968 en 2014 met ca 45% is gereduceerd (Figuur 2).  
 


 
Figuur 2: Gemiddelde brandstofverbruik per passagiers-km door de jaren heen ten opzichte van 1968 (100%) 
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Aircraft-FE-Trends_20150902.pdf 


Figuur 1: CO2 uitstoot Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (CBS) https://www.cbs.nl/nl-
nl/faq/luchtvaart/hoeveel-uitstoot-veroorzaakt-de-nederlandse-luchtvaart-#id=undefined  
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Ondanks de grote verbeteringen op het vlak van brandstofefficiëntie is de totale CO2 uitstoot door de Nederlandse, 
maar ook de mondiale luchtvaart gegroeid. De verwachting is dat de komende jaren het aantal passagiers blijft 
groeien. Dit betekent dat als toekomstige technologische ontwikkelingen niet voldoende efficiëntie opleveren de 
hoeveelheid uitgestoten CO2 ook zal blijven toenemen. Lokale beperkingen in vliegtuigaantallen, zoals het plafond van 
500.000 vliegbewegingen op Schiphol, kunnen er voor zorgen dat de hoeveelheid CO2 na het vernieuwen van de vloot 
lokaal gereduceerd wordt. 


3.1.2 CO2 standaard voor vliegtuigen 


Om er voor te zorgen dat vliegtuigen in de toekomst niet meer CO2 uitstoot produceren ten opzichte van de huidige 
generatie vliegtuigen heeft de International Civil Aviation Organization (ICAO) begin 2017 een CO2 standaard voor 
nieuwe vliegtuigen aangenomen [6]. Nieuwe vliegtuigontwerpen moeten vanaf 2020 voldoen aan deze CO2 standaard. 
Voor vliegtuigen die al in productie zijn genomen geldt de standaard vanaf 2023. Wanneer vliegtuigen in 2028 nog niet 
voldoen aan de standaard mogen deze niet meer in productie worden genomen. De CO2 standaard schrijft voor dat 
nieuwe vliegtuigen in 2028 gemiddeld 4% zuiniger moeten zijn in de kruisfase ten opzichte van toenmalig nieuwe 
vliegtuigen uit 2015 bij gelijk maximaal startgewicht. Deze standaard, mits gehandhaafd, zal ervoor zorgen dat er geen 
terugval zal ontstaan ten aanzien van CO2 uitstootniveaus. Of de standaard ook een versnelling van technologische 
ontwikkelingen zal induceren valt te betwisten aangezien in de afgelopen jaren de brandstofefficiëntie door 
technologische ontwikkelingen (zonder CO2 standaard) al grotere winst heeft opgeleverd. 


3.2 Impact op de luchtvaart 


Een toename van de temperatuur zorgt voor meer energie in de atmosfeer. Als gevolg van de extra energie worden 
weersfenomenen als regen en wind heviger. Omdat de luchtvaart sterk afhankelijk is van het weer kan de operatie op 
de luchthaven en in de lucht worden gehinderd door extreme weersomstandigheden. Uit onderzoek van de FAA blijkt 
dat ongeveer 70% van de vertragingen in de VS extreem weer als oorzaak heeft [7]. Het gaat hierbij om onder andere 
onweersbuien, sneeuwbuien, veranderingen in windkracht en richting, ijsafzetting en mist. Een toename in extreme 
weersomstandigheden zal, als er geen maatregelen worden genomen, zorgen voor een toename in vertragingen. 


3.3 Ontwikkelingen 


Sinds de tijd van de eerste vliegtuigen is er veel veranderd. De Wright brothers konden met een van hun eerste 
vliegtuigen 59 seconden vliegen en daarbij een daarbij 260 meter afleggen. Tegenwoordig kan uren lang worden 
gevlogen. Door de jaren heen zijn vliegtuigen sneller, efficiënter en veiliger geworden. De ontwikkelingen die hiervoor 
hebben gezorgd zijn incrementeel toegepast, waardoor de vorm van het vliegtuig de afgelopen tientallen jaren niet 
bijzonder veel is veranderd. Een grote verandering aan het ontwerp van het vliegtuig zou mogelijk voor grote 
verbeteringen kunnen zorgen, maar dit vergt enorme investeringen en brengt meer risico met zich mee voor 
fabrikanten. 
 
Klimaatverandering wordt gezien als een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om die reden is ook de 
luchtvaartsector bezig met o.a.:  
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• technologische ontwikkeling van het vliegtuigen 
• optimalisatie van de operatie/infrastructuur 
• nieuwe type brandstoffen 


 
In de ICAO roadmap (Figuur 3) zien we deze ambities terug. In het figuur wordt, zoals eerder genoemd, uitgegaan van 
een groeiende luchtvaart. In het geval er niets wordt ondernomen zal de uitstoot van CO2 meegroeien. ICAO verwacht 
dat door het toepassen van de nu bekende mogelijkheden (technologisch, operationeel en infrastructureel) een deel 
van die groei in emissies kan worden afgeremd. Anderzijds zien ze de mogelijkheid om door middel van het gebruik 
van biofuels en nieuwe generatie technologieën in 2050 tot een CO2 emissie reductie van 50% te behalen. Of dit 
daadwerkelijk wordt behaald is uiteraard sterk afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de werkelijke groei van 
de luchtvaart en de mate waarin nieuwe technologieën worden ontwikkeld/geïmplementeerd in vliegtuigen en het 
luchtruim. 
 


 
Figuur 3: Roadmap CO2 emissies luchtvaart 


3.3.1 Alternatieve brandstoffen 


De afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen anders dan 
kerosine uit aardolie. Een subgroep van alternatieve brandstoffen worden de drop-in fuels genoemd. Deze type 
brandstoffen kunnen zonder aanpassingen aan de motoren of systemen gebruikt worden in plaats van kerosine. In 
sommige gevallen is het nodig om alternatieve brandstoffen te mengen met kerosine om ze te mogen gebruiken. Een 
drop-in fuel is niet intrinsiek schoner dan kerosine, maar er wordt veel onderzoek gedaan om alternatieve drop-in 
fuels te ontwikkelen die lage schadelijke uitstootwaarden hebben. 
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3.3.1.1 Biobrandstof 


Biobrandstof is volgens de luchtvaartsector een voorziene optie als duurzame alternatieve brandstof om in de nabije 
toekomst substantieel bij te dragen aan de benodigde CO2 uitstootreductie binnen de grote luchtvaart. Dit 
brandstoftype heeft als eigenschap dat het gemaakt is uit biomassa, welke over het algemeen een korte (CO2)cyclus 
kent. Voorbeelden van biomassa met een korte cyclus zijn restmaterialen van gewassen of algen, deze groeien binnen 
een aantal weken/maanden tot een bruikbaar product en onttrekken tijdens het groeiproces CO2 uit de atmosfeer. Dit 
vermindert de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Wanneer de biobrandstof wordt gebruikt komt een zelfde 
hoeveelheid CO2 weer vrij in de atmosfeer en begint de cyclus opnieuw. Echter doet CO2 die op grote hoogte wordt 
uitgestoten er 100 jaar over voor het opnieuw kan worden ingevangen. De CO2 die nu wordt gebruikt om biobrandstof 
van te maken is dus veelal niet afkomstig van uitstoot van vliegtuigen. Voor het produceren van biomassa en de 
uiteindelijke biobrandstof is in veel gevallen energie nodig, als deze energie niet van een duurzame bron afkomstig is 
wordt er geen CO2-neutraliteit behaald. 
 
Biobrandstoffen zijn ingedeeld in een aantal verschillende generaties op basis van duurzaamheid en technologie 
ontwikkeling. Momenteel is er sprake van de volgende generaties:  


• 1e  generatie: Biobrandstoffen geproduceerd uit niet duurzame biomassa (eetbare planten, plantaardige oliën 
en dierlijke vetten)  


• 2e  generatie: Biobrandstoffen geproduceerd uit duurzame biomassa, waarbij de technologie in een 
vergevorderd stadium van ontwikkeling is (oneetbare planten, houtresten, papier afval, etc.).  


• 3e  generatie: Biobrandstoffen geproduceerd uit duurzame biomassa, waarbij de technologie in een vroeg 
stadium van ontwikkeling is. Het verschil met 2e generatie is vooral dat dit type brandstof kan worden 
geproduceerd onder water, en dat deze speciaal voor het gebruik van de biobrandstofindustrie kan worden 
gekweekt (macroalgen/zeewier en microalgen)  


• 4e generatie: Door middel van ge-engineerde gewassen wordt brandstof geproduceerd. Bij het omzetten van 
het gewas naar brandstof wordt de CO2 opgevangen en onder de grond, in lege olie- of gasvelden, 
opgeslagen. 


 
Een Nederlands bedrijf dat biobrandstoffen levert is SkyNRG. Deze biobrandstof is wordt gemaakt uit gebruikte 
frituurolie (2e generatie) via het Hydro-processed Esters and Fatty Acids (HEFA) proces. KLM heeft al meerdere 
vluchten uitgevoerd naar verschillende plekken over de wereld met dit type brandstof. In totaal zijn er over de wereld 
reeds meer dan 130.000 commerciële vluchten uitgevoerd op een mix van kerosine en biobrandstoffen, met maximaal 
50% biofuels. 
 
Er zijn verschillende mogelijke biobrandstoffen te maken en elk heeft een productieroute die zorgt voor een bepaalde 
CO2 uitstoot. Er worden onderzoeken gedaan om te bepalen welke biobrandstoffen (incl. productie) de grootste CO2 
reductie geven, dit wordt gedaan in zogenaamde life-cycle analyses. In Figuur 4 is de uitkomst van een life cycle 
analyse [8] voor verschillende brandstoffen weergegeven. Te zien is dat niet elke brandstof een even grote CO2 
uitstoot geeft, maar dat er tot wel 90% reductie valt te behalen als het productiepad op de juiste manier wordt 
doorlopen. Om een zo laag mogelijke totale uitstoot te behalen is het van belang de uitstoot tijdens het 
productieproces te minimaliseren.  
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Figuur 4: Well to wake CO2 equivalent emissies voor verschillende biofuels [8] 


 
Biobrandstof wordt dus gezien als een middel tot verduurzaming van de luchtvaart, maar het wordt op dit moment 
nog niet op grote schaal geproduceerd. Dit betekent dat er niet genoeg biobrandstof beschikbaar is om alle mogelijke 
gebruikers te kunnen voorzien. Daarnaast is biobrandstof duurder dan kerosine, wat de transitie naar biobrandstof 
niet bevordert. Om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen zal er een schaalvergroting moeten plaatsvinden 
en zal het prijsverschil (natuurlijk of kunstmatig) moeten worden verkleind. 


3.3.1.2 Waterstof 


Waterstof als energiedrager is een voorbeeld van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van 
alternatieve brandstoffen. Deze brandstof kan op twee manieren in het vliegtuig worden toegepast; door middel van 
directe verbranding in de vliegtuigmotor, of door middel van een brandstofcel waarmee elektriciteit wordt opgewekt. 
Bij directe verbranding wordt waterstof gebruikt als vervanging van kerosine in de motor. In een brandstofcel wordt 
een elektrochemische reactie geïnduceerd tussen waterstof en zuurstof. Met behulp van deze reactie wordt een 
elektrische stroom opgewekt die kan worden gebruikt om bijvoorbeeld elektromotoren te voorzien van elektriciteit. 
Waterstof kan worden geproduceerd door water op te breken in zijn atomaire componenten zuurstof en waterstof via 
elektrolyse. Om dit op een CO2-vrije manier uit te voeren zal de benodigde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
moeten worden gebruikt. 
 
Waterstof is een mogelijk alternatief voor kerosine, vooral omdat de hoeveelheid energie per gewichtseenheid 
(MJ/kg) hiervan ca. 3 keer zo groot is, het een lage prijs heeft en in zeer grote hoeveelheid beschikbaar is op aarde (in 
water). Echter is de hoeveelheid energie per volume-eenheid (MJ/L) ca. 4 keer lager, wat betekent dat er meer ruimte 
nodig is om waterstof op te slaan (op zeeniveau). Om waterstof aan boord mee te kunnen nemen zal het moeten 
worden opgeslagen onder hoge druk en/of lage temperatuur, wat zorgt voor extra gewicht door het toevoegen van 
zware componenten. Het gebruik van waterstof heeft ook als voordeel dat er geen CO2 vrijkomt bij verbranding, 
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echter komt er wel waterdamp vrij, wat ook een broeikasgas is. Naast waterdamp komt ook NOx vrij. Uit studies naar 
de “Cryoplane” [9] komt naar voren dat het gebruiken van waterstof als brandstof 14 tot 40% reductie kan opleveren 
in klimaatimpact bij verschillende invoerscenario’s. 
 
In tegenstelling tot CO2, heeft water verschillende verschijningsvormen (en bijbehorende klimaateffecten): als gas, als 
vloeistof en als vaste vorm (ijskristallen). Lokale condities in de atmosfeer bepalen de verschijningsvorm en die 
kunnen (nog) niet goed worden voorspeld. Afhankelijk van de temperatuur, concentratie en de aanwezigheid van 
condensatiekernen kan waterdamp wel of geen wolkenvorming veroorzaken met additionele klimaatimpact. Een 
kenmerkend verschil met CO2 is dat ook de hoogte waarop waterdamp wordt uitgestoten van belang is. Waterdamp 
op lagere hoogte (tot ongeveer 8 km, en ruim beneden de huidige vlieghoogtes van 12 km) verdwijnt sneller dan CO2 
uit de atmosfeer (in enkele maanden in plaats van tientallen jaren). Een sneller verdwijnen uit de atmosfeer van 
waterdamp resulteert in een lagere concentratie en daarmee een kleinere klimaatimpact. 
 
Naast vloeibaar waterstof kan waterstof ook aan een vaste stof worden gebonden die met behulp van een derde stof 
de waterstof vrijgeeft wanneer dat nodig is. Of dit een potentiele oplossing is om de noodzaak van druktanks te 
elimineren, zal nader moeten worden onderzocht.  


3.3.1.3 Synthetische brandstoffen 


Synthetische brandstoffen gemaakt met stroom uit hernieuwbare bronnen als zon en wind worden gezien als een 
oplossing voor de luchtvaart om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De opgewekte stroom wordt 
gebruikt om waterstof te produceren door middel van elektrolyse. Waterstof kan anderzijds ook worden gewonnen 
uit andere processen als thermochemische productie of bijvoorbeeld uit aardgas. De waterstof die uit dit proces vrij 
komt wordt gecombineerd met CO2 om daar koolwaterstoffen uit te synthetiseren. Koolwaterstof kan vervolgens 
worden gebruikt om verschillende synthetische brandstoffen te produceren.  
 
Er zijn verschillende manieren om synthetische kerosine te maken, zoals gas to liquid (GTL), coal to liquid (CTL), power 
to liquid (PTL) en sun to liquid (STL). Uit deze voorbeelden kan PTL op de meest duurzame wijze worden 
geproduceerd. Om dit te waarborgen is het van belang dat de elektriciteit afkomstig is van duurzame bronnen en 
koolstofatomen worden hergebruikt of uit de lucht worden gehaald. 


3.3.2 Nieuwe technologieën 


Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het oplossen van de klimaatopgave. In de volgende paragrafen 
worden een aantal nieuwe technologieën besproken. De onderstaande sub-paragrafen geven geen volledig overzicht 
is van alle ontwikkelingen in de luchtvaart, maar er wordt een compacte weergave van een aantal belangrijke en in 
het oog springende technologische ontwikkelingen en inspanningen rondom het reduceren van de uitstoot van CO2 
gegeven. De term technology readyness level (TRL) zal bij verschillende technologieën worden genoemd. Dit is een 
maatstaaf voor technologieën om te bepalen in welk stadium van ontwikkeling de technologie zit, waarbij TRL 1 
aangeeft dat het gaat om een eerste idee/principe en TRL9 een technologie die is uitgewerkt en zich in een 
operationele omgeving heeft bewezen goed te werken. 
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3.3.2.1 Incrementele voortgang 


Veranderingen aan het vliegtuig zijn over het algemeen zeer incrementeel. Het ontwerp van het hedendaagse 
vliegtuig is niet zichtbaar radicaal veranderd ten opzichte van een aantal decennia geleden. Echter zijn telkens 
stapsgewijze verbeteringen toegepast op o.a. de motoren, aerodynamica en de materialen die worden gebruikt. Door 
de constante ontwikkelingen kan worden gesteld dat elke volgende generatie vliegtuigen zo’n 15 a 25% zuiniger is dan 
zijn voorganger. 


3.3.2.1.1 Motoren 
Motoren zijn de voortstuwingsbron van vliegtuigen en gebruiken een energiebron (e.g. kerosine) om deze 
voortstuwing te genereren. Ontwikkelingen in motoren zijn in veel gevallen gericht op efficiëntieverbeteringen. 
Efficiëntere motoren gebruiken minder brandstof en stoten daarbij dus minder CO2 uit. 
 
Om motoren zuiniger te maken zijn er verschillende ontwikkelingen te identificeren. Een manier om de efficiëntie van 
de motoren te vergroten is het toepassen van een grotere bypass ratio (BPR). Uitdaging voor een grotere BPR is dat je 
meer weerstand genereert vanwege vergroting van het motor oppervlak, maar beperkt ruimte hebt onder de vleugel. 
Daarnaast zijn er intern in de motor nog ontwikkelingen nodig om groter BPR’s te kunnen gebruiken. De allernieuwste 
turbofan motoren hebben een BPR van ongeveer 12:1. Dit wil zeggen dat er per kg lucht die door de 
verbrandingskamer gaat, er 12 kg lucht omheen wordt geleid. Binnen verschillende onderzoeksprogramma’s (e.g. 
ENOVAL) wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van motoren met een BPR groter dan 12. Ook het vergroten van de 
overall pressure ratio (OPR) is een belangrijke manier om motoren efficiënter te maken. Een hogere OPR betekent een 
hogere drukopbouw door de compressor. (TRL 4-5) 
 
Een andere ontwikkeling is de geared turbofan (GTF) voor grote (krachtige) motoren. Door middel van deze nieuwe 
technologie kunnen de lagedrukturbine en de fan met verschillende toerentallen draaien. Het voordeel hiervan is dat 
de verschillende onderdelen op de onafhankelijke snelheden kunnen opereren, waarmee een hogere efficiëntie wordt 
behaald. Het toepassen van de GTF kan volgens NASA CO2 emissie met 15% reduceren [10]. Deze technologie is nu 
nog beperkt beschikbaar, maar het doorontwikkelen van deze technologie zal deze reductie mogelijk verder 
vergroten. 
 
Vliegtuigen gebruiken bleed air om o.a. wordt de cabine te voorzien van luchtdruk en verwarming of koeling. Bleed air 
wordt verkregen door een deel van de lucht die door de motor stroomt af te tappen. Door lucht weg te nemen uit de 
motor gaat de efficiëntie van de motor omlaag. Elektrische systemen vervangen veel van de functies van bleed air, 
wat de noodzaak van bleed air reduceert. Een voorbeeld van een bleedless engine is die van de Boeing 787, deze heeft 
een luchtintake in de romp, maar gebruikt geen lucht meer die door de motor stroomt. Hierdoor kan deze motor 
meer vermogen leveren met dezelfde luchtinname, wat een verbetering in brandstofefficiëntie geeft. Deze 
verbetering zorgt anderzijds voor minder complexiteit en daarmee ook minder gewicht van systemen in het vliegtuig 


3.3.2.1.2 Aerodynamica 
De vorm van een vliegtuig bepaalt de aerodynamische eigenschappen. Het voortbewegen van een vliegtuig door de 
lucht zorgt voor weerstand. Door slimme ontwerpen kan de weerstand van het vliegtuig verlaagd worden. In de 
afgelopen jaren zien we bijvoorbeeld dat verschillende soorten winglet of wingtip-ontwerpen worden toegepast aan 
het uiteinde van de vleugels. Deze zijn ontworpen om voor een verbeterde aerodynamische efficiëntie te zorgen. 
 
Het drukverloop en de wrijving die de buitenstroming ondervind door de vleugel beweegt is bepalend voor de 
hoeveelheid weerstand op de vleugel. Door middel van Laminar Wing technology wordt er voor gezorgd dat de 
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luchtstroom zo min mogelijk wordt verstoord waardoor turbulente stroming ontstaat. Verdere ontwikkeling van deze 
technologie kan mogelijk de weerstand verminderen en daarmee het brandstofverbruik/ CO2 uitstoot reduceren. In 
dezelfde strekking wordt er onderzoek gedaan naar high- lift aerodynamics en multifunctional control surfaces, 
waarmee configuraties kunnen worden geoptimaliseerd voor reductie van brandstofverbruik en geluid. 
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende conceptontwerpen voorgesteld voor nieuwe generatie hybride elektrische 
vliegtuigen. Deze concepten bestaan uit andere configuraties dan conventioneel toegepast (distributed propulsion, 
Boundrary layer ingestion (BLI)) welke mogelijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 
uitstoot en geluid. 


3.3.2.1.3 Materialen 
De materialen waaruit vliegtuigen en vliegtuigcomponenten bestaan bepalen in grote mate de sterkte van het 
vliegtuigontwerp, maar ook het gewicht hiervan. Ontwikkelingen in het veld van materialen maken het mogelijk om 
het gewicht van een bepaald vliegtuigontwerp aanzienlijk te verminderen, terwijl deze zijn sterkte behoudt of 
verbetert. Gewichtsreducties op vliegtuigniveau resulteren in minder brandstofverbruik en daarmee ook minder CO2 
uitstoot. 
 
Ontwikkelingen vinden plaats rondom composiet materialen. Composiet materialen zijn materialen die superieure 
mechanische eigenschappen combineren met een laag gewicht. Vanwege deze eigenschappen kunnen structuurdelen 
ontworpen en geproduceerd worden die lichter (orde grootte 25%) zijn dan te tot nu toe vaak toegepaste metalen 
structuurdelen. Het TRL niveau van deze technologie varieert van TRL 3 t/m TRL 8. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van Metal Additive Manufacturing (3-D printen) maken het mogelijk om in metaal 
nieuwe lichtgewicht structuurdelen te ontwerpen en te produceren. Het grote voordeel van deze technologie is dat 
multi-functionele structuurdelen gemaakt kunnen worden (b.v. dragende delen met geïntegreerde koelcapaciteit). 
Vanwege deze mogelijkheid tot multifunctionele constructies kunnen constructies geoptimaliseerd worden naar 
minimaal gewicht. Het TRL niveau van deze technologie varieert van TRL 3 t/m TRL 5. 
 
Met composiet fabricage technologie en Additive manufacturing (3-D printen) is het vanwege de grote vormvrijheid 
mogelijk om volledig nieuwe “bio-inspired” constructieve concepten te ontwikkelen voor onderdelen van vliegtuigen 
zoals vliegtuigrompen en vliegtuigvleugels. Deze nieuwe concepten zijn efficiënter (lichter) dan de tot nu toe gebruikte 
traditionele ontwerpen (gewichtsreducties tot 40% zijn in theorie mogelijk). Het TRL niveau van deze technologie 
varieert van TRL 1 t/m TRL 3. 


3.3.2.2 Elektrisch taxiën 


Vliegtuigen stoten niet alleen tijdens het vliegen CO2 uit. Het voortbewegen van een vliegtuig op de luchthaven, ook 
wel taxiën genoemd, zorgt door het gebruik van de motoren of pushback trucks voor CO2 uitstoot. Geschat wordt dat 
op Schiphol jaarlijks c.a. 180 á 190 miljoen kg kerosine wordt gebruikt voor de taxifase. 
 
Een aantal verschillende bedrijven zijn apart van elkaar gestart aan de ontwikkeling van technologieën die de uitstoot 
tijdens het taxiën van het vliegtuig reduceert. WheelTug heeft een elektromotor ontworpen die op het neuswiel 
wordt gemonteerd en elektriciteit van de APU gebruikt, hierdoor kunnen de motoren op een later moment worden 
gestart of eerder uitgeschakeld (3 á 4 minuten voor het opstijgen/na het landen). Door deze techniek wordt de totale 
hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt tijdens het taxiën gereduceerd. De verwachting is dat binnen 1 á 2 jaar, mits 
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certificering succesvol wordt doorlopen, de technologie kan in de eerste instantie worden toegepast op de B737NG 
vliegtuigen (c.a. een derde van het verkeer op Schiphol). Ook Airbus/Safran is bezig met de ontwikkeling van een 
soortgelijk systeem. Hiernaast is door Israël Aerospace Industries de TaxiBot ontwikkeld, dit zijn pushback trucks die 
op elektriciteit werken. Ook hier wordt de totale hoeveelheid aan CO2 uitstoot gereduceerd tijdens de taxifase, 
afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit voor de TaxiBot wordt geproduceerd. De Taxibot is in 2017 door 
EASA en de FAA gecertificeerd voor de B737 familie en de A320 familie. De status van de ontwikkeling van een TaxiBot 
voor wide-body vliegtuigen zoals de A330 en de B777 is onbekend. 
 
Het voordeel van de WheelTug technologie is dat vliegtuigen onafhankelijk van luchthavenmaterieel op een minder 
vervuilende manier kan taxiën, wat ook positief kan uitpakken voor de doorstroom op een luchthaven. Er wordt 
echter wel extra gewicht aan het vliegtuig toegevoegd aan het vliegtuig, dat ook tijdens de vlucht moet worden 
meegenomen. Bij de TaxiBot technologie wordt er geen gewicht toegevoegd aan het vliegtuig, echter zijn vliegtuigen 
afhankelijk van de beschikbaarheid van het de TaxiBot’s. Daarnaast wordt er wel extra verkeer toegevoegd op de 
bestaande infrastructuur op de luchthaven dat impact kan hebben op de flow op de luchthaven. Het daadwerkelijke 
effect zal per luchthaven moeten worden bepaald. 


3.3.2.3 Hybride/elektrisch vliegen 


Elektrisch vliegen is op dit moment enkel beschikbaar binnen de general aviation. Zo bestaan er kleine vliegtuigen 
waar 1 tot 4 personen ongeveer een uur in kunnen vliegen, zoals de Pipistrel Alpha elektro en de Magnus eFusion. Er 
is nog geen groot aanbod voor dit soort vliegtuigen en wordt dus nog niet veel gebruikt. Een van de beperkende 
factoren voor elektrisch vliegen is het gewicht. Accu’s hebben ten opzichte van kerosine een zeer groot gewicht voor 
de hoeveelheid energie die ze meedragen. De nieuwste generatie Lithium accu’s zitten rond een specifieke energie 
300Wh/kg terwijl kerosine een specifieke energie heeft van 11.888Wh/kg. Dit komt er op neer dat accu’s per 
gewichtseenheid 40 keer minder energie dragen dan kerosine. Als je het gehele voortstuwingssysteem bekijkt, 
inclusief de omzetting van de energie in de kerosine of accu naar bewegingsenergie, zien we dat elektromotoren veel 
efficiënter zijn dan straalmotoren. Het rendement van conventionele motoren ligt tussen de 30% en 40%, wat 
betekent dat van de 11.888Wh/kg minder dan 5.000Wh/kg daadwerkelijk wordt omgezet naar bewegingsenergie. 
Voor elektrische motoren ligt het rendement een stuk hoger, namelijk ongeveer 85% tot 90%. Om dezelfde afstanden 
af te kunnen leggen en hoeveelheden passagiers te vervoeren moeten batterijen dus nog 10-20 keer meer energie per 
kg dragen. Een lagere specifieke energie betekent dus praktisch gezien minder passagiers of minder ver vliegen. Door 
onder andere de ontwikkelingen in de elektrische auto-industrie zijn batterijen steeds beter geworden en de 
verwachting is dat deze groei zal doorzetten, maar het is nog niet goed te voorspellen hoe snel deze ontwikkeling zal 
doorzetten. De vraag is hierbij wel of de te ontwikkelen batterijen op een duurzame wijze kunnen worden 
geproduceerd en geen grote impact hebben op het milieu. 
 
De verwachting is dat er de komende decennia steeds meer kleine elektrische vliegtuigen (1 tot 50 passagiers) zullen 
worden ontwikkeld met een nog zeer beperkte range en capaciteit, maar voor grote vliegtuigtypen zal deze trend 
langer op zich laten wachten. Voor grote vliegtuigen zullen de eerste stappen naar elektrificeren liggen in het domein 
van more-electric en hybride. Bij more-electric kunnen verschillende pneumatische, hydraulische en mechanische 
vliegtuigsystemen worden geëlektrificeerd om zo het vliegtuig lichter te maken. Bij hybride systemen zal een 
combinatie worden ontworpen van brandstof-aangedreven motoren en elektrisch aangedreven motoren of een 
motor die deels op elektriciteit als brandstof werkt. In Figuur 5 zien we verschillende hybride/elektrische 
configuraties. Deze zullen waarschijnlijk eerst worden toegepast in het kleinere segment van de grote luchtvaartuigen 
(regionale jets). 
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Figuur 5: Hybride/elektrische configuraties https://www.nap.edu/read/23490/chapter/7#52  


 
Naast de nog lage specifieke energie zijn er ook andere technologische uitdagingen , zoals grote elektrische 
vermogens, warmteontwikkeling in batterijen, levensduur van batterijen, etc.. Hoe groot deze uitdagingen zijn en hoe 
deze te overkomen moet verder worden onderzocht. Om vliegtuigen van de enorme hoeveelheden benodigde 
elektriciteit te voorzien zal er infrastructuur (kabels, oplaadpunten, transformatoren, etc.) en opwekkingsystemen 
(zonnepanelen, windmolens, etc.) moeten worden aangelegd. 
 
Met de opkomst van kleine elektrische vliegtuigjes (of urban air vehicles/passenger drones) rijst tegelijkertijd de vraag 
of deze kunnen worden toegepast ter vervanging van wegvervoer (pakketbezorging, passagiersvervoer, etc.). Op dit 
moment zijn bedrijven als Airbus, Uber en Lilium bezig met de ontwikkeling van Urban Air Taxi’s, deze verwachten 
allen binnen 10 jaar hun taxi’s te kunnen verkopen. Of dit realistisch is valt op dit moment nog niet goed in te 
schatten. Voordat deze technologie beschikbaar komt zal er moeten worden onderzocht of dit op een veilige manier 
kan worden geïmplementeerd. Een andere belangrijke factor is het effect van deze technologie op de leefomgeving, in 
de vorm van geluidshinder en zicht(vervuiling). 


3.3.2.4 Vlootvernieuwing 


Voor radicaal nieuwe ontwerpen is het doorgaans moeilijker en kostbaarder om gecertificeerd en geïmplementeerd te 
worden dan vliegtuigen waaraan incrementele aanpassingen zijn toegepast. Als nieuwe technologieën beschikbaar 
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worden in vliegtuigen op de markt kunnen luchtvaartmaatschappijen (als mogelijk) hun oudere, minder efficiënte 
vliegtuigen uit te faseren en over te gaan op nieuwere typen. KLM voerde in 2017 bijna 50% van de vliegbewegingen 
uit op Schiphol, om die reden is de vloot van KLM een bepalende factor voor de totale vlootefficiëntie. Onlangs heeft 
KLM cityhopper hun Fokkervloot uitgefaseerd en vervangen voor de nieuwe Embraer 175 en 190. Daarnaast heeft 
KLM ook andere nieuwe vliegtuigtypen in gebruik genomen zoals de B787-9. Luchtvaartmaatschappijen kunnen er 
voor kiezen om een nieuwer vliegtuigtype aan te schaffen (en daarmee een ouder type vervangen), hier kunnen ze 
verschillende redenen voor hebben: 


• De vraag is toegenomen en er kan een extra toestel worden ingezet 
• Een vliegtuig is duurder in operatie en/of onderhoud dan een nieuwer vliegtuig, waarbij vervanging netto 


meer winst kan opleveren 
• Een vliegtuig wordt geweerd door regelgeving op vliegvelden (obv bijv. geluidsnormen) 


Hoe snel vlootvernieuwing plaatsvindt, is afhankelijk van de bovenstaande factoren en is niet voor alle gevallen te 
veralgemeniseren. De levensduur van een vliegtuig is doorgaans zo’n 20 tot 25 jaar. De leeftijd van een vliegtuig op 
bijvoorbeeld Schiphol ligt gemiddeld echter ruim onder deze waarden. De gemiddelde leeftijd van bijvoorbeeld de 
KLM vloot ligt rond de 11 à 12 jaar (afhankelijk van de gebruikte bron en jaar van beschouwing).  


3.3.3 Optimalisatie operatie 


Naast fysieke aanpassingen aan het vliegtuig zit een deel van de potentiele CO2 reductie in het optimaliseren van de 
vliegoperatie. De procedures die worden gebruikt om van een luchthaven naar een andere luchthaven te vliegen zijn 
zeer bepalend voor de hoeveelheid kerosine die benodigd is en dus hoeveel CO2 wordt uitgestoten. Er zijn veel 
verschillende soorten optimalisaties van de operatie, in de onderstaande paragrafen wordt op een aantal 
optimalisaties ingegaan. 


3.3.3.1 Algemene operationele verbeteringen 


Op verschillende manieren kan een operatie efficiënter worden ingericht. Zo kunnen routes en start- en 
landingsprocedures worden geoptimaliseerd. De efficiëntie van een operatie is afhankelijk van een groot aantal 
factoren als hoogte waarop gevlogen wordt, afstand, snelheid, klim en daalprofielen, weersomstandigheden etc.. Om 
te bepalen welke operatie het meest (brandstof)efficiënt is kan gebruik worden gemaakt van simulatiemodellen. 
Omdat luchthavens en/of luchtruimen lokale restricties hanteren (e.g. hoogte, snelheid, no-fly zones) zal de meest 
efficiënt mogelijke procedure, o.b.v. de gestelde restricties, moeten worden bepaald. 


3.3.3.2 CDA’s 


Een continuous descent approach (CDA) is een procedure waarbij het vliegtuig vanaf grote hoogte een continue daling 
inzet. Het overgrote deel van vluchten dat op Schiphol land vliegt na de kruisvlucht ook op lagere hoogtes (>2000ft) 
verticaal. Een CDA procedure kan worden ingezet om de totale energie (kerosine) die het vliegtuig nodig heeft voor 
een landing te verminderen. Het is namelijk efficiënter om het vliegtuig langer op grote hoogte, met minder 
weerstand, te laten vliegen.  
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Figuur 6: Continuous descent approach vs conventional approach 


 
Door middel van het uitvoeren van een CDA kan brandstof worden bespaard ten opzichte van een gemiddelde 
conventionele landing. Om optimaal geluid te reduceren worden CDA’s met vaste naderingsroutes gecombineerd. Dit 
betekent dat een luchtverkeersleider beperkt wordt in zijn separatieopties en alleen nog op snelheid kan sturen en 
niet meer op hoogte en richting. Om de veiligheid te waarborgen bij een operatie met CDA en vaste naderingsroutes 
moet de luchtverkeersleiding de afstand tussen twee vliegtuigen vergroten. Het effect hiervan is dat de capaciteit op 
de luchthaven afneemt. Omdat luchthavens niet op capaciteit willen inleveren worden oplossingen ontworpen die 
voor een veilige afhandeling zorgen met behoud van capaciteit. Een voorbeeld van zo’n technologie is Interval 
Management (IM). IM laat vliegtuigen automatisch met elkaar communiceren en afstemmen welke snelheid ze 
moeten vliegen om op veilige afstand van elkaar te blijven. Het grootschalig kunnen gebruiken van IM kan nog jaren 
duren en is afhankelijk van implementatie van het IM-algoritme in vliegtuigen en ADS-B. Vorig jaar is een onderzoek 
gedaan naar ground based interval management (GBIM). Dit is ongeveer hetzelfde systeem als IM, maar met een 
grondstation dat vliegtuiginformatie ophaalt, dit gebruikt om een geschikte snelheid te berekenen en dit aan de 
luchtverkeersleider voorlegt. De eerste resultaten van dit onderzoek lieten zien dat GBIM potentie heeft, maar er is 
meer onderzoek nodig voordat het kan worden geïmplementeerd.  


3.3.3.3 Directer vliegen 


Voor een vlucht vertrekt wordt er een route uitgestippeld langs verschillende waypoints. Omdat er een beperkt aantal 
waypoints bestaat zijn er dus afwijkingen t.o.v. een directe route. Dit betekent dat er meer brandstof wordt verbruikt 
dan in een optimale situatie nodig zou zijn. Eurocontrol is de laatste jaren bezig om het luchtruim beter te benutten en 
vliegtuigen directer te laten vliegen. Echter zijn niet alle luchtruimen  operationeel perfect op elkaar aangesloten, 
waardoor het nog steeds niet altijd mogelijk is om optimaal te vliegen.  
 
De afgelopen jaren is in het SESAR project onder andere gewerkt aan mogelijk maken van free routing, wat inhoudt 
dat luchtvaartmaatschappijen de meest efficiënte route mag plannen. Hiermee zou een reductie kunnen worden 
gehaald van 6% tot 12% aan brandstofverbruik. Dit principe wordt reeds toegepast binnen enkele minder drukke 
gebieden. In centraal Europa, waar de grootste verkeersdichtheid voorkomt wordt dit nog niet toegepast. 
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3.3.3.4 Arrival management 


Vliegtuigen worden door de luchtverkeersleiding afgehandeld. Wanneer een vliegtuig een ander luchtruim 
binnenvliegt wordt deze overgedragen aan de daarvoor verantwoordelijke luchtverkeersleiding. De vliegtuigen komen 
ongestructureerd binnen en de luchtverkeersleider moet er voor zorgen dat de vliegtuigen netjes achter elkaar 
worden gezet om bijvoorbeeld te landen. Om de doorstroom van vliegtuigen tot aan de baan te bevorderen is binnen 
SESAR gewerkt aan Arrival Management (AMAN) en Extended AMAN (E-AMAN). Dit systeem zorg er voor dat 
vliegtuigen al ver van te voren op basis van de bestemming worden gesequentiëerd, zodat bij aankomst op de 
luchthaven de luchtverkeersleiding minder werk heeft om de separatie tussen vliegtuigen te bereiken. Doordat deze 
systemen congestie in het luchtruim rondom de luchthaven voorkomen kunnen vertragingen worden gereduceerd en 
daarmee de benodigde hoeveelheid brandstof. 


3.3.3.5 Steilere daalhoek 


Binnen SESAR is ook gekeken naar het gebruiken van een steilere daalhoek tijdens de landing. Over de wereld wordt 
een 3 graden daalhoek bij het laatste deel van de landing gehanteerd, maar deze hoek kan mogelijk verhoogd worden. 
Dit heeft als bedoeld effect het reduceren van geluid in de omgeving, echter is er ook een afname in 
brandstofverbruik waargenomen [12]. In Londen is reeds geëxperimenteerd met een steilere daalhoek en in Frankfurt 
wordt dit toegepast. Welk effect deze maatregel zou hebben op de specifieke gevallen van de Nederlandse 
luchthavens is nog niet eerder onderzocht. 
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4 Emissies – geluid en luchtverontreiniging 


Startend, landend en overvliegend vliegverkeer zorgt in de leefomgeving voor dagelijkse hinder, maar kan ook op de 
langere termijn tot gezondheidsklachten leiden. Deze hinder en gezondheidsklachten worden met name veroorzaakt 
door geluid en luchtverontreiniging door vliegverkeer. Onderzoeken en berekeningen die de afgelopen decennia zijn 
uitgevoerd hebben inzicht geleverd in de ontwikkeling van het geluid, de emissies van luchtverontreinigende gassen 
en fijnstof en de hinderbeleving rondom luchthavens. Dit hoofdstuk zal een beeld schetsen van de ontwikkelingen en 
de huidige situatie rondom geluid en emissies. 
 
Zoals eerder genoemd wordt met de huidige kennis uitgegaan van circa 3,6% jaarlijkse groei van de globale luchtvaart, 
voor Europa ligt de verwachte groei rond de 2,3% [11]. Deze groei kan mogelijkerwijs, als deze trend ook op de 
Nederlandse markt doorzet, zorgen voor een afname van de leefbaarheid rondom luchthavens. De verwachte 
vlootvernieuwing kan mogelijk niet alle milieu effecten door toename van het aantallen vluchten compenseren. Dit is 
afhankelijk van de beschouwde luchthaven en het beschouwde scenario voor wat betreft de aantallen 
vliegtuigbewegingen, de vliegtuigtypen, de motortypen waarmee de vliegtuigen worden uitgerust en bijvoorbeeld de 
vliegprocedures. 


4.1 Luchtvaartgeluid 


4.1.1 Geluid door de tijd 


In de afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot vliegtuiggeluid en -
hinder. Een in het oog springende ontwikkeling is dat voor Schiphol geluidberekeningen zijn uitgevoerd volgens het 
ECAC Doc.29 voorschrift. Dit is een voorschrift dat in Europa ontwikkeld wordt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
laatste inzichten met betrekking tot het modelleren van vliegtuiggeluid rondom vliegvelden. 
 
Bij deze berekeningen is gewerkt met een rekenmodel op basis van de meest recente editie van Doc.29 en zijn 
invoergegevens vastgesteld volgens de huidige inzichten en in een aantal gevallen zelfs gedetailleerder dan volgens de 
huidige inzichten nodig is [13]. 
 
Een andere ontwikkeling is dat onderzoek is gedaan naar de toepassing van geluidmetingen. Er is reeds onderzoek 
gedaan naar verschillende manieren waarop metingen gebruikt kunnen worden, al dan niet in combinatie met 
berekeningen. In referentie [14] staat algemene informatie over geluidberekeningen, metingen en de combinatie van 
beide. In het verleden is onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van metingen voor handhaving 
en zijn metingen gebruikt zijn om rekenresultaten te valideren. Deze twee voorbeelden worden hierna kort toegelicht. 
 
In 2008 is onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja hoe, een geluidmeetpost in het buitengebied kan worden 
gebruikt als ‘flitspaal’ om te hoge geluidniveaus te meten en eventueel actie te nemen naar aanleiding van deze te 
hoge geluidniveaus [15]. In deze context is een flitspaalsysteem onderzocht, waarmee wordt geconstateerd of tijdens 
een vliegtuigpassage een vooraf vastgestelde grenswaarde wordt overschreden. Als wordt geconstateerd dat een 
grenswaarde is overschreden dan krijgt de overtreder een boete. Op het gemeten vliegtuiggeluid moet een 
meetmarge worden toegepast vanwege de onnauwkeurigheden bij het meten van vliegtuiggeluid. De meetmarge 
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wordt afgetrokken van het gemeten geluid, voordat toetsing aan de grenswaarde plaatsvindt (dit is vergelijkbaar met 
flitspalen voor het meten van snelheden voor wegverkeer). De toe te passen meetmarge is afhankelijk van de vereiste 
juridische betrouwbaarheid en was met de toenmalige inzichten dusdanig hoog, dat het systeem geen boetes zou 
genereren in het buitengebied. De gevraagde flitspalen systematiek is daardoor nutteloos gebleken. 
 
Daarnaast is in de afgelopen jaren tweemaal op basis van metingen een validatie van geluidberekeningen uitgevoerd 
voor geluid in de omgeving van vliegbasis Geilenkirchen en nabij Schiphol [16 en 17]. Deze validaties zijn uitgevoerd in 
respectievelijk 2013 en 2018 en hierbij is onderzocht in hoeverre de berekende geluidbelasting dezelfde trends laat 
zien als de geluidbelasting op basis van geluidmetingen. 
 
Naast onderzoek naar het vaststellen van de hoeveelheid geluid die rondom vliegvelden wordt geproduceerd, wordt 
ook getracht meer inzicht te krijgen in het effect dat geluid heeft op mensen in de omgeving van vliegvelden. Zo doen 
momenteel verschillende partijen onderzoek in het ANIMA project [18]. Dit project heeft tot doel om de meest 
geschikte methoden voor het verlagen van de hinder in gemeenschappen nabij vliegvelden te identificeren. Hierbij 
wordt getracht om meer begrip te krijgen van verschillende niet akoestische factoren die geluidhinder beïnvloeden en 
om de kwaliteit van leven van gemeenschappen nabij vliegvelden te verbeteren. Aangezien dit een Europees project is 
waaraan 22 partijen uit 11 landen meewerken geeft het project een breed beeld van internationale inzichten en 
ontwikkelingen op het gebied van de impact van vliegtuiggeluid. 
 
De effecten van geluid op gezondheid worden onder andere onderzocht door de wereld gezondheidsorganisatie 
(WHO). Op 10 oktober 2018 heeft de WHO een document gepubliceerd [19] waarin men ingaat op verschillende 
effecten die vliegtuiggeluid kan hebben op de gezondheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over hartaandoeningen, een 
verhoogde bloeddruk, maar ook over de invloed op de leesvaardigheid van kinderen. Het document geeft echter ook 
aan dat in veel gevallen het bewijs voor de gedane aanbevelingen niet sterk is, waardoor aanvullend onderzoek 
wenselijk is. 


4.1.2 Verwachte ontwikkelingen met betrekking tot vliegtuiggeluid 


Vliegtuiggeluid is een onderwerp dat continue aandacht heeft van omwonenden en de politiek. Om te kunnen 
voldoen aan de wensen vanuit de maatschappij zullen de komende jaren ontwikkelingen plaats gaan vinden in relatie 
tot het vaststellen van de hoeveelheid vliegtuiggeluid en het in kaart brengen van de effecten daarvan. 
 
Een belangrijke ontwikkeling is dat in de toekomst meer gebruik gemaakt zal gaan worden van geluidmetingen. Deze 
ontwikkeling is al enige tijd gaande, zoals onder andere blijkt uit de eerder genoemde studies naar het gebruik van 
metingen voor handhaving en de trendvalidaties voor Geilenkirchen en Schiphol. In een brief aan de Tweede Kamer 
van oktober 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kenbaar gemaakt dat gewerkt gaat worden aan 
een landelijke programmatische aanpak voor het meten van vliegtuiggeluid in samenwerking met het RIVM, het KNMI 
en het NLR [20]. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van zowel berekeningen als metingen en het 
onderling versterken van beide methodes. De aanpak moet er toe leiden dat voor iedereen betrouwbare en 
herkenbare gegevens beschikbaar worden gemaakt. Deze gegevens dienen zowel ter informatie van burgers als voor 
het maken van weloverwogen beleidskeuzes. Bij het opzetten van de aanpak dient rekening gehouden te worden met 
verschillen tussen het meten en berekenen van vliegtuiggeluid, die bijvoorbeeld ontstaan doordat de uitkomsten van 
metingen worden beïnvloed door de continu veranderende atmosfeer en doordat berekeningen kunnen afwijken van 
de werkelijk waargenomen geluidniveaus ten gevolge van aannames in de modellering. 
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Een trend is dat de hoeveelheid geluid die vliegtuigen per vliegbeweging produceren in de loop van de tijd afneemt. 
De verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet, mede doordat in het grote Europese onderzoeksprogramma 
Clean Sky 2 onderzoek wordt gedaan naar nieuwe technologieën om de milieu-impact van vliegtuigen terug te 
dringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van stillere motoren, maar ook om aerodynamische 
verbeteringen. Naast het ontwikkelen van deze technologieën wordt binnen het project ook inzichtelijk gemaakt wat 
de verwachtte effecten zijn op de hoeveelheid geluid die rondom luchthavens wordt geproduceerd. Een afname van 
het geluid per vliegtuigbeweging wil overigens niet zeggen dat de hoeveelheid hinder per definitie ook afneemt. Dit 
komt doordat de hinder van meerdere factoren afhangt, waaronder bijvoorbeeld de hoeveelheid vliegbewegingen. 
 
Een andere ontwikkeling die de komende jaren aandacht verdient is elektrisch vliegen. Weliswaar zal dit in de 
komende jaren slechts aan de orde zijn voor relatief kleine vliegtuigen, maar ook met die vliegtuigen kan inzicht 
verkregen worden in de geluidproductie bij elektrisch vliegen. Een elektrische motor zal aanzienlijk stiller zijn dan de 
huidige generatie motoren, maar ander onderdelen van elektrische vliegtuigen zullen wel geluid produceren. Met 
reeds bestaande elektrische vliegtuigen kan in de praktijk onderzoek gedaan worden naar de geluidproductie van 
dergelijke vliegtuigen. Daarnaast kunnen theoretische studies al een doorkijk geven naar de verwachte 
geluidproductie van grotere elektrische toestellen. 
 
Veel concepten die uitgaan van elektrische voortstuwing, maken gebruik van distributed propulsion. Dit wil zeggen dat 
de stuwkracht geleverd wordt door een groot aantal motoren die over een groot deel van het vliegtuig verdeeld 
zitten. Dit in tegenstelling tot conventionele vliegtuigen die meestal met twee motoren zijn uitgerust. Het toepassen 
van distributed propulsion kan de geluidproductie van een vliegtuig verminderen. 
 
Andere ontwikkelingen die de geluidproductie van vliegtuigen kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: 


• de ontwikkeling van supersone vliegtuigen 
• nieuwe types motoren zoals het open rotor concept (zie Figuur 7) 
• de introductie van drones en vliegende taxi’s. 


 
Deze onderwerpen worden in de volgende alinea’s besproken.  
 
De open rotor is een motortype waarmee naar verwachting zuiniger gevlogen kan worden dan met bestaande 
straalmotoren. Een nadeel van dit motortype is dat de vliegsnelheid voor toestellen met deze motoren wat lager ligt 
dan bij straalvliegtuigen en een ander punt van aandacht is de geluidproductie. Binnen Clean Sky 2 wordt onderzoek 
gedaan naar dit motortype en de verwachting is dat het mogelijk is om dit motortype te ontwikkelen binnen de 
normen van certificatiestandaarden voor vliegtuiggeluid [46].  
 


 
Figuur 7: Open rotor (bron: http://www.cleansky.eu/sustainable-and-green-engines-sage)  
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Daarnaast wordt momenteel met name in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 
supersoon vliegen. Bij deze toestellen is niet alleen het geluid van de motoren een punt van aandacht, maar ook het 
geluid van de supersonische schokgolf dat ontstaat doordat het toestel sneller dan het geluid vliegt. Om te zorgen dat 
dergelijke vliegtuigen ook boven land sneller dan het geluid mogen vliegen wordt onderzoek gedaan naar methoden 
om de geluidniveaus van de supersonische schokgolf te reduceren. 
 
In de komende jaren zal het gebruik van drones naar verwachting toenemen. Daarbij gaat het zowel om gebruik door 
particulieren als om commercieel gebruik, bijvoorbeeld voor het vervoeren van pakketjes. Hierbij is het geluid dat 
deze drones produceren een van de punten van aandacht. Ook zijn verschillende bedrijven, zoals Volocopter en 
Lilium, bezig met de ontwikkeling van elektrische luchttaxi’s. Hierbij gaat het om relatief kleine elektrische vliegtuigen, 
die doorgaans verticaal kunnen starten en landen. Met name in drukke stedelijke gebieden kan dit een middel zijn om 
het drukke wegverkeer te omzeilen. Dit betekend wel dat een nieuwe geluidbron in de lucht wordt geïntroduceerd 
waarvoor onderzocht moet worden hoeveel geluid deze produceert en welke regelgeving nodig is voor het gebruik 
van dergelijke toestellen. 


4.2 Luchtverontreiniging door de luchtvaart  


Inleiding 
Bij de verbranding van zowel fossiele als alternatieve brandstoffen ontstaan gassen en fijnstof waaraan in het kader 
van de luchtkwaliteit grenswaarden zijn gesteld in wet en regelgeving. Fijnstof bestaat per definitie uit deeltjes met 
een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. Deze deeltjes ontstaan zowel in de motor als in de 
uitlaatstraal van vliegtuigmotoren. Welke en hoeveel deeltjes2 bij de verbranding ontstaan, hangt af van zaken als de 
chemische samenstelling van de brandstof, de stand der techniek in het motorontwerp, de gashandelstand en de 
operationele condities. Daarnaast kan fijnstof ook vrij komen bij bijvoorbeeld de landing van vliegtuigen waarbij er 
slijtage van remmen, banden en asfalt optreedt. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 4.2.1 wordt ingegaan op de emissies van de relevante luchtverontreinigende stoffen afkomstig van het 
vliegverkeer en het effect daarvan op de gezondheid, de lokale luchtkwaliteit en de depositie nabij luchthavens. Het 
effect van de technologische ontwikkelingen in de luchtvaart op de emissies wordt besproken in hoofdstuk 4.2.2. De 
technologische ontwikkelingen die worden geadresseerd zijn o.a. vlootvernieuwing, de introductie van alternatieve 
brandstoffen en het effect dat ontwikkelingen t.a.v. afhandeling van vliegtuigen op de platformen op de emissies 
hebben. Hoofdstuk 4.2.3 gaat in op het effect van de groei van de luchtvaart in combinatie met het effect van de 
technologische ontwikkelingen op de luchtkwaliteit rondom luchthavens. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4.2.4 ingegaan 
op de leemten in kennis die bestaan ten aanzien van het effect van een deel van de emissies, het zogenaamde 
ultrafijnstof, op de gezondheid.  


                                                                 
2 Fijnstof bestaat uit zowel een niet-vluchtig deel als een vluchtig deel. Het niet-vluchtige deel ontstaat in de verbrandingskamer en bestaat vooral uit (koolstof- 
houdend) roet, maar kan daarnaast ook metalen en keramische deeltjes bevatten. Het vluchtige deel ontstaat stroomafwaarts van de verbrandingskamer in de koeler 
wordende stroming rondom gasvormige en de niet-vluchtige deeltjes komend uit de verbrandingskamer. 
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4.2.1 Effect emissies op omgeving  


Alle nieuwe grote3 (burgerluchtvaart) vliegtuigmotoren moeten voldoen aan motoremissiecertificatie eisen welke 
door ICAO zijn opgesteld voor de gassen NOx, CO, HC en het zogenaamde Smoke Number. Hierbij is het Smoke 
Number een maat voor de hoeveelheid roet in de uitlaatgassen. Met behulp van dit Smoke Number kan een schatting 
worden gemaakt van het zogenaamde PM10 (deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer). 
Voor moderne vliegtuigmotoren geldt dat bijna alle PM10 bestaat uit PM2,5 (deeltjes met een aerodynamische 
diameter kleiner dan 2,5 micrometer). Behalve dit PM10 en PM2,5 wordt ook ultrafijnstof (UFP) onderscheiden. 
Ultrafijnstof is het bestanddeel van fijnstof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer. Recent heeft 
ICAO [45] ook een standaard opgesteld voor de uitstoot van (niet-vluchtig) fijnstof welke van toepassing zal zijn voor 
de certificatie van vliegtuigmotoren geproduceerd vanaf 1 januari 2020. 
 
Zoals eerder aangegeven hebben deze emissies effect op de luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Deze worden hierna 
besproken. 
 
Luchtkwaliteit  
Luchtkwaliteit wordt bepaald door de concentraties op leefniveau4 (immissies) van stoffen in de atmosfeer die de 
gezondheid en het milieu negatief kunnen beïnvloeden in relatie tot de maximum toegestane waarden die wet en 
regelgeving aan deze concentraties stellen. De concentraties zijn de som van:  


• de achtergrondconcentraties 
• de bijdragen door emissies van luchtvaart bronnen op en nabij de luchthaven  
• het wegverkeer nabij de luchthaven  
• eventueel andere (qua grootte) relevante emissiebronnen nabij de luchthaven.  


 
Bescherming 
De omwonenden van luchthavens worden – net als alle andere inwoners van Nederland - met wet- en regelgeving 
beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste wet daarbij is de Wet 
milieubeheer die grenswaarden stelt aan de concentraties van verschillende luchtverontreinigende stoffen (gassen en 
deeltjes). Hierbij kunnen in Nederland met name de stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) concentraties nog 
problematisch zijn. Van overige stoffen zoals CO, SO2 en benzeen is bekend dat deze de gestelde grenswaarden in 
recente jaren (vrijwel) nooit hebben overschreden zoals blijkt uit de jaarlijkse rapportages vanuit het Landelijk 
Meetnet Luchtverontreiniging van RIVM. Voor ultrafijnstof wordt nog onderzocht dat dit potentieel het meest 
gevaarlijk is voor de gezondheid. Voor dit ultrafijnstof bestaan dergelijke normen echter (nog) niet. In hoofdstuk 4.2.4 
wordt nader ingegaan op het verband tussen ultrafijnstof en gezondheid. 
 
Stikstofdepositie  
Stikstofdepositie betreft het neerslaan van stikstofhoudend gas of deeltjes op de bodem of een wateroppervlak. 
Stikstof is een voedingstof voor planten. De ene plant gedijt beter bij kleine hoeveelheden stikstof, de andere plant 
juist bij grotere hoeveelheden. Bij een toename van de stikstofdepositie in het milieu zouden daarmee de planten die 
floreren bij lage depositieniveaus worden verdrongen door planten die het goed doen bij hogere depositieniveaus. Als 
gevolg hiervan kan de biodiversiteit van planten en dieren afnemen en kunnen ecosystemen op ingrijpende wijze 
worden beïnvloed. 
 


                                                                 
3 De motorcertificatie eisen gelden voor alle turbojet and turbofan motoren met een statische stuwkracht groter dan 26.7 kN. 
4 1,5 meter boven de grond 
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De landelijk gemiddelde stikstofdepositie was in 2016 met 40% gedaald t.o.v. het niveau van 1990. Deze lange termijn 
daling in de stikstofdepositie is het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak. De 
verwachting is dat de daling in emissies van NOx en NH3 in de periode tot 2030 doorzet. Dit is het gevolg van 
vastgesteld en voorgenomen beleid. Omdat de huidige niveaus, ondanks de forse genoemde daling nog steeds heel 
hoog zijn dient bij elke uitbreiding van luchthaven activiteiten nog wel te blijven worden onderzocht hoe dit past in de 
de bescherming van habitats in natuurgebieden. 
 
Bescherming 
Om de soortenrijkdom in natuurgebieden te behouden dient de stikstofdepositie dus te voldoen aan bepaalde 
beschermingsniveaus. De wet die deze natuurgebieden beschermt, is de Wet Natuurbescherming. Sinds 2015 is in 
Nederland het zogenaamde PAS (Programma Aanpak Stikstof) van kracht. Het PAS is gekoppeld aan de Wet 
Natuurbescherming en is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle betrokken overheden op provinciaal en 
rijksniveau. Het PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot 
een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden. Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof 
vraagtekens gezet bij de PAS. Wat dit precies betekent voor het PAS is op het moment van dit schrijven nog niet 
duidelijk. 


4.2.2 Technologische ontwikkelingen  


4.2.2.1 Luchtverontreinigende emissies (fossiele brandstof) 


Vliegtuigoperaties relevant voor lokale luchtkwaliteit 
Voor wat betreft het effect van luchtvaart emissies op de luchtkwaliteit was tot voor kort de veronderstelling dat 
alleen de emissies op de grond (tijdens warmdraaien, proefdraaien en taxiën) en in de onderste laag van de atmosfeer 
(take-off en landing) van belang zijn. Dit betekent dat een andere gashandelstand op de startbaan en tijdens het 
eerste deel van de klim een relatief grote impact op de lokale luchtkwaliteit heeft, maar dat een verandering van 
bijvoorbeeld een vliegprocedure vanaf een hoogte van bijvoorbeeld 800 ft nauwelijks effect zou hebben op de 
luchtkwaliteit. Er zijn echter indicaties dat de grote uitlaatsnelheden bij de klim van het vliegtuig ook emissies van 
boven de 800ft dusdanig ver omlaag verplaatsen dat ook deze van belang voor de luchtkwaliteit kunnen zijn.  
 
Hoofdstuk 3.3.2.2 beschrijft de mogelijke introductie van elektrische systemen als de WheelTug en de Taxibot voor 
gebruik bij het taxiën van de vliegtuigen op de platforms en de taxibanen. De WheelTug wordt aangedreven door de 
APU welke in vergelijking met de hoofdmotoren van de vliegtuigen aanzienlijk minder brandstof verbruikt tijdens het 
taxiën. Het gebruik van de WheelTug leidt daarmee tot een reductie in CO2 emissies. Het is echter de vraag of de APU 
bij WheelTug gebruik minder stikstofoxiden en fijnstof uitstoot dan de hoofdmotoren tijdens het taxiën. Dit hangt af 
de grootte en de tijdsduur van power/thrust settings, het brandstofverbruik en de emissie gegevens van de 
beschouwde APU en die van de beschouwde hoofdmotoren tijdens het taxiën. Het gebruik van elektrische 
grondsystemen als de TaxiBot in plaats van de hoofmotoren leidt wel zeker tot minder lokale emissies van 
luchtverontreinigende stoffen, maar is wel complexer in de operatie dan de WheelTug omdat er meer voertuigen over 
de platforms en taxibanen bewegen. 
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Vlootvernieuwing 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn  vliegtuigen door de jaren heen significant zuiniger geworden door gebruik van 
nieuwere motoren (verhoging bypass ratio, ontwikkeling geared turbofan etc), verbeterde aerodynamica en 
toepassing van lichtere materialen in vliegtuigen. Door vlootvernieuwing, de invoering van nieuwere vliegtuigtypen, is 
het brandstofverbruik per passagier-kilometer over de laatste 50 jaar gemiddeld met ongeveer 50% gedaald. Omdat 
de CO2 uitstoot evenredig is met het brandstofverbruik is ook de CO2 uitstoot per passagier-kilometer met ongeveer 
50% gedaald over de aangegeven periode. De verwachting is dat deze trend de komende jaren door zal zetten. Met 
het mogelijk gebruik van de open rotor techniek (zie hoofdstuk 4.1.2), de ontwikkeling van hybride voorstuwing, 
gevolgd door elektrische voortstuwing (voor eerst de kleinere vliegtuigen) zijn naar verwachting ook in de wat verdere 
toekomst significante brandstof besparingen en daarmee CO2 reducties mogelijk (zie hoofdstuk 3).  
 
Voor wat betreft de emissies van de gassen HC, CO en NOx en het zogeheten Smoke Number welke worden bepaald in 
de eerder genoemde motorcertificatie geldt het volgende. Voor de modernste motoren geldt dat de uitstoot van HC 
en het Smoke Number ruimschoots voldoen aan de certificatie eisen. Voor de NOx uitstoot van motoren gaat de 
verlaging in emissies minder snel omdat gelijktijdig met de brandstof efficiency verbetering de hoeveelheid 
uitgestoten NOx per kg brandstof – door verhoging van ‘de motordrukverhouding’ – enigszins kan toenemen, zoals 
ook is toegestaan in de motorcertificatie standaards van ICAO. Voor motorfabrikanten ligt ‘hierin’ een behoorlijke 
uitdaging naar de toekomst toe.  
 
Door vlootvernieuwing zullen de genoemde verlagingen in emissies ook tot uiting komen tijdens taxiën, take-off en 
landing van de vliegtuigen en daarmee aan een vermindering van de uitstoot van deze emissies op de grond en op 
lage hoogte wat een verbetering van de luchtkwaliteit oplevert. 


4.2.2.2 Luchtverontreingende emissies (alternatieve brandstoffen)  


Biofuels (zie H3.3.1.1) 
Meetresultaten [39] geven aan dat de verbranding van biobrandstof kan leiden tot een substantiële fijnstof reductie in 
vergelijking met de verbranding van fossiele brandstof. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in het verschil in 
chemische samenstelling tussen beide soorten brandstoffen. Het lagere zwavel- en aromatengehalte in biobrandstof 
draagt bij aan de lagere fijnstof uitstoot. Echter ook de waterstof/koolstof verhouding, de hoeveelheid naftaleen en 
andere aan de brandstof toegevoegde stoffen (additieven) zijn van belang. 
 
Ook bij het gebruik van biobrandstof is de fijnstof uitstoot echter niet naar nul te reduceren. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door het aromatengehalte in drop-in brandstof. Deze aromaten leiden tot fijnstof uitstoot. Volgens (de 
huidige) internationale specificaties dient de hoeveelheid aromaten in een vliegtuigbrandstof tenminste acht (volume) 
procent te zijn. Dit minimum gehalte is nodig voor het behoud van het afdichtingsmateriaal in de vliegtuigmotor en 
daarmee is de uitstoot van fijnstof bij gebruik van drop-in brandstof onontkoombaar. Ook de aanwezigheid van zwavel 
in brandstof leidt tot fijnstof uitstoot. Fossiele brandstof bevat een klein percentage zwavel, biobrandstof bevat 
daarentegen in het algemeen geen of nauwelijks zwavel. Samenvattend kan worden gesteld dat het gebruik van 
biobrandstof in het algemeen leidt tot minder fijnstof uitstoot dan gebruik van fossiele brandstof, maar dat dit zeer 
sterk afhankelijk is van de chemische samenstelling van de brandstof, zo kunnen reducties tot wel enkele tientallen 
procenten worden behaald. 
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Synthetische brandstoffen (zie H3.3.1.3) 
Synthetische brandstoffen kunnen worden geproduceerd met behulp van verschillende productieprocessen en vanuit 
verschillende bron. Hierbij valt te denken aan productieprocessen als (syn)gas to liquid (GTL), coal to liquid (CTL), 
power to liquid (PTL) en sun to liquid (STL) [40]. Net als bij biobrandstof is de hoeveelheid fijnstof emissies welke 
ontstaat bij verbranding van alternatieve brandstof, afhankelijk van het aromatengehalte, de waterstof/koolstof 
verhouding en andere aan de brandstof toegevoegde stoffen.  


4.2.2.3 Platform activiteiten 


Op de platforms van de luchthavens vinden diverse activiteiten plaats die kunnen leiden tot emissies van 
luchtverontreinigende stoffen. Dit betreft activiteiten als het leveren van elektriciteit voor de vliegtuig 
boordsystemen, de airconditioning van de vliegtuigcabines, het starten van de straalmotoren van de vliegtuigen en 
het gebruik van ground service equipment bij de afhandeling van vracht- en passagiersvliegtuigen. 
  
Elektriciteitsvoorziening boordsystemen 
De elektriciteit benodigd voor de vliegtuig boordsystemen kan geleverd worden door de vliegtuig auxiliary power unit 
(APU), door een ground power unit (GPU) of door een zogenaamde Fixed Electrical Ground Power (FEGP) 400Hz 
aansluiting nabij de vliegtuig afhandelingsplaats. De APU gebruikt daarbij als brandstof kerosine. De GPU’s betreffen 
met name dieselmotoren, maar sinds kort zijn er ook elektrische aangedreven versies beschikbaar. Het gebruik van de 
APU leidt gemiddeld tot veel meer emissies dan de een diesel GPU, waarbij de GPU’s door de jaren heen ook steeds 
schoner worden. Gebruik van Fixed Electrical Ground Power levert lokaal op de platforms geen emissies op omdat de 
stroom voor dit systeem elders wordt opgewekt.  
 
Airconditioning 
De APU kan ook de airconditioning aan boord van de vliegtuigen verzorgen. Daarbij komen weer relatief veel emissies 
vrij. Een alternatief is dat de luchthaven op de opstelplaatsen preconditioned air (PCA) aanbiedt. Net als de FEGP 
levert dit geen lokale emissies omdat de benodigde energie voor dit proces elders wordt gegenereerd. 
 
Starten straalmotoren 
Voor het starten van de straalmotoren van de grote civiele vliegtuigen moet nog gebruik worden gemaakt van de 
APU’s, omdat de vaste stroomaansluiting daar niet voldoende capaciteit voor heeft.  
 
Schiphol 
Op luchthaven Schiphol zijn er sinds 2016 67 afhandelingsplaatsen voorzien van een vaste stroomaansluiting [41] en 
een voorziening voor PCA. Hierdoor bedraagt de verwachte NOx reductie volgens de berekening van Schiphol 6,8% 
meer dan de NOx reductiedoelstelling van 50% van het LVB (dus een reductie van 53,4%) op basis van de 61 
afhandelingsplaatsen zoals aangegeven in bijlage 4 van het LVB. Bij de afhandeling van een vliegtuig aan de 
afhandelingsplaats draagt de vliegtuig gezagvoerder er zorg voor dat, voor de stroomvoorziening en airconditioning, 
geen gebruik gemaakt wordt van de in het vliegtuig aanwezige Auxiliary Power Unit of van een Ground Power Unit 
voor zover vervangende voorzieningen beschikbaar zijn. 
 
Electrische GPU 
Op afhandelingsplaatsen waar geen FEGP beschikbaar is wordt gebruik gemaakt van GPU’s. In de loop der tijd zijn dit 
steeds schonere diesels geworden, waarbij recent op RTHA de eerste elektrische GPU is afgeleverd. 
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GSE 
Het afhandelen, laden en lossen van de vliegtuigen gebeurt met ground service equipment (GSE). Soms worden ook 
bussen ingezet voor het transport van passagiers van en naar de vliegtuigen. Meer en meer worden hierbij op 
Nederlandse luchthavens (deels) elektrisch aangedreven GSE en elektrische bussen in plaats van hun respectievelijke 
diesel varianten ingezet waardoor de emissies afnemen hetgeen de luchtkwaliteit op de platforms ten goede komt. 


4.2.3 Ontwikkeling luchtkwaliteit rondom luchthavens  


Zoals in paragraaf 4.2.1 genoemd wordt de lokale luchtkwaliteit op en nabij de luchthaven bepaald door 
achtergrondconcentraties, vliegverkeer en andere lokale luchtvaart bronnen en het wegverkeer nabij de luchthaven.  
 
Hoewel de bijdrage van de verschillende bronnen aan de luchtkwaliteit direct rondom een luchthaven afhankelijk zal 
zijn van specifiek lokale omstandigheden (aanwezigheid van snelwegen e.d.) kan in het algemeen gesteld worden dat 
de luchtkwaliteit grotendeels wordt bepaald door de achtergrondconcentraties van stoffen als NO2 en PM10. De 
bijdrage van achtergrondconcentratie is over het algemeen een orde groter dan de bijdragen van het vliegverkeer, 
andere luchtvaart gebonden bronnen op de platforms en het wegverkeer. Voor luchthaven Schiphol geldt verder dat 
gemiddeld op de grens van de luchthaven de bijdrage van het vliegverkeer en het wegverkeer voor wat betreft NO2 
direct rondom de luchthaven vergelijkbaar zijn, en voor wat betreft PM10 het vliegverkeer minder bijdraagt dan het 
wegverkeer [37]. Voor andere luchthavens in Nederland geldt dat de bijdrage van het vliegverkeer aan de 
luchtkwaliteit een orde kleiner is dan die van het vliegverkeer op Schiphol. 
 
De verwachting is dat in het komend decennium de achtergrond concentraties van NO2, PM10 en PM2,5 aanzienlijk 
zullen dalen, mede door de voortschrijdende elektrificatie van het wegverkeer en het gebruik van meer en meer 
schone energie bronnen. Rondom luchthaven Schiphol wordt in vergelijking met de rest van Nederland in 2030 nog 
wel steeds een relatief hoge NO2 achtergrondconcentratie verwacht [38].  
 
Vliegverkeer 
Zoals in H.4.2.2.1 aangegeven worden vliegtuigmotoren wel steeds schoner, maar doordat vliegtuigen een relatief 
lange levensduur hebben worden deze motoren slechts geleidelijk ingevoerd door vlootvernieuwing en zal de 
luchtkwaliteit hierdoor dus relatief slechts langzaam verbeteren. Als daarnaast sprake is van een groei in het aantal 
vliegtuigbewegingen of de inzet van steeds grotere vliegtuigtypen dan zal de verbetering in luchtkwaliteit door 
vlootvernieuwing minder snel gaan. Mocht het effect van groei en/of inzet van grotere vliegtuigtypen groter zijn dan 
het effect van het schoner worden van de vliegtuigmotoren dan is het totale effect van het vliegverkeer aan de 
luchtkwaliteit negatief in de zin dat de bijdrage aan de concentraties van verontreinigende stoffen door het 
vliegverkeer toenemen. Hierbij is dus van belang te weten tot welk aantal vliegtuigbewegingen een luchthaven als 
Schiphol mag groeien. De vlootvernieuwing wordt mede gedreven door vraag en aanbod op de markt. Mogelijk dat 
het gebruik van alternatieve brandstoffen nog een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit, maar momenteel is 
moeilijk in te schatten hoe groot deze bijdrage zal zijn tot het jaar 2030. Wel mag worden verwacht dat door de inzet 
van steeds schoner wordende equipment op de platformen de emissies t.g.v. APU, GPU en GSE gebruik minder zullen 
worden. 
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4.2.4 Leemten in kennis 


Fijnstof en gezondheid 
Zoals de World Health Organization [44] aangeeft worden PM10 en PM2,5 geassocieerd met negatieve effecten op het 
ademhalingssysteem en hart en bloedvaten. Vliegtuigmotoren en wegverkeer stoten naast PM10 en PM2,5 ook fijnstof 
uit dat kleiner is dan PM2,5. Aangenomen wordt dat het inademen van dit ultrafijnstof mogelijk nog schadelijker is voor 
de gezondheid dan het inademen van PM10 en PM2,5 deeltjes. Het afgelopen decennium zijn er internationaal dan ook 
op en nabij verschillende luchthavens metingen aan ultrafijnstof verricht [43]. In dit licht heeft het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het RIVM [42] gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijnstof rond de 
luchthaven Schiphol. Daarbij wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden aan ultrafijnstof en of en in welke 
mate dit effect heeft op hun gezondheid. In de RIVM studie wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de effecten 
van ultrafijnstof van luchtvaart met die van ultrafijnstof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).  
 
Mitigerende maatregelen (ultra)fijnstof 
Gezien de potentiele risico’s van (ultra)fijnstof van vliegtuigen voor de gezondheid van omwonenden van luchthavens 
lijkt het verstandig om - vooruitlopend op de uitslag van het gezondheidsonderzoek – een zo volledig mogelijk 
overzicht te verkrijgen van mogelijke mitigerende maatregelen om de concentraties van (ultra)fijnstof bij 
omwonenden zo ver als nodig te verlagen. Dit overzicht zou ook specifieke luchtvaart gerichte maatregelen moeten 
bevatten. Hierbij valt te denken aan bronmaatregelen, maatregelen voor afvang van deeltjes bij atmosferisch 
transport en maatregelen in de directe omgeving van omwonenden.  
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5 Veiligheid 


5.1 Inleiding 


De veiligheid van de luchtvaart vertoont wereldwijd de laatste jaren een trend van verbetering. ICAO stelt wereldwijde 
ongeval-statistieken beschikbaar via ICAO’s integrated Safety Trend Analysis and Reporting System (iSTARS). Ongeval 
statistieken verkregen via iSTARS zijn weergegeven in Figuur 8. Zowel het aantal ongevallen als dodelijke slachtoffers 
voor scheduled commercial flights op vliegtuigen boven 5700 kg is de afgelopen 10 jaar vrijwel gehalveerd. Figuur 9 
geeft inzicht in het ongevalsrisico van de EASA Member States versus het wereldwijde ongevalsrisico zoals 
beschikbaar gesteld via ICAO. 
 


 
Figuur 8: Accident rate en fatalities voor scheduled commercial flights op vliegtuigen boven 5700 kg 


 
EASA’s Annual Safety Reviews over de luchtvaartveiligheid in EASA’s Member States vertonen, met 2 erg goede jaren 
(2010 en 2013), een vrijwel constant ongevalsrisico over de afgelopen 10 jaar.  
 


 
Figuur 9: Fatal accident rate in EASA Member States versus on-EASA Member States [23] 
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EASA onderscheidt de volgende operationele veiligheidscategorieën in de commerciële burgerluchtvaart: loss of 
control in-flight, design and maintenance issues, mid-air collisions, runway safety (runway excursions and runway 
incursions), ground safety (ground collisions and ground handling), Controlled Flight Into Terrain (CFIT), en fire, smoke 
en fumes (op de grond en tijdens de vlucht) [23]. Deze veiligheidscategorieën worden ook door EASA gebruikt in het 
European Plan for Aviation Safety [24]. 
 


 
Figuur 10: Fatal/non-fatal frequency by operational issue [25] 


 
Om verder inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s heeft het NLR verschillende studies uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld 
een analyse gemaakt van ongevallen en bijna ongevallen in het kader van het Europese onderzoeksprogramma Future 
Sky Safety [25]. De analyse is uitgevoerd met behulp van een methode die initieel ontwikkeld is in de Causal model for 
Air Transport Safety (CATS) studie voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze methode is daarna door 
NLR is gevalideerd in het Europese onderzoeksproject ASCOS [26]. Figuur 10 geeft inzicht in het ongevalsrisico voor 
EASA’s 7 operationele veiligheidscategorieën. 
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Figuur 11 Accident/serious incident frequency per operational safety issue als running average in 3-year intervals 


 
Figuur 11 geeft het verloop van het accident/serious incident risico per operationele veiligheidscategorie over de 
afgelopen twintig jaar als een ‘running average’ over 3-year intervals. 
 
Vrijwel alle operationele veiligheidscategorieën vertonen verbetering in de afgelopen 8 jaar. Opvallend is wel de 
stijging in Ground safety and Fire, smoke and fumes accidents and serious incidents over de periode 2001-2008. 
Mogelijk is dit een gevolg van de invoering van Directive 2003/42/EC over de rapportering, analyse en follow-up van 
voorvallen in de burgerluchtvaart in 2003. Voor de andere operationele veiligheidscategorieën was ook voor 2004 
voorvallen rapportering verplicht voor landen in Europa. 
 
De Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol [35], die door het NLR in 2018 is uitgevoerd voor IenW, geeft aan dat de 
wereldwijde kans op een ongeval per vlucht over de periode 1995 – 2016 met gemiddeld meer dan 4 procent per jaar 
is afgenomen, terwijl de luchtvaart met gemiddeld 2 procent per jaar is gegroeid. Dit is mede resultaat van autonome 
veiligheidsverbeteringen door de luchtvaartindustrie en de overheden. Ook is er sprake geweest van specifieke 
veiligheidsinitiatieven gericht op vermindering van het aantal ongevallen. De toekomstige autonome verbetering van 
de ongevalskans per vliegbeweging op Schiphol wordt geschat op gemiddeld ongeveer 3 procent per jaar [35]. 
 
De Integrale Veiligheidsanalyse stelt ook dat maatregelen nodig zijn voor 9 ongevalscategorieën om de effecten van 
een groei van Schiphol op de vliegveiligheid te beheersen. Deze categorieën zijn:  
• Abnormal Runway Contact (ARC) 
• Runway Excursion (RE) 
• Undershoot/overshoot (USOS) 
• Airprox/TCAS Alert/Loss of Separation/Near Midair Collisions/Midair Collisions (MAC) 
• Controlled Flight Into Terrain (CFIT) 
• Loss of Control – In-flight (LOC-I) 
• Ground Handling (GROUND) 
• Ground Collision (GCOL) 
• Runway Incursion (RI)  
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Voor elk van deze ongevalscategorieën worden een of meerdere concrete beheersmaatregelen voorgesteld [35]. Het 
verdient aanbeveling om, gezien het belang hiervan voor Schiphol, ook aandacht te blijven besteden aan nieuwe 
technologische ontwikkelingen die de ongevalskans voor deze categorieën kunnen beïnvloeden. Dit zou kunnen leiden 
tot andere of aanvullende maatregelen, of tot de conclusie dat bepaalde maatregelen niet meer nodig zijn. 
 
Verder is het van belang blijvend aandacht te besteden aan externe veiligheid (‘third party risk’). Het externe 
veiligheidsrisico in de omgeving van een luchthaven is de weerslag van  


• De omvang en aard van het vliegverkeer 
• De veiligheid van de luchtvaart 
• De ruimtelijke inrichting van de omgeving 


De in dit document beschreven stand van zaken en ontwikkelingen t.a.v. vliegverkeer en ongevalsrisico hebben 
daarom direct betrekking op de externe veiligheid. Het gaat hierbij om de omwonenden van luchthavens en stedelijke 
gebieden, en onder andere over de mogelijke gevolgen van de complexiteit van luchthavens en de gevaren die het 
gebruik van drones en meer autonome luchtvaart in stedelijke gebieden met zich meebrengen. 
 
De veiligheidsdata die beschikbaar is bij ICAO, EASA en ook NLR’s eigen Air Safety Database is van groot belang voor 
analyse naar de oorzaken en causale factoren van vliegtuigongevallen/incidenten. Hierbij is het wel van belang te 
realiseren dat voor nieuwe toekomstige technologie en operaties, er nauwelijks tot geen veiligheidsdata aanwezig is. 
Het NLR heeft rekenmodellen en simulatiemodellen voor het ondersteunen van veiligheidsanalyses voor complexe 
(toekomstige) scenario’s, die lastig te overzien zijn. Dit is bijvoorbeeld nodig voor de integratie van drones, de 
mogelijke ontwikkeling van een nieuw vliegveld in zee, of de gevolgen van digitalisering en automatisering. 
 
 


De kennisvragen die in het kader van de luchtvaartveiligheid aan het NLR zijn gesteld, zijn de volgende: 
• Welke technologische ontwikkelingen zijn er die de veiligheid beïnvloeden? 
• Wat zijn de trendmatige veiligheidsontwikkelingen internationaal?  
• Welke nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan door verdergaande digitalisering en automatisering? 
 
Deze drie vragen worden achtereenvolgens geadresseerd in de hoofdstukken 5.2, 5.3 en 5.4. 


5.2 Technologische ontwikkelingen 


Het Europese Air Traffic Management (ATM) onderzoek vindt grotendeels plaats in het Single European Sky ATM 
Research (SESAR) programma van de Europese Commissie. Hierbij worden operationele concepten ten behoeve van 
hogere capaciteit, betere efficiency, en milieu (minder geluid en emissies) onderzocht en gevalideerd. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om Performance Based Navigation (PBN), CDO (Continuous Descent Operations) en Airborne Separation 
Assistance Systems (ASAS). Alvorens deze technologische ontwikkelingen in het Nederlandse luchtruim kunnen 
worden ingevoerd, dient een veiligheidsstudie aan te tonen dat dit afdoende veilig plaats kan vinden. SESAR 
ontwikkelingen zijn relevant voor Schiphol, waar de sector de wens heeft geuit tot verminderen van bijvoorbeeld 
runway incursions en de risico’s van baancombinatiewisselingen en baankruisingen.  
 
Op veel terreinen rondom drones is er volop ontwikkeling: zowel in de technologie als de regelgeving. Verwacht wordt 
gebruik van grotere drones, Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS) operaties, de introductie van U-Space (UAS traffic 
management). Dit zal impact hebben op de veiligheid, niet alleen van andere luchtruim-gebruikers en mensen op de 
grond, maar ook van kwetsbare objecten of (economisch) belangrijke infrastructuren als luchthavens. Interessant is 
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verder ook de mogelijke spin-off die het gebruik van drones kan hebben ter vergroting van de veiligheid van andere 
transport modes (weg, spoor, water), bijvoorbeeld voor inspectie van kritische infrastructuren zoals 
stormvloedkeringen, maar ook ter ondersteuning van de afhandeling van incidenten en ongevallen. 
De toename van het gebruik van meer complexe communicatie netwerken in de luchtvaart brengt zowel positieve als 
negatieve effecten met zich mee. Positief zijn bijvoorbeeld de ondersteuning van autonoom vliegen en accommodatie 
van drones in het Europese U-Space luchtruim, de mogelijke vermindering van de gevolgen van menselijke fouten en 
effectiever gebruik van het luchtruim. Het risico op cyberaanvallen en verstoringen in het netwerk van luchthavens en 
verkeersleiding zou echter groter kunnen worden. Hiervoor dienen geschikte oplossingen nog te worden ontwikkeld. 
 
Ook klimaatverandering kan mogelijk invloed hebben op de luchtvaartveiligheid. Als gevolg van de verandering in ons 
klimaat krijgt Nederland mogelijk vaker te maken hevige regenval of ernstige storm. Hierdoor zou de kans op een 
voorval als runway excursion door een (te) natte baan verhoogd kunnen worden. NLR heeft flight test-onderzoek 
gedaan van landingen op een landingsbaan met daarop een waterbak [30]. De waterhoeveelheid in deze bak komt 
overeen met wat er tijdens hevige regenval kan ontstaan op een landingsbaan. Deze test laat de remprestaties van 
een vliegtuig zien onder deze extreme omstandigheden. De opgebouwde ervaringen worden toegepast in het 
verbeteren van de operationele veiligheid en in het verfijnen van de onderzoeksmethodieken in de baanstroefheid. 
Het onderzoeksprogramma Future Sky Safety besteedt hier aandacht aan, en gaat ook in op mogelijke nieuwe 
technologische ontwikkelingen die de ongevalskans op een runway excursion zouden kunnen verminderen [22].  
 
De klimaatimpact van vliegen kan worden verminderd door meer gebruik te maken van elektrische/ hybride 
aangedreven vliegtuigen. Hier wordt bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan in het Europese CleanSky programma. Het 
NLR onderzoekt toekomstige toepassingen op zijn Pipistrel Alpha Electro. 
 
Van oudsher is het luchtruim het domein van de luchtvaart. Nieuwe technologische ontwikkelingen, vooral in het 
kader van het realiseren van de klimaatdoelstellingen, leiden er echter toe dat er in toenemende mate een claim 
wordt gelegd op luchtruim voor andere doeleinden. Er moet gedacht worden aan zeer grote windturbines of 
draadgebonden vliegtuigen of vliegers voor het opwekken van duurzame energie. Deze installaties dringen, met een 
hoogte groter dan 500 voet, door in het luchtruim waar normaliter alleen luchtvaartuigen opereren. Dit betekent dat 
deze installaties een risico kunnen opleveren voor het luchtverkeer. Hierbij speelt niet alleen het botsingsrisico een rol 
maar ook het risico van heftige turbulentie en windverstoringen, dat mogelijk een gevaar kan opleveren voor de 
bestuurbaarheid van vliegtuigen die dergelijke installaties passeren. Er bestaan op dit moment geen nationale of 
internationale criteria om deze risico’s te kunnen beoordelen. Nader onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel, 
is nodig om deze risico’s goed in kaart te brengen en te kunnen beoordelen. Dergelijk onderzoek is van groot belang 
om een veilige integratie van installaties voor het opwekken van duurzame energie in het bestaande luchtruim 
mogelijk te maken. 
 
Er is een aantal ontwikkelingen aan het rekenmodel voor de berekening van externe veiligheidsrisico’s die het 
mogelijk moeten gaan maken het risico realistischer in kaart te gaan brengen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is 
een nieuwe wijze van bepaling van de ongevalkansen uit historische ongevaldata. Bij het NLR zijn er in de afgelopen 
jaren modellen ontwikkeld die de kans op een ongeval kunnen voorspellen met in achtneming van de aanwezigheid 
van risicofactoren op een luchthaven. Deze wijze is toegepast in de NLR-Ecorys studie voor EASA [36] om de runway 
end safety areas (RESA) te bepalen. Door de risicofactoren aan te wijzen die horen bij een bepaalde luchthaven of 
zelfs een bepaalde baan van die luchthaven kunnen specifieke ongevalkansen worden afgeleid in plaats van generieke. 
Dit biedt een belangrijke mogelijkheid om het lokale risico correcter in kaart te brengen. De toepassing hiervan is bij 
NLR in onderzoek. 
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Een andere verbetermogelijkheid voor het externe veiligheidsrekenmodel is het toevoegen van typen luchtverkeer die 
nog niet in het model zijn opgenomen, zoals generatie-4 vliegtuigen, very light jets en, later, drones en elektrische 
vliegtuigen. Verder is het gebruik van de werkelijke radartracks van elke vlucht een verbetering. 


5.3 Internationale veiligheidsontwikkelingen 


In Juli 2016 heeft ICAO de tweede editie van Annex 19 Safety Management uitgebracht [21]. Deze bevat een aantal 
nieuwe verplichtingen, die vanaf november 2019 van toepassing zijn. Het betreft bijvoorbeeld de verplichting voor de 
vliegtuigbouw industrie om een veiligheidsmanagement systeem in te voeren. De verwachting is dat in de toekomst 
ook operators van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), voor het uitvoeren van meer risicovolle operaties, 
verplicht een door de overheid goedgekeurd veiligheidsmanagement systeem dienen te hebben. Annex 19 bevat ook 
nieuwe en aangepaste standaarden voor de omgang met, en bescherming van, safety data en safety informatie. Een 
nieuwe leidraad voor de implementatie door Staten en Service Providers is door ICAO recent uitgebracht via de vierde 
editie van de ICAO Safety Management Manual (SMM). De gerelateerde activiteiten gericht op nationale 
veiligheidsverbetering zijn opgenomen in State Safety Programs (SSPs). 
 
Als onderdeel van het SSP, moet de Staat vaststellen wat het minimaal acceptabele veiligheidsniveau is dat bereikt 
moet worden. Dit dient te gebeuren via toepassing van het relatief nieuwe concept van Acceptable Level of Safety 
Performance (ALoSP). Het is nodig te verkennen welke mogelijkheden er zijn om het ALoSP concept in te vullen en 
met name om aan te geven op welke onderwerpen er verbeterd moet worden. Hiervoor is het verzamelen en 
analyseren van veiligheidsdata cruciaal. Dit vraagt om methoden en tools voor het verwerken van grote hoeveelheden 
veiligheidsdata (big data). In Europa heeft EASA deze noodzaak herkend, en is gestart met het zogenaamde 
‘Data4Safety’ initiatief. Het is voor Nederland van belang zich bij deze internationale ontwikkelingen aan te sluiten. 
Hierbij kan goed gebruikt gemaakt worden van methoden/tools ontwikkeld door NLR in het Project P4 Total system 
risk assessment van het Future Sky Safety Programma [27]. Er wordt een prototype Risk Observatory ontwikkeld om 
veiligheidsrisico’s in het gehele luchtvaartsysteem te monitoren.  
 
Door de Nederlandse luchtvaartsector wordt geïnvesteerd in veranderingen aan de infrastructuur en procedures op 
luchthavens met als doel om veiligheidsverbeteringen te bereiken. Door het routinematig verzamelen van 
operationele data en het uitvoeren van analyses, kunnen veranderingen gedetecteerd worden welke terug te voeren 
zijn op veranderingen aan infrastructuur of procedures. Doel van het onderzoek is om de sector te ondersteunen, 
door algoritmes beschikbaar te maken alsmede door het beschikbaar maken van gekoppelde databronnen en 
visualisatie van de resultaten. 
 
Op dit moment worden risico’s over het algemeen door bedrijven binnen het eigen domein beheerst (bijv. veiligheid, 
beveiliging, milieu, gezondheid). Er vindt geen/beperkte afstemming met andere domeinen plaats, en neveneffecten 
of onderlinge verbanden tussen domeinen blijven onderbelicht. Afstemming met andere partijen en andermans 
risicomanagementsysteem is lastig. Het idee (ook geïnitieerd door ICAO) is dat er mogelijk voordeel te behalen is door 
in gebruik zijnde systemen voor veiligheidsmanagement verder te integreren. Dit brengt een behoefte aan 
ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken die bijdragen aan een geïntegreerde aanpak voor risicobeheersing 
met zich mee. Hierbij is het van belang om de organisatorische aspecten en ‘just culture’ goed mee te nemen.  
 
Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van resultaten uit het Project P5 Resolving the organisational accident van 
het Future Sky Safety Programma [27]. Dit project is gericht op het effect van organisatiestructuren, processen en 
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cultuur in de luchtvaart op de veiligheid. De uitgevoerde safety culture assessments hebben veel inzicht opgeleverd in 
hoe safety verbetering te realiseren is.  
 
Een gezonde veiligheidscultuur is essentieel voor een goed functionerend veiligheidsmanagement systeem. NLR heeft 
in het verleden een tool ontwikkeld (ASC-IT) waarmee veiligheidscultuur inzichtelijk gemaakt kan worden. Een 
volgende stap is het verder ontwikkelen van dit instrument m.b.v. de resultaten uit het Future Sky Safety Project P5, 
ter ondersteuning van luchtvaart organisaties om de benodigde stappen te kunnen zetten om hun veiligheidscultuur 
te verbeteren.  
 
Op 11 september 2018 is de nieuwe EASA Basic Regulation No 1139/2018 ingevoerd. Deze formaliseert een rol voor 
EASA in de ontwikkeling van regelgeving en harmonisatie van standaarden voor civiele drones alsmede urban air 
mobility. EASA krijgt een coördinerende rol voor luchtvaart cybersecurity. Bovendien realiseert EASA jaarlijks een 
European Plan for Aviation Safety (EPAS). 
 
Deze internationale veiligheidsontwikkelingen zullen naar verwachting op relatief korte termijn een positieve impact 
hebben op de luchtvaartveiligheid, ook in Nederland. Als we kijken naar de onderzoeksbehoefte op de langere 
termijn, dan zijn de Europese roadmap voor onderzoek in de luchtvaart (Flight Path 2050) [28] alsmede strategische 
aanbevelingen van het EU Project OPTICS [29] relevant. 
 
De lange termijn visie voor de luchtvaart, uitgebracht door de Europese Commission als Flight Path 2050 herkent en 
bevestigt veiligheid als belangrijke European prioriteit: to achieve the highest levels of safety and security to ensure 
that passengers and freight as well as the air transport system and its infrastructure are protected. De specifieke Flight 
Path 2050 doelstellingen voor veiligheid zijn: 
• The European ATS has less than one accident per ten million commercial aircraft flights. 
• Weather and other hazards from the environment are precisely evaluated and risks are properly mitigated. 
• The European ATS operates seamlessly through interoperable and networked systems allowing manned and 


unmanned air vehicles to safely operate in the same airspace. 
 
ACARE heeft via zijn Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) onderzocht welke enablers nodig zijn om de 
strategische doelstellingen voor safety te realiseren. Het EC Project OPTICS heeft vervolgens onderzocht wat de 
hoeveelheid aan EU onderzoek is die wordt besteed aan elke SRIA enabler. De daaruit volgende bevindingen en 
strategische aanbevelingen zijn samengevat in Figuur 12: Enablers en strategische aanbevelingen ten behoeve van 
Flightpath 2050 [28]. Van zeer groot belang zijn de enablers System-wide Safety Management Systems en Human-
centered automation. Ook dient voldoende aandacht besteed te worden aan Forensic Analysis, Operational mission 
management systems and procedures, resilience by design, standardisation and certification en new crew and team 
concept. In mindere mate is de enabler Passenger Management van belang. 
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Figuur 12: Enablers en strategische aanbevelingen ten behoeve van Flightpath 2050 [28] 


 
Opvallend is ook hier de urgentie van onderzoek naar de veilige integratie van RPAS, drones en personal vehicles 
alsmede de noodzaak voor het delen van data voor veiligheidsverbetering. Er is ook behoefte aan methoden en tools 
om de impact van veranderingen goed te kunnen voorspellen. 
 
Het NLR is verdere stappen hierin aan het maken binnen het vervolgproject OPTICS 2, waarin wordt gekeken hoe het 
landschap van het Europese veiligheidsonderzoek eruit ziet in relatie tot de recente update van Flight Path 2050, en 
waar ook gekeken wordt naar hoe deze landscape eruit ziet voor Europees Security onderzoek. 
 
Internationaal is er nauwelijks externe veiligheidsbeleid voor luchtvaart en worden de bijbehorende externe 
veiligheidsrisico’s beperkt in kaart gebracht. Daardoor is niet zonder meer duidelijk hoe zich het externe 
veiligheidsrisico ontwikkeld bijvoorbeeld ten opzichte van Nederland. Cijfers over de luchtvaart in de Verenigde Staten 
tot het jaar 1996 laten eerst een afname zien van het aantal dodelijke slachtoffers op de grond ten gevolge van 
vliegtuigongevallen en vervolgens een stabilisering. De trend daarna is niet gerapporteerd. Voor veel met Nederland 
vergelijkbare landen geldt net als in Nederland groei in luchtvaart, verbetering van luchtvaartveiligheid en ook groei 
van het aantal omwonenden van de luchthaven. Hoe dit lokaal per saldo uitpakt is niet geanalyseerd, maar gezien de 
sterke groei van de stedelijke bevolking en dat zich juist daar de luchthavens bevinden en andersom, is het mogelijk 
dat in sommige landen het aantal mensen met een verhoogd risico toeneemt. Dat de luchtvaart (drones, vliegtaxi’s) 
de stedelijke omgeving binnen zal dringen, gaat daar negatief aan bijdragen.  
 
Wereldwijd gezien heeft Nederland naast het Verenigd Koninkrijk een geavanceerd en transparant beleid voor het 
externe veiligheidsrisico rond luchthavens. Nederland heeft zelfs het instrumentarium, GEVERS genaamd, waarmee 
het risico van de omwonenden van een luchthaven wordt berekend en geanalyseerd, publiek beschikbaar gesteld. Op 
Europees niveau krijgt externe veiligheid rond luchthavens langzamerhand meer aandacht. Externe veiligheid werd 
onlangs door Eurocontrol bestempeld als één van de belangrijke (milieu)impacts voor omwonenden van een 
luchthaven. In 2015 wil Eurocontrol kennis opdoen over welke bestaande tools voor externe veiligheid er op dit 







 
 
 


45 


NLR-CR-2018-407-Hzv-1  |  januari 2019 


 


moment beschikbaar zijn. Om die reden heeft Envisa voor Eurocontrol een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de 
mogelijkheid om het Eurocontrol’s IMPACT rekenpakket uit te breiden met een externe veiligheid-rekentool. Met de 
medewerking van NLR is een rapportage opgesteld over de gewenste methodiek om ‘third party risk’ te bepalen. De 
beoogde methodiek zou gebaseerd kunnen zijn op een combinatie van de bestaande methodes van NLR en NATS UK. 
Het resultaat is vastgelegd in het rapport: ‘Feasibility study on the integration of third party risk near airports into 
IMPACT’ (2015).  


5.4 Nieuwe veiligheidsrisico’s door digitalisering en 
automatisering 


Digitalisering en automatisering hebben een merkbare impact op alle facetten in het dagelijkse leven en deze 
ontwikkelingen beginnen nu ook door te dringen in de luchtvaart. Zo is er sprake van nieuwe operationele en 
technologische ontwikkelingen, waarbij er een toename zal zijn van meer autonome luchtvaartuigen (inclusief 
middelgrote tot grote/zware) drones, zo mogelijk zelfs voor vervoer van passagiers). Vooral waar deze operaties in, of 
in de nabijheid van, stedelijke gebieden (‘smart city’ omgeving) worden beoogd, is het de vraag hoe de veiligheid 
gewaarborgd kan worden. Het gaat hierbij dan tevens om de externe veiligheid van personen en kritische 
infrastructuren op de grond. 
 
Performance-based regelgeving, die veiligheids- en prestatie-eisen stelt aan functies van autonome systemen, wordt 
voorzien door ICAO en ook EASA. De vraag hierbij is hoe concepten van autonome vliegtuig systemen gecertificeerd 
kunnen worden tegen performance-based regelgeving. Het NLR beschikt over een set van veiligheidsmodellen, 
waarmee de beantwoording van deze vraag kan worden ondersteund. Deze is echter nog niet gericht op de, in 
ontwikkeling zijnde, regelgeving van EASA. Ook is nog onduidelijk hoe een en ander past in ICAO’s Annex 19 ALoSP 
principe. Doorontwikkeling is dan ook hoog nodig. Mogelijk dat de ervaring en kennis met betrekking tot autonomie, 
zoals aanwezig in andere transport modes (zoals weg, spoor en water), nuttig kan zijn voor het verder toepassen van 
aanwezige veiligheidsmethoden. Het meetbaar maken van de veiligheid van autonome systemen (via safety 
performance indicators) kan mogelijk door vergelijking met andere modaliteiten (via aantal ongelukken, reiziger km’s, 
etcetera).  
 
Autonome systemen maken gebruik van software die de beslissingen neemt (decision making) die normaal gesproken 
door de menselijke bestuurder worden genomen. Hoe kan de correctheid en compleetheid van de 
softwarespecificatie binnen een autonoom systeem worden aangetoond? De software dient rekening te houden met 
te nemen beslissingen tijdens de operatie in alle omstandigheden die zich kunnen voordoen. Hoe is het gebruik en de 
supervisie van autonome systemen door de mens te optimaliseren (zogeheten human centered automation)? 
 
De luchtvaart maakt steeds meer gebruik van toepassingen van ‘big data’. Hierbij worden op sterk automatische wijze, 
bijvoorbeeld met Artificial Intelligence en/of Machine Learning technieken, grote hoeveelheden data verwerkt en 
geanalyseerd. Een voorbeeld is EASA’s Data4Safety initiatief. De resultaten gaan gebruikt worden voor beslissingen 
voor de veiligheid. Veel data sets zijn echter onvolledig, of deels incorrect, zodat fouten ongemerkt door gaan werken 
in het eindresultaat en de advisering. Hoe hiermee om te gaan is nog volstrekt niet helder.  
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6 Participatie 


Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van een aantal voorbeelden de kennis en ervaring die het NLR heeft op het 
gebied van community engagement en participatie in het kader van de door IenW gestelde kennisvraag inzake 
governance (zie hoofdstuk 1). Hinderbeleving en kwaliteit van leven zijn belangrijke thema’s voor de omgeving 
waarmee geparticipeerd wordt. Onderzoek hiernaar staat beschreven in hoofdstuk 2. 


6.1 Masterclass omwonenden van luchthaven Eindhoven 


In de werkgroep Innovatie van de Uitvoeringstafel van de luchthaven Eindhoven is gesproken over het beter 
betrekken van de omwonenden. De Koninklijke Luchtmacht heeft vervolgens het idee ontwikkeld om de “Masterclass 
Redesigning Eindhoven Air Traffic” te organiseren.  
 
Begin 2018 is de vliegbasis, ondersteund door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, begonnen met de organisatie. 
Het doel van de Masterclass was om samen met omwonenden op zoek te gaan naar mogelijkheden om geluidshinder 
te verminderen. Het uitgangspunt voor de Masterclass was primair om te focussen op onderwerpen die binnen de 
invloed van de vliegbasis vallen, namelijk: hoe wordt het vliegverkeer afgehandeld en welke mogelijkheden zijn er om 
het beter te doen. 
 
De masterclass bestond uit drie delen: 


1. Op dag 1 vond de eigenlijke Masterclass plaats. Hierbij zijn omwonenden van de luchthaven Eindhoven, die 
zich hadden aangemeld, door de verkeersleiding van Eindhoven Airport, geïnformeerd over de technische 
afhandeling van het vliegverkeer en welke mogelijkheden er zijn om geluidhinder tegen te gaan of anders te 
verdelen. Aan het einde van deze dag kregen de omwonenden twee vragen mee om verder uit te werken:  
o hoe wordt het vliegverkeer in hun (sociale) omgeving ervaren? 
o welke kansen zien zij op basis van de aangereikte technische informatie? 


2. Deze vragen vormden de input voor dag 2. In vier sessies is in kleine groepen, bestaande uit omwonenden en 
experts, onder leiding van social designers gezocht naar kansen, inzichten en ideeën om de geluidshinder van 
de vliegbasis te beperken. Iedere deelnemer heeft tijdens dag 2 zijn of haar favoriete idee zo concreet 
mogelijk uitgewerkt en gepresenteerd. 


3. De ideeën van omwonenden zijn vervolgens door experts beoordeeld op uitvoerbaarheid. Op dag 3 zijn de 
resultaten daarvan teruggekoppeld aan de deelnemers van de masterclass. 


 
Tijdens de masterclass zijn een groot aantal inzichten, kansen en ideeën naar voren gekomen die onderverdeeld zijn in 
enkele brede thema’s. Deze overkoepelende thema’s zijn: spreiding, beleving, cumulatie & bronaanpak en 
communicatie en betrokkenheid. Per thema is beschreven welke ideeën en verbeteringen zijn voorgesteld. 
 
De masterclass is volgens de verkeersleiding van Eindhoven Airport goed verlopen. Er was sprake van constructief 
overleg waarbij veel ideeën gegenereerd zijn. De deelnemende omwonenden spraken hun waardering uit voor deze 
aanpak en waren positief over de gedeelde informatie. 
 
Lessons learned: door de opzet werden ook omwonenden bereikt die normaal tot de zwijgende meerderheid behoren. 
Hierdoor was sprake van een goede balans in de groep en was constructief overleg mogelijk. De interactie met experts 
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uit het luchtvaartdomein werd gewaardeerd en leverde antwoorden op voor vragen die leefden onder de 
omwonenden. Dit draagt bij aan een goede dialoog tussen luchthaven en omgeving. 
De sessies in kleine groepen (dag 2) droegen zeker bij aan het goede verloop. Nadeel hiervan is wel dat het relatief 
veel tijd vraagt om grotere groepen omwonenden op deze manier te benaderen. 


6.2 Meting van hinderbeleving 


F-35 belevingsvlucht Leeuwarden en Volkel 
De F-35's landden 23 mei 2016 op Vliegbasis Leewarden en waren 3 weken in Nederland. De nieuwe Nederlandse 
jachtvliegtuigen maakten 26 mei zogenoemde belevingsvluchten in de omgeving van de Vliegbases Leeuwarden en 
Volkel [33]. Het hoofddoel van dit onderzoek was het meten van het verschil in de geluidsbeleving van de 
omwonenden tussen de F-35 en de F-16 tijdens de belevingsvluchten, en aanvullend het meten van de piekniveaus op 
een aantal locaties in de omgeving van vliegbases Leeuwarden en Volkel tijdens de belevingsvluchten. 
 
De omwonenden van beide vliegbases wilden het geluid van de F-35 vergelijken met dat van de F-16. Tijdens de 
belevingsvlucht vlogen beide toestellen daarom kort na elkaar de aankomst- en vertrekroutes. Omwonenden konden 
zo kennismaken met het toestel en het geluid ervaren in hun eigen omgeving. Ter ondersteuning van de 
geluidsbeleving richtte het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) per vliegbasis 5 meetpunten in. Hiermee 
werden piekwaarden gemeten op plekken zoals woonkernen en fietspaden. De locaties zijn in overleg met de 
omwonenden vertegenwoordigers gekozen. 
 
Voorafgaand aan de komst van de F-35's zijn er voor omwonenden informatieavonden georganiseerd. Daarnaast 
konden zij hun ervaringen delen via een enquête. 
 
De resultaten uit dit onderzoek [34] gaven omwonenden, bestuurders en Defensie inzage in de beleving van de  
F-35. Ook geven de metingen inzicht in lokale piekniveaus van beide toestellen. 
 
Pilot klimprofielen Eindhoven Airport 
De pilot klimprofielen komt voort uit de Masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Ryanair-vliegtuigen vlogen 
tijdens de pilot twee verschillende klimprofielen: NADP1 en NADP2. NADP (Noise Abatement Departure Procedure) is 
een startprocedure om de ervaren hinder te beperken. De procedures richtten zich op het verminderen van de 
geluidniveaus: 
o dichtbij de luchthaven, onder de vliegroute (NADP1), door sneller te klimmen maar wat langzamer te vliegen; 
o of juist wat verder weg, onder de vliegroute (NADP2), door eerst snelheid te maken en langzamer te klimmen. Dit 


is voor Ryanair de gebruikelijke procedure bij een start vanaf de luchthaven Eindhoven. 
 
Doordat een vertrekkend vliegtuig hoger of lager passeert, of vliegt met meer of minder stuwkracht, kan sprake zijn 
van een andere geluidsbeleving. Dit zal afhangen van de locatie van de waarnemer ten opzichte van het passerende 
vliegtuig. Tijdens een pilot van een week is informatie verzameld over de geluidbeleving van omwonenden tijdens 
passages van starts met de bestaande startprocedure (NADP2) en volgens een afwijkende startprocedure (NADP1). 
 
Tijdens de pilot is de geluidsbeleving van omwonenden tijdens de passages van vertrekkende vliegtuigen gemeten. 
Dat gebeurde door feed-back te vragen via een web-formulier. Hierbij was niet bekend gemaakt welke startprocedure 
door welk vliegtuig gevolgd werd. 
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De positiever resultaten van de F35 belevingsvluchten en de pilot klimprofielen Eindhoven tonen het belang van een 
gedegen voorbereiding aan. Om omwonenden een mening te laten vormen helpt het als er wat te vergelijken valt. Het 
inschatten van de impact van een toekomstige operatie is lastig zonder een herkenbaar referentiescenario om mee te 
vergelijken. Bijvoorbeeld een nieuw type jachtvliegtuig versus diens voorganger of verschillende varianten van een 
vertrekprocedure.  


6.3 Gebruik VR (VCNS) of andere technologie/technieken 


Luchthaven Lelystad 
Tijdens meerdere informatieavonden rondom de uitbreiding van de luchthaven Lelystad en het ontwerp van nieuwe 
vliegroutes is NLR’s Virtual Community Noise Simulator (VCNS) ingezet. Door middel van deze simulaties werd voor de 
aanwezigen hoorbaar en zichtbaar gemaakt hoe passages van toekomstige vliegbewegingen er uit komen te zien. 
 
Voor de simulaties waren voor meerdere locaties een groot aantal scenarios ontwikkeld die inzicht gaven in 
passerende vliegtuigen op verschillende hoogtes en afstanden; dit voor zowel starts, landingen als horizontale 
vluchtfases. 
 


 
 
De ervaring leerde dat de simulaties gewaardeerd werden en het gevraagde inzicht konden geven. Omdat op grotere 
afstand van de luchthaven sprake is van relatief lage geluidsniveaus, was bij sommige aanwezigen wel enige scepsis 
over de hoogte (juistheid) van gepresenteerde geluidsniveaus. Dit wordt mede ingegeven door eerdere ervaring met 
verkeer van Schiphol welke bestaat uit grotere (en luidere) toestellen opererend op een hogere vlieghoogte. 
 
Naast de presentatie van de simulaties zelf, bood de interactie met omwonenden een goed platform om ook andere 
vragen te kunnen beantwoorden. Deze één-op-één interacties werden positief gewaardeerd. 
 
Arlanda Airport 
Met behulp van NLR’s Virtual Community Noise Simulator (VCNS) heeft Swedavia voor de luchthaven van Arlanda 
invulling gegeven aan onderzoek naar de te verwachten effecten van een stijlere naderingsprocedure. Swedavia wilde 
met deze wijze van informatie voorziening, naast de gebruikelijke resultaten uit geluidbelastingsberekeningen, een 
stap zetten om te komen tot betere samenwerking met de omwonenden van de luchthaven. 
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Gestart is met een eerste introductie van de VCNS voor een werkgroep met omwonenden. Samen met de 
werkgroepleden zijn vervolgens twee scenario’s uitgewerkt waarvoor VCNS simulaties gewenst waren: 


1. Gekozen is voor een locatie in de plaats Upplands Väsby; hier passeren vliegtuigen die uit zuidelijke richting 
de luchthaven van Arlanda naderen. 


2. Scenario 1 toont een vliegtuig dat passeert op een hoogte die hoort bij het huidige glijpad van 3 graden. 
3. Scenario 2 toont een mogelijke alternatieve nadering op iets grotere hoogte, passend bij een glijpad met een 


hoek van 3.2 graden. 
 
Nadat de VCNS simulaties gemaakt waren zijn de resultaten als eerste door de werkgroep beoordeeld en vervolgens 
op een later tijdstip gepresenteerd tijdens een openbare informatieavond.  
 
De meer interactieve wijze van de opzet van de informatieavond werd door de aanwezigen positief gewaardeerd. 
Inhoudelijk werden de scenario’s positief beoordeeld. Dit gold ook voor de herkenbaarheid van het scenario met de 
huidige naderingsprocedure dat ter vergelijking met de nieuwe, stijlere, naderingsprocedure werd aangeboden. 
 
Uit de reacties tijdens de informatieavond was verder op te maken dat: 


• de inzet van VCNS werd gewaardeerd door de aanwezigen; 
• deze communicatiewijze als een goede aanvulling voor rekenresultaten gezien werd; 
• dit zeker geldt voor gebieden waar omwonenden nu nog niet zijn blootgesteld aan vliegtuiggeluid. 


6.4 NLR bijdrage in voorlichtingen/inspraakavonden/etc. 


In deze paragraaf is puntsgewijs een overzicht gegeven van NLR activiteiten die een relatie hebben met 
informatievoorziening naar burgers die bij luchthavens, of onder aan- en uitvliegroutes, wonen. 
 
De NLR bijdragen bestaan gobaal gezien uit de volgende activiteiten: 


• Presenteren van onderzoeksresultaten. 
• Voorlichten en onze kennis delen; omwonenden inzicht geven in wat ze kunnen verwachten. 
• Zorgen dat (vertegenwoordigers van) omwonenden voldoende kennis hebben: voorbeelden hiervan zijn de 


ondersteuning van een auditteam rond de luchthaven Eindhoven en de “cursus geluid” voor bewonersgroep 
die betrokken is bij meetnetten Leeuwarden en Volkel. 


 
Algemene observaties van zaken die goed gaan, of belangrijk zijn om te adresseren: 


• Presentaties van onderzoeksresultaten in begrijpelijke taal brengen is vaak een uitdaging; wanneer dit 
bewust wordt opgepakt, worden de resultaten gewaardeerd. 


• De één-op-één gesprekken met geïnteresseerde omwonenden; vaak zijn dit omwonenden die vallen in de 
categorie van de “zwijgende meerderheid”. 


• Het vroegtijdig meenemen van (vertegenwoordigers van) omwonenden in bijvoorbeeld het opzetten van 
onderzoekstrajecten of informatie-avonden en in de keuzes die gemaakt worden is erg belangrijk om 
draagvlak te creëren. 


• Het is belangrijk om een juiste match te maken tussen (de grootte van) het publiek en het middel dat 
gehanteerd word om informatie te verstrekken. Zo is gebleken dat het hoorbaar maken van de te verwachten 
geluidsniveaus rondom nieuwe situaties met geluidshinder in een grote, volle, zaal niet goed werkt. Hier is 
een een-op-een weergave/beleving beter.  
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6.5 Referenties naar community engagement en 
participatie in andere landen 


Door de Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) en Airports Council International (ACI) is een document 
over het het managen van Luchtvaartgeluid uitgebracht [31]. Naast best-practice richtlijnen zijn in dit document 
voorbeelden van community engagement activiteiten rond diverse luchthavens opgenomen, in de vorm van een 
beschrijving van case-studies: 


1. Use of noise modelling tools 
2. Stakeholder collaboration – Airbus, Heathrow and NATS partner for quieter flight 
3. Continuous descent operations campaign in the UK 
4. Using PBN to reduce airport to reduce noise – Greener Skies of Seattle 
5. “Smart Tracking” at Gold Coast Airport  
6. Changing a standard departure to reduce noise 
7. Community collaboration to reduce departure noise – Melbourne Airport early turns 
8. Heathrow, Gatwick, and Stansted quota count system 
9. WebTrak – an aircraft noise website 
10. Noise respite trials in the UK 
11. Working with a community to adjust noise – Roleystone arrival flight path trial. 


 
Verdere voorbeelden van community engagement activiteiten zijn beschreven door ICAO in [ref. 32, hoofdstuk 2]: 


1. COMMUNITY ENGAGEMENT (CAEP studies mbt community engagement). 
2. 10 YEARS MEDIATION CONTRACT – 10 YEARS DIALOGUE FORUM (Wenen Airport). 
3. MOVING TOWARDS A 4TH GENERATION IN AIRCRAFT NOISE MANAGEMENT (Heathrow Airport). 


6.6 Conclusies 


NLR hecht veel belang aan het vergroten van het inzicht in wat een goed participatietraject met de omgeving van een 
luchthaven kenmerkt en zoekt een betere wetenschappelijke onderbouwing hiervoor. Het NLR is daarom zowel actief 
in Europese onderzoeksprojecten zoals ANIMA (zie hoofdstuk 2 en 4), nationale innovatietrajecten zoals Masterclass 
Eindhoven (zie sectie 6.1) en uitvoerend in participatietrajecten in de praktijk.  
 
Uit de genoemde ervaringen zijn een aantal lessen te trekken welke kunnen worden meegenomen in toekomstige 
participatietrajecten:  


• Betrek omwonenden vanaf het begin bij wezenlijke beslistrajecten. Wees hierbij transparant en deel 
informatie en onderzoeksresultaten al tijdens de onderzoekstrajecten. Ook tijdens de dagelijkse operaties is 
het delen van informatie, zoals bijvoorbeeld gehanteerde keuzecriteria, belangrijk. 


• Laat omwonenden meebeslissingen over de uitvoer van het onderzoek. Bijvoorbeeld over waar er gemeten 
moet worden, wat er wordt gemeten, etc. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid bij de uitkomsten van 
het onderzoek.  


• Vaak is de materie over bijvoorbeeld geluid, emissies, etc erg complex en moeilijk te vatten voor 
buitenstaanders. Dit leidt tot wantrouwen bij omwonenden richting overheid en luchthaven. Zonder kennis 
van zaken zijn omwonenden niet in staat om constructief deel te nemen aan het besluitvormingstraject. 
Begrijpelijk taal, hulpmiddelen zoals VCNS en het beschikbaar stellen van experts en expertise dragen bij aan 
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het vertrouwen van omwonenden en stellen hen in staat als serieuze gesprekspartner te kunnen deelnemen 
aan discussies met een luchthaven of de overheid.  


• Het inschatten van de impact van een toekomstige operatie is lastig zonder een herkenbaar 
referentiescenario om mee te vergelijken. Bijvoorbeeld de bestaande naderingsprocedure versus een 
alternatief daalpad of een nieuw type jachtvliegtuig versus diens voorganger.  


• Het luchtvaartdebat wordt gedomineerd door de sector zelf en een kleine groep, actieve tegenstanders. Het 
vraagt extra inzet om ook omwonenden die behoren tot de categorie van de “zwijgende meerderheid” te 
betrekken.  


• Het is belangrijk om een juiste match te maken tussen (de grootte van) het publiek en het middel dat 
gehanteerd word om informatie te verstrekken. Zo is gebleken dat het hoorbaar maken van de te verwachten 
geluidsniveaus rondom nieuwe situaties met geluidshinder in een grote, volle, zaal niet goed werkt. Hier is 
een een-op-een weergave/beleving beter.  
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Datum 5 maart 2019 

Betreft vijf studies luchtvaart 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij zend ik u vijf studies die zijn uitgevoerd in opdracht of op verzoek van mijn 

departement. Het betreft de rapporten: 

1. ‘Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk’; 
2. ‘Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2018’;  
3. ‘Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2018’; 
4. ‘Geactualiseerd luchtvaartprognosemodel AEOLUS’; 
5. ‘Kennis ten behoeve van de Luchtvaartnota’ van het NLR (verzoek van IenW). 
 

In deze brief wil ik u informeren over de resultaten van deze studies en de 

vervolgtrajecten voor zover van toepassing. 

 

1. Connectiviteit Caribisch deel van het Koninkrijk 

In de “Afspraken aangaande samenwerking op het gebied van luchtvaart” van 10 

februari 2017 zijn de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 

Curaçao, de minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland en de Staatssecretaris 

van Infrastructuur en Milieu van Nederland overeengekomen om een Expertgroep 

Connectiviteit in te stellen om te onderzoeken hoe de connectiviteit tussen de 

eilanden op een veilige en betrouwbare manier structureel kan worden geborgd.  

  

Op verzoek van de expertgroep heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) in 2018 

het onderzoek “Connectiviteit Caribische deel van het Koninkrijk” uitgevoerd. In 

dat onderzoek wordt aangegeven dat in de periode 2012-2017 zowel het aanbod 

als de vraag naar luchttransport op alle routes in het Caribisch deel van het 

Koninkrijk de laatste jaren sterk zijn teruggelopen. Daarbij kwalificeren de routes 

Sint Maarten-Saba/Sint Eustatius, Sint Maarten- Curaçao en Aruba-Bonaire in die 

periode als (zeer) dunne routes waarop passagiers vaak afhankelijk zijn van een 

maatschappij en bewegen de routes Aruba-Curaçao en  Curaçao-Bonaire in de 

richting van dunne routes waarop nog wel meerdere luchtvaartmaatschappijen 

actief zijn.   

  

SEO geeft aan dat de inzet van het instrument van de “Public Service Obligation” 

(openbare dienstverplichting) kan worden ingezet om de connectiviteit te 

garanderen wanneer de maatschappelijke belangen als betrouwbaarheid en 
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betaalbaarheid onvoldoende door de markt worden geborgd. Daarbij is de inzet 

van PSO’s binnen het Koninkrijk volgens SEO vooral gerechtvaardigd op zeer 

dunne routes met minder dan 100.000 passagiers per jaar waarop passagiers 

vaak afhankelijk zijn van één maatschappij zoals de bovenwindse routes tussen 

Sint Maarten en Saba/St Eustatius. Daarnaast is het verstandig, gezien de 

ervaringen in het verleden, te bezien of een PSO voor de route Bonaire – Curaçao 

de connectiviteit in de toekomst meer structureel zou kunnen borgen.  

  

Daarnaast zou volgens de SEO het Multilateraal Protocol, dat de markttoegang 

voor luchtvaartmaatschappijen binnen het Koninkrijk regelt, verder geliberaliseerd 

kunnen worden om de connectiviteit binnen het Koninkrijk te verbeteren. 

  

Het SEO-rapport is deels gebaseerd op bedrijfsvertrouwelijke gegevens over 

luchtvaartmaatschappijen die niet in het rapport zijn opgenomen. Op basis van de 

uitkomsten van het SEO-rapport heeft de Expertgroep Connectiviteit aan de 

landen van het Koninkrijk aanbevolen om de opties van het inzetten van openbare 

dienstverplichtingen alsmede verdere liberalisering van het Multilateraal Protocol 

in Koninkrijksverband nader te verkennen.  

  

De uitkomsten van SEO en de aanbevelingen van de Expertgroep zijn tijdens de 

Regiegroep Luchtvaart van 18 december 2018 in Aruba met de 

vertegenwoordigers van alle landen uit het Koninkrijk besproken. Deze Regiegroep 

is het door de regeringen ingestelde ambtelijke overlegorgaan over luchtvaart 

tussen de betrokken landen van het Koninkrijk. 

  

Uit deze bespreking bleek dat de connectiviteit in het afgelopen jaar met name 

tussen de benedenwindse landen van het Koninkrijk is verbeterd en er op die 

verbindingen weer meer vluchten worden aangeboden door een toenemend aantal 

luchtvaartmaatschappijen. De vertegenwoordigers van de overige landen hebben 

er daarom op gewezen dat vervolgacties voor de benedenwindse eilanden minder 

prioritair zijn. Voor het op dit moment wijzigen van het Multilateraal Protocol zag 

men geen noodzaak. Wel blijft dit punt op de agenda van de Regiegroep en sluit 

men deze actie, indien de omstandigheden mochten verslechteren, voor de 

toekomst niet uit.  

  

De connectiviteit van de bovenwindse verbindingen tussen Sint Maarten en 

respectievelijk Sint Eustatius en Saba blijft een punt van zorg qua gehanteerde 

tarieven en omdat het aantal frequenties in de onderzochte periode is afgenomen. 

Daarbij blijven passagiers sterk afhankelijk van het aanbod van één 

luchtvaartmaatschappij.    

  

Ik zal dit jaar in samenspraak met Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius op basis 

van het SEO-onderzoek opties gaan verkennen om de mate van connectiviteit 

tussen Sint Maarten met Saba en Sint Eustatius alsmede tussen Bonaire en 

Curaçao te verbeteren. In het bijzonder verdienen de tarifering, frequenties en 

leveringszekerheid bijzondere aandacht. In februari zal met deze actie worden 

gestart. 

  

Daarnaast blijf ik uiteraard de mate van connectiviteit binnen het gehele 

Koninkrijk monitoren zodat ik in samenspraak met de overige landen van het 

Koninkrijk tijdig de benodigde maatregelen kan nemen mocht de connectiviteit op 

een of meer routes binnen het Koninkrijk in het geding komen.  
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Ik zal uw Kamer dit jaar informeren over de uitkomsten. 

 

2. Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2018 

Zoals voor elk jaar is er ook voor 2018 weer een monitor netwerkkwaliteit en 

staatsgaranties door SEO uitgevoerd. Deze monitor geeft een beeld van de 

ontwikkeling van de netwerkkwaliteit op Schiphol ten opzichte van zes 

concurrerende luchthavens: Parijs Charles de Gaulle, Londen Heathrow, Frankfurt, 

München, Istanbul Atatürk en Dubai. De monitor vergelijkt het aantal directe 

verbindingen vanaf deze luchthavens (‘directe connectiviteit’) en het aantal 

mogelijke verbindingen met een overstap onderweg (‘indirecte connectiviteit’). 

Ook richt de monitor zich op de zogenaamde ‘hubconnectiviteit’. Het gaat dan om 

de verbindingen die met een overstap via de betreffende luchthaven mogelijk zijn. 

Bij verbindingen met een overstap wordt rekening gehouden met de overstap- en 

omvliegtijden. Daarnaast wordt in de monitor het netwerk van Air France KLM 

vanaf Schiphol vergeleken met dat vanaf Parijs Charles de Gaulle. Zo wordt de 

naleving van de staatsgaranties gevolgd die in het kader van de fusie van KLM 

met Air France zijn afgesproken. 

 

Uit de monitor 2018 blijkt dat de groei van de directe en indirecte connectiviteit en 

ook de hubconnectiviteit op Schiphol in vergelijking met voorgaande jaren 

bescheiden is. Volgens SEO is dit vermoedelijk een gevolg van de 

capaciteitschaarste waar Schiphol sinds dit jaar mee kampt. Van de zeven 

onderzochte luchthavens biedt Schiphol het minste aantal nieuwe bestemmingen 

aan ten opzichte van 2017. De directe connectiviteit en de hubconnectiviteit op 

Schiphol zijn in 2018 lager dan op Frankfurt, maar hoger dan op de andere 

luchthavens. Hiermee heeft Schiphol nog steeds een omvangrijk netwerk en blijft 

Schiphol een belangrijke overstapluchthaven. Frankfurt blijft de grootste 

concurrent van Schiphol in termen van netwerkoverlap. Het directe netwerk van 

Air France op Parijs Charles de Gaulle is in 2018 voor het eerst sinds 2010 sterker 

gegroeid dan het netwerk van KLM op Schiphol. De hubconnectiviteit van KLM 

groeide in 2018 op Schiphol nog wel sterker dan van Air France op Parijs Charles 

de Gaulle. De vrachtcapaciteit van KLM op Schiphol is in 2018 verder afgenomen. 

Op Parijs Charles de Gaulle is deze van Air France toegenomen. 

 

3. Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2018 

Net als bij de monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties gaat het bij de 

benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen van SEO om een jaarlijks 

terugkerend onderzoek. De benchmark geeft een indicatie van het niveau van de 

genoemde kosten voor luchtvaartmaatschappijen, waarbij Schiphol vergeleken 

wordt met tien concurrerende luchthavens: Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, 

Londen Heathrow, Brussel, Dubai, Istanbul Atatürk, Londen Gatwick, Madrid, 

München en Zürich. De kosten in de benchmark zijn de luchthavengelden, de Air 

Traffic Control (ATC)-heffingen en de overheidsheffingen. Er is berekend wat op de 

verschillende luchthavens voor een identiek pakket vluchten, dat representatief is 

voor Schiphol, aan deze kosten betaald zou moeten worden. Uit de benchmark 

blijkt dat Schiphol in 2018 de goedkoopste is van de negen West-Europese 

luchthavens. Dubai is marginaal duurder dan Schiphol. Istanbul Atatürk is als 

enige luchthaven goedkoper. Ten opzichte van 2017 is Schiphol 5% duurder 

geworden. In 2018 is Schiphol even duur als in 2003, terwijl alle andere 

luchthavens in die periode een substantiële groei laten zien. Hierbij wil ik 

overigens de kanttekening plaatsen dat Schiphol op 31 oktober 2018 bekend heeft 

gemaakt dat de luchthaventarieven op Schiphol in de periode 2019 tot 2021 met 

gemiddeld 7,9% per jaar zullen stijgen ten opzichte van de tarieven van 2018. De 
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tarieven zijn kostengeoriënteerd en een belangrijke reden voor deze tariefstijging 

zijn de investeringen die Schiphol moet plegen. Verder wordt invoering van een 

vliegbelasting voorbereid die ook tot hogere kosten zal leiden. 

 

4. Geactualiseerd luchtvaartprognosemodel AEOLUS 
In 2015 hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) lange termijn luchtvaartprognoses gepubliceerd als onderdeel 

van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO). Deze prognoses 

waren berekend met het lange termijn luchtvaartprognosemodel AEOLUS, dat 

eigendom is van IenW. Dit model wordt gebruikt voor lange termijn verkenningen, 

scenariostudies zoals de WLO-prognoses en onderzoeken waarbij 

beleidsmaatregelen worden doorgerekend (bijvoorbeeld het effect van een 

vliegbelasting op de lange termijn). 

 

Na de publicatie van de WLO-prognoses in 2015 is in opdracht van IenW en in 

overleg met beide planbureaus door Significance gewerkt aan actualisatie en 

verfijning van dit prognose- en simulatiemodel. In bijgevoegd rapport worden de 

technische aanpassingen in het model beschreven en zijn de resultaten 

opgenomen van een nieuwe doorrekening van luchtvaartscenario’s voor 2030 en 

2050. 

 

5. Kennis ten behoeve van de Luchtvaartnota 

Voor een goede onderbouwing van de afwegingen die gemaakt moeten worden 

over de Nederlandse luchtvaart in de toekomst, is kennis onmisbaar. Op verzoek 

van het ministerie hebben het PBL, het NLR en het Kim onafhankelijke 

kennisbases opgesteld op basis van de meest relevante thema’s voor de 

Luchtvaartnota. De kennisscan van het PBL en de factsheet van het Kim zijn reeds 

naar uw Kamer gestuurd als bijlage bij kamerbrief 31936-570. Zoals toegezegd 

stuur ik u bij dezen de scan van het NLR toe. 

 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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Samenvattend beeld
Aanbod en vraag krimpen

• Het aanbod van luchttransport in termen van aantallen 
vluchten en stoelen is op alle routes in het Caribische deel 
van het Koninkrijk sterk teruggelopen tussen 2012 en 
2017. De ontwikkeling van de vraag laat eenzelfde beeld 
zien: er is sprake van sterke afname van aantallen 
passagiers. In dezelfde periode waarin de connectiviteit 
afnam, groeide de bevolking op de meeste eilanden. 

Dunne routes

• De routes St. Maarten-Saba/St. Eustatius, St. Maarten-
Curaçao en Aruba-Bonaire, kwalificeren als (zeer) dunne 
routes waarop passagiers vaak afhankelijk zijn van één 
luchtvaartmaatschappij. 

• De routes Aruba-Curaçao en Curaçao-Bonaire bewegen 
in de richting van dunne routes. Op deze routes zijn 
(meestal) meerdere luchtvaartmaatschappijen actief, maar 
er is altijd sprake van afhankelijkheid van passagiers van 
één grote maatschappij. Er is sprake van een instabiele 
marktstructuur met regelmatige toe- en uittreding.

3

Aanbod
% groei 

2012-2017

Vraag
% groei

2012-2017

Bevolkings-
groei

%

Marktomvang en –
structuur

vluchten stoelen pax 2010-2017 pax, 2017 airlines
2010-2017

SXM-SAB -14% -14% -14% +12% (SAB) 31.000 1

SXM-EUX -22% -22% -23% -14% (EUX) 33.000 1

SXM-CUR -4% -44% -48% +7% (CUR) 45.000 1 – 2

AUA-CUR -56% -62% -48% +10% (AUA) 135.000 1 – 4

CUR-BON -40% -47% -28% +26% (BON) 151.000 2 – 4

AUA-BON -83% -57% -97% 1.100 1 – 3

Marktfalen: betrouwbaarheid en betaalbaarheid 
kwetsbaar

• De marktomstandigheden van dunne, krimpende routes, 
afhankelijkheid van één (dominante) maatschappij en 
gebrek aan alternatieven maken maatschappelijke belangen 
van betrouwbaarheid en betaalbaarheid kwetsbaar. 
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Samenvattend beeld
PSOs worden in de EU en in het Caribisch gebied 
ingezet om connectiviteit te borgen

• Public Service Obligations (PSOs) worden ingezet om de 
connectiviteit te borgen naar eilanden en afgelegen 
gebieden waar geen reële alternatieve transportwijzen 
bestaan en waarvoor connectiviteit van vitaal belang is 
voor de economische en sociale ontwikkeling.

• De EU kent momenteel 178 PSOs, waaronder 
verbindingen naar, en in het Caribisch gebied. Zo wordt 
het instrument van PSOs ingezet in de Franse overzeese 
gebieden in het Caribisch gebied om betrouwbare en 
betaalbare connectiviteit tussen de eilanden te borgen. 
Ook in de EU hebben veel PSOs betrekking op 
verbindingen tussen eilanden onderling en met het vaste 
land.

• In een PSO worden eisen gesteld aan 
luchtvaartmaatschappijen die de PSO route bedienen, ten 
aanzien van bijvoorbeeld: minimumcapaciteit (stoelen), 
minimale dienstregeling (dagen, tijden), punctualiteit, 
maximumtarieven, kortingen voor doelgroepen, etc..

4

• In een ‘open access PSO’ kunnen luchtvaart-
maatschappijen die voldoen aan de PSO-eisen met elkaar 
concurreren op de PSO route.

• In een ‘restricted PSO’ wordt via een aanbestedings-
procedure een (of  meerdere) luchtvaartmaatschappij(en) 
geselecteerd die de PSO route mogen bedienen met de 
daarbij behorende eisen. In een ‘subsidized restricted PSO’ 
ontvangt de luchtvaartmaatschappij een subsidie.
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Samenvattend beeld
Marktfalen rechtvaardigt de inzet van PSOs in het 
Caribische deel van het Koninkrijk

• PSOs zijn gerechtvaardigd wanneer maatschappelijke 
belangen als betrouwbaarheid en betaalbaarheid door de 
markt onvoldoende worden geborgd. Volgens de 
Europese Commissie is er sprake van zulk marktfalen op 
routes met minder dan circa 100.000 passagiers die niet 
structureel door meerdere luchtvaartmaatschappijen 
worden bediend. 

• Voor de routes St. Maarten-Saba/St. Eustatius, St. 
Maarten-Curaçao en Aruba-Bonaire is een PSO 
gerechtvaardigd op basis van aantallen passagiers en 
afhankelijkheid van één luchtvaarmaatschappij. De routes 
Aruba-Curaçao en Curaçao-Aruba bewegen in de richting 
van dunne routes en zijn monopolistische/sterk 
gedomineerde markten. Voorts vormen deze routes 
belangrijke onderdelen in het systeem van connectiviteit 
in het Caribische deel van het Koninkrijk dat van belang 
is voor de realisatie van agglomeratievoordelen in 
verschillende sectoren van de economie.

5

passagiers, 
2017

airlines
2010-2017

Marktaandeel
grootste airline

2012-2017

Marktfalen:PSO
gerechtvaardigd?

SXM-SAB 31.000 1 100% Ja

SXM-EUX 33.000 1 100% Ja

SXM-CUR 45.000 1 – 2 87%-100% Ja

AUA-CUR 135.000
1 – 4

60%-99%
Ja, vanwege sterke 

dominantie en 
systeemconnectiviteit

CUR-BON 151.000
2 – 4

66%-87%
Ja, vanwege sterke 

dominantie en 
systeemconnectiviteit

AUA-BON 1.100 1-3 64%-100% Ja

• Marktfalen (schaalvoordelen, afhankelijkheid van één of  
enkele luchtvaartmaatschappijen) en agglomeratievoordelen 
rechtvaardigen de inzet van PSOs in het luchttransport in 
het Caribische deel van het Koninkrijk. 

• De inzet van PSOs kent echter ook kosten en risico’s van 
overheidsfalen, zoals te restrictieve PSO eisen en 
ongewenste prikkels. Deze moeten afgewogen worden 
tegen de baten van PSOs.
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Samenvattend beeld
De economische baten van borging van connectiviteit 
zijn substantieel  

• Het belang van borging van de connectiviteit tussen de 
Caribische delen van het Koninkrijk wordt onderstreept 
door de substantiële negatieve welvaartseffecten van 
verdere verslechtering van de connectiviteit, bijvoorbeeld:

• Het tijdelijk wegvallen van de verbinding St. 
Maarten-Saba kost passagiers USD 1,1 miljoen 
welvaartsverlies per maand;

• Het welvaartsverlies bij uittreding van de grootste 
luchtvaartmaatschappij op de route Curaçao-Bonaire 
bedraagt USD 4,8 miljoen per maand;

• Het welvaartsverlies van verdere vermindering van 
het aantal vluchten met 10 procent bedraagt USD 
2,3 miljoen op de route Aruba-Curaçao en USD 1,8 
miljoen.

• De omvang van deze effecten wordt in belangrijke mate 
bepaald door gebrek aan reële alternatieve routes en 
vervoerswijzen, en hoge marktaandelen.
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Welvaartsverlies bij 
tijdelijk wegvallen van 

verbinding

Welvaartsverlies bij 
uittreding grootste 

airline

Welvaartsverlies 
bij 10% minder 

vluchten 

SXM-SAB USD 1,1 miljoen per 
maand

- -

SXM-EUX USD 1,3 miljoen per 
maand

- -

SXM-CUR USD 3,3 miljoen per 
maand

USD 3,3 miljoen per 
maand

USD 1,2 miljoen 
per maand

AUA-CUR - USD 5,8 miljoen per 
maand

USD 2,3 miljoen 
per maand

CUR-BON - USD 4,8 miljoen per 
maand

USD 1,8 miljoen 
per maand

AUA-BON - USD 0,1 miljoen per 
maand

-

• Deze cijfers laten zien dat het voorkomen van verdere 
achteruitgang van de connectiviteit omvangrijke 
economische baten kent.

• Deze baten kunnen afgezet worden tegen de kosten van 
PSOs.
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Samenvattend beeld
Een PSO is de geprefereerde beleidsoptie

• Er bestaan verschillende beleidsopties die zijn gericht op 
borging van connectiviteit in het Caribische deel van het 
Koninkrijk:

• Handhaving van de bestaande situatie (0-scenario);

• Verdere liberalisering van de luchtvaart;

• Een PSO (open access, restricted access of  
subidized restricted access);

• Stimuleren van personenvervoer over water.

• Beoordeling van deze opties op basis van de volgende 
criteria leidt naar een open access PSO als geprefereerde 
beleidsoptie: zekerheid omtrent de borging van publieke 
belangen, efficiëntie, kosten/risico’s van overheidsbeleid, 
politieke haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. 
Voor routes waarop maar één maatschappij actief  is, is 
een restricted access PSO de geprefereerde optie.

• Liberalisering van de markt – bijvoorbeeld door binnen 
het multilaterale Protocol 7e vrijheidsrechten toe te 
kennen en/of  door eigendom- en zeggenschapsvereisten
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Naam Omschrijving Geheel routes 
(systeem 
connectiviteit)

‘as is’ (0-scenario) Handhaving bestaande situatie

‘further
liberalisation’

Verdere liberalisering o.b.v. 5e vrijheid

‘PSO open access’ PSO eisen voor airlines die vliegen tussen 
de eilanden; concurrentie o.b.v. huidige 
protocol mogelijk 

‘PSO restricted
access 
unsubsidized’

PSO eisen voor airlines die vliegen tussen 
de eilanden; concurrentie wordt beperkt

‘PSO restricted
access subsidized’

PSO eisen voor airlines die vliegen tussen 
de eilanden; concurrentie wordt beperkt; 
airline wordt gesubsidieerd

‘Alternatives’ Stimuleren transport over water

te versoepelen – zonder dat extra zekerheden ten aanzien van 
de dienstverlening worden ingebouwd, geeft onvoldoende 
zekerheid over de borging van publieke belangen. 
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Samenvattend beeld

8

• Benadrukt wordt dat PSOs en liberalisering geen elkaar 
uitsluitende beleidsopties zijn en dat deze beleidsopties 
complementair kunnen zijn. Een PSO dient ter 
waarborging van de (minimale) gewenste connectiviteit; 
liberalisering van het multilaterale Protocol kan bijdragen 
aan een efficiëntie uitvoering van PSOs ofwel door de 
concurrentie op de markt in een open access PSO, ofwel 
de concurrentie om de markt in een restricted access PSO 
te intensiveren.

• Een gesubsidieerde PSO kent hoge kosten, wat politieke 
haalbaarheid bemoeilijkt.

• Vervoer over water als reëel alternatief  voor 
luchttransport in het Caribisch deel van het Koninkrijk 
lijkt voorlopig nog ver weg. Hiervoor dienen de nodige 
fysieke en juridische randvoorwaarden te worden 
ingevuld wat de uitvoerbaarheid compliceert. Voorts is 
van belang dat bij de ontwikkeling van vervoer over 
water, rekening wordt gehouden met eventuele gevolgen 
daarvan voor de luchtvaart.

• Van belang is dat PSO voorwaarden zodanig zijn, dat deze 
enerzijds het gewenste niveau van connectiviteit borgen en 
anderzijds de luchtvaartmaatschappijen in staat stellen een 
redelijk rendement te realiseren. Het stellen van te zware of  
restrictieve PSO voorwaarden, kan 
luchtvaartmaatschappijen afschrikken en het aanbod verder 
doen teruglopen. 

• Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het 
formuleren van PSO voorwaarden, een marktconsultatie 
onder luchtvaartmaatschappijen te houden. De 
marktconsultatie is erop gericht inzicht te krijgen in reële en 
voor de luchtvaartmaatschappijen haalbare voorwaarden.

• PSO voorwaarden bestaan veelal uit minimumeisen die 
voorzien in een ‘bodem’ voor de gewenste connectiviteit. 
Aanbevolen wordt een licht PSO-regime met een beperkt 
aantal, niet te zware eisen te ontwerpen. Daarmee wordt 
voorkomen dat te restrictieve eisen worden gesteld en het 
biedt ruimte aan luchtvaartmaatschappijen om te 
concurreren, ofwel in een open access PSO, ofwel in een 
aanbesteding van een restricted access PSO.
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1. Inleiding
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1. Inleiding
• Tijdens de voorbereidingen van de nieuwe staatkundige 

structuur die in oktober 2010 is ingegaan, stond de 
borging van publieke belangen in de markt voor 
(lucht)transport al op de agenda van overleg tussen 
Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. 

• Recente ontwikkelingen in het luchttransport, in het 
bijzonder de situatie met Insel Air, hebben opnieuw de 
discussie doen oplaaien over de vraag op welke manier 
betrouwbaar, veilig en betaalbaar transport in het 
Caribische deel van het Koninkrijk kan worden geborgd. 
Het luchttransport in het Caribische deel van het 
Koninkrijk is van groot belang voor het dagelijks leven. 
Burgers en bedrijven zijn er voor woon-werkverkeer, 
zakelijke afspraken, ziekenhuisbezoek en familiebezoek 
van afhankelijk.

• In maart 2017 is de Expertgroep Connectiviteit 
Caribische delen van het Koninkrijk opgericht met als 
doel te onderzoeken hoe de connectiviteit in het 
Caribische deel van het Koninkrijk op een veilige en 
betrouwbare manier kan worden geborgd.

• In opdracht van de Expertgroep en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft SEO Economisch 
Onderzoek (SEO) onderzoek gedaan dat voorziet in 
analyses, informatie en aanbevelingen. Het onderzoek 
beoogt inzicht te geven in:

1. De connectiviteit tussen 2010 en nu;

2. De economische risico’s voor betrouwbare en 
betaalbare connectiviteit;

3. De wijze waarop publieke belangen in de markt voor 
(lucht)transport kunnen worden geborgd en de daarbij 
geldende voorwaarden, inclusief  alternatieven voor 
luchttransport;

4. Voorbeelden van hoe andere landen veilige, betrouwbare 
en betaalbare connectiviteit borgen.

• De Expertgroep bestaat uit: Peter Hartman (onafhankelijk 
voorzitter), Louis Halley, Rob Huyser, Hans de Jong, 
Edwin Kelly, Jeroen Mauritz, Jos Wilbrink, Gijs Winters en 
Etienne Ys. SEO is de leden van de Expertgroep 
erkentelijk voor hun inbreng bij het onderzoek.
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1. Afbakening
• Op verzoek van de Expertgroep is voor de volgende 

verbindingen de ontwikkeling in de connectiviteit in de 
periode 2010 tot nu onderzocht:

1. St. Maarten (SXM) enerzijds en Saba (SAB) en St. 
Eustatius (EUX) anderzijds

2. St. Maarten en Curaçao (CUR)

3. Curaçao enerzijds en Aruba (AUA) en Bonaire 
(BON) anderzijds

4. Bonaire en Aruba

• De ontwikkelingen in het aanbod (vluchten en stoelen) en 
de vraag (passagiers) op de markt zijn in kaart gebracht, 
evenals (de ontwikkeling in) de marktaandelen van de 
luchtvaartmaatschappijen. 

• Hiervoor is gebruik gemaakt van OAG data en data die is 
opgevraagd bij de luchthavens. Niet alle gevraagde data 
zijn ontvangen. Daarom ontbreken soms gegevens over 
een route en zijn de tijdsperioden die in beeld zijn 
gebracht niet voor alle routes gelijk.

SXM

SAB

EUX

CUR BON
AUA

(1)

(2)

(3) (3)

(4)

(1)
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1. Afbakening
• In dit rapport staat de borging van betrouwbaarheid en 

betaalbaarheid van het luchttransport in het Caribische 
deel van het Koninkrijk centraal. 

• Veiligheid vormt een essentieel onderdeel, zo niet de 
basis voor, betrouwbaar luchttransport. De recente 
ontwikkelingen bij Insel Air hebben laten zien dat 
wanneer niet (volledig) voldaan is aan de vereisten op het 
gebied van de veiligheid, er geen sprake kan zijn van 
betrouwbaar luchttransport.

• Betrouwbaarheid van het luchttransport heeft in dit 
rapport primair betrekking op aspecten als: zekerheid 
voor passagiers over voldoende aanbod van vluchten en 
stoelen, frequentie, dienstregeling, punctualiteit, etc.. Ook 
de aanbevelingen over mogelijke de inzet van PSOs voor 
de borging van betrouwbaar en betaalbaar luchttransport 
hebben op deze aspecten betrekking. 

• Beleidsinitiatieven die zijn gericht op verbetering van de 
betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van het 
luchttransport kunnen alleen effectief  zijn, wanneer de 
veiligheid is gegarandeerd. 
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• Wanneer garanties en waarborgen voor veiligheid afdoende 
zijn georganiseerd, dan kunnen de conclusies en 
aanbevelingen in dit rapport een startpunt vormen voor 
beleid van de landen in het Koninkrijk gericht op 
verbetering van de connectiviteit. Veiligheid van het 
luchttransport is daarmee een basisvoorwaarde voor de 
conclusies en aanbevelingen in dit rapport. 

30 juli 2018



1. Inhoud
• De structuur van het vervolg van dit rapport is als volgt.

• Het tweede hoofdstuk bevat een analyse van 
ontwikkelingen luchttransport in het Caribische deel 
van het koninkrijk. Deze analyse is uitgevoerd aan de 
hand van OAG-data en vervoerscijfers die via de 
Expertgroep van de luchthavens van Curaçao, Aruba en 
St. Maarten zijn verkregen

• Het derde hoofdstuk gaat in op Public Service 
Obligation (PSO) als instrument voor borging van 
publieke belangen op de markt voor luchttransport. Dit 
hoofdstuk vat de belangrijkste relevante 
(wetenschappelijke) literatuur over dit thema samen. Ook 
wordt ingegaan op enkele internationale voorbeelden en 
lessen voor het Caribische deel van het Koninkrijk. 

• Het vierde hoofdstuk analyseert welvaart en publieke 
belangen op de markt voor Connectiviteit in het Caribische 
deel van het Koninkrijk. In dit hoofdstuk analyseren we de 
welvaartseffecten van verschillende verbindingen tussen de 
eilanden en gaan we in op de vraag of  een andere 
marktordening nodig is om de publieke belangen van 
betrouwbare en betaalbare connectiviteit te borgen.

• Hoofdstuk vijf  bevat aanbevelingen aan de Expertgroep 
voor opties voor veilig, betrouwbaar en efficiënt transport 
in het Caribische deel van het Koninkrijk.

13

30 juli 2018



1. Openbaarheid
• Dit rapport is openbaar en bevat geen 

luchtvaartmaatschappij-specifieke gegevens die in het 
onderzoek zijn gebruikt en als vertrouwelijk zijn 
aangemerkt. Een vertrouwelijke versie van dit rapport 
waarin vertrouwelijke, luchtvaartmaatschappij-specifieke 
gegevens wel zijn opgenomen, is alleen beschikbaar voor 
de Expertgroep Connectiviteit.

• Bevindingen en conclusies in dit openbare rapport zijn 
deels gebaseerd op vertrouwelijke gegevens die in dit 
rapport niet zichtbaar zijn. In het rapport is aangegeven 
waar de vertrouwelijke gegevens zijn verwijderd.

• Voor nadere vragen verwijzen wij de lezer naar de 
projectleider van dit onderzoek, Koert van Buiren: 
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2. Ontwikkelingen luchttransport in het Caribische deel van het 
Koninkrijk 
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2. Ontwikkelingen – aanbod St. Maarten, Saba, St. Eustatius
• Het aantal vluchten tussen St. Maarten en St. Eustatius is 

gedaald van gemiddeld 6 vluchten per dag in 2008 naar 
gemiddeld 4 vluchten per dag in 2018. Tussen St. Maarten 
en Saba daalt het aantal vluchten ook, van bijna 5 vluchten 
per dag in 2009 naar 3 vluchten per dag in 2018.

• Het luchtverkeer tussen St. Maarten, Saba en St. Eustatius 
is afhankelijk van één maatschappij: WinAir. De afgelopen 
10 jaar zijn er geen andere maatschappijen actief  geweest 
op deze markten.

• Hoewel de ontwikkeling van de opbrengsten en 
winstgevendheid van WinAir positief  is, verkeert de 
onderneming met een negatief  eigen vermogen in een 
kwetsbare financiële positie. 

• Met tussen de 40 en 60 duizend stoelen per jaar, 
kwalificeren de verbindingen tussen St. Maarten en Saba 
en St. Eustatius als ‘zeer dunne routes’. Met één aanbieder 
met een zwakke financiële positie, zijn maatschappelijke 
belangen als betrouwbaarheid en betaalbaarheid 
kwetsbaar.
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Opbrengsten 11 13 13 16 21 24

Winst -1 2 1 -1 3 4

Eigen vermogen -9 -6 -5 -6 -4 -1
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Bron: Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen (2016)

Bron: OAG (2018); bewerking SEO

Bron: OAG (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag St. Maarten, Saba, St. Eustatius
• Van St. Maarten zijn geen gegevens over 

passagiersaantallen verkregen. 

• Op basis van informatie over aangeboden stoelen en 
informatie over de gemiddelde jaarlijkse bezettingsgraad 
van WinAir, is een schatting gemaakt van de 
passagiersaantallen op de routes van St. Maarten naar 
Saba en St. Eustatius. 

• De bezettingsgraad betreft echter alle vluchten van 
WinAir; voor de verbindingen met Saba en St. Eustatius 
kan deze in werkelijkheid anders zijn.

• Het beeld dat hieruit volg is dat passagiersaantallen op 
beide routes zijn gedaald.
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2. Ontwikkelingen – aanbod St. Maarten - Curaçao
• De verbinding tussen St. Maarten en Curaçao fungeert als 

belangrijke as voor het luchtverkeer in het Caribische deel 
van het Koninkrijk en is de belangrijkste – zo niet de 
enige reële - verbinding tussen de Bovenwindse en 
Benedenwindse eilanden. 

• In 2017 zijn er twee luchtvaartmaatschappijen actief  
(WinAir en Insel Air). Insel Air verzorgt veruit de meeste 
vluchten. 

• De toetreding door WinAir in 2017 heeft geleid tot een 
toename van het aantal vluchten op de route St. Maarten 
– Curaçao, terwijl het aanbod in termen van 
stoelcapaciteit afneemt. WinAir bedient de route met 
kleinere toestellen.

• De ontwikkelingen tussen 2012 en 2017 laten een afname 
in stoelcapaciteit zien op de verbinding St. Maarten -
Curaçao. Er is regelmatig sprake van maar één of  twee 
aanbieders met één dominante speler en er is sprake van 
toe- en uittreding.
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Bron: Airportdata CAP (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag St. Maarten - Curaçao
• Het aantal passagiers op de route St. Maarten-Curaçao is 

tussen 2012 en 2017 met gemiddeld 8,1 procent per jaar 
gedaald. In totaal is het aantal passagiers op deze route 
met circa één derde gedaald ten opzichte van 2012.

• In termen van aantallen passagiers heeft Insel Air veruit 
het grootste marktaandeel in 2017. 

• Tussen 2014 en 2016 was Insel Air de enige speler op de 
markt. Voor 2014 vloog Dutch Antilles Express ook 
tussen St. Maarten en Curaçao.

• Op de route St. Maarten – Curaçao is sprake van een 
krimpende markt. Concurrentie op deze route is wankel 
of  afwezig en er is altijd sprake van een dominante 
marktpositie van één aanbieder. Deze omstandigheden 
maken maatschappelijke belangen als betrouwbaarheid en 
betaalbaarheid, kwetsbaar. 
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2. Ontwikkelingen – aanbod Curaçao-Aruba
• Het aanbod op de route Curaçao-Aruba is de afgelopen 

jaren afgenomen: in 2012 waren er 11 dagelijkse vluchten; 
in 2018 zijn dat er nog 5. Drie maatschappijen bieden 
momenteel dagelijkse vluchten aan: Insel Air, Aruba 
Airlines en Divi Divi. 

• Het aanbod op de route tussen Curaçao en Aruba is 
volatiel. Het aantal vluchten en het aantal stoelen is (meer 
dan) gehalveerd tussen 2012 en 2017. 

• De concurrentie op deze route varieert. In 2012 en 2013 
is sprake van (potentieel) effectieve concurrentie met drie 
aanbieders. Tussen 2014 en 2017 is sprake van een 
(vrijwel) monopolie. Vanaf  2017 ontluikt weer 
concurrentie met de toetreding en de verwerving van 
marktaandeel door Aruba Airlines en Divi Divi Air.
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Bron: Airportdata CAP (2018) en AAA (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag Curaçao-Aruba
• Op de route tussen Curaçao en Aruba is de vraag in 

termen van totaal aantal passagiers gehalveerd van 260 
duizend in 2012 naar 135 duizend in 2017. 

• Tussen 2012 en 2015 neemt de concurrentie beduidend 
af: het marktaandeel van Insel Air neemt toe naar bijna 
100 procent in 2015. 

• De afname van de concurrentie op deze route loopt 
synchroon met de afname van het aantal vluchten en 
aantal stoelen.

• Hevige marktvolatiliteit (capaciteit, aanbieders en 
concurrentie), toegenomen marktdominantie en dalende 
vraag maken de maatschappelijke belangen op deze route 
kwetsbaar.
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2. Ontwikkelingen – aanbod Curaçao-Bonaire
• Tussen Curaçao en Bonaire worden in 2017 gemiddeld 10 

vluchten per dag aangeboden. De afgelopen jaren daalde 
het aanbod van 17 dagelijkse vluchten in 2012. In 2017 
zijn voornamelijk Divi Divi en Insel Air actief  op deze 
route. De afgelopen 10 jaar waren altijd meerdere 
aanbieders actief.

• Ook op deze route krimpt de markt. Het aantal vluchten 
daalt met ruim 40 procent tussen 2012 en 2017. Ook de 
capaciteit in aantal stoelen is sterk afgenomen.
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Bron: Airportdata CAP (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag Curaçao-Bonaire
• Op de route tussen Curaçao en Bonaire is de vraag in 

termen van totaal aantal passagiers eveneens gedaald van 
209 duizend in 2012 naar 151 duizend in 2017. 

• Hoewel ook op deze verbinding de concurrentie afneemt 
en het marktaandeel van Insel Air toeneemt, is er 
gedurende de gehele periode tussen 2012 en 2017 sprake 
van concurrentie tussen Insel Air en met name Divi Divi
Air. 
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2. Ontwikkelingen – aanbod Aruba-Bonaire
• Tussen Aruba en Bonaire zijn er in 2018 gemiddeld vier 

vluchten per week. De afgelopen jaren fluctueert het 
aanbod tussen bijna drie vluchten per dag in 2013, en 
minder dan één vlucht per week in 2017. Op de markt is 
één aanbieder actief, Air Aruba. Eerder hebben Tiara Air 
(tussen 2008 en 2014) en Insel Air (tussen 2014 en 2016) 
verbindingen tussen Aruba en Bonaire verzorgd.

• De verbinding tussen Aruba en Bonaire kwalificeert als 
een ‘zeer dunne’ route, met in 2018 slechts circa 450 
vluchten en circa 20 duizend stoelen per jaar.

0

20000

40000

60000

80000

100000

0

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 A
an

ge
b

o
d

e
n

 s
to

el
e

n
 p

e
r 

ja
ar

V
lu

ch
te

n
 /

 ja
ar

Aanbod vluchten en stoelcapaciteit

vluchten / jaar (AUA-BON) stoelen / jaar (AUA-BON) (rechteras)

24

Bron: Airportdata AAA (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – vraag Aruba-Bonaire
• Op de route tussen Aruba en Bonaire is de vraag zeer 

volatiel. Het aantal passagiers varieert tussen 7 duizend in 
2016 en 45 duizend en 2013. Een belangrijk deel van de 
reizigers tussen Aruba en Bonaire stapt over op Curaçao.

• Tussen 2010 en 2013 was Tiara Air de belangrijkste 
maatschappij op de route tussen Aruba en Bonaire. Sinds 
2015 heeft Insel Air een monopolie op de route.

• Voor de route tussen Aruba en Bonaire bestaat het 
alternatief  van vliegen via Curaçao, wat ook veelvuldig 
voorkomt. 
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2. Ontwikkelingen – mogelijke oorzaken
• Hoewel de achterliggende oorzaken van het krimpende 

aanbod van, en de krimpende vraag naar luchttransport in 
het Caribische deel van het Koninkrijk geen onderdeel 
van dit onderzoek vormen, zijn door deskundigen en 
stakeholders met wie is gesproken de volgende 
ontwikkelingen als mogelijke oorzaken genoemd. 

• Op St. Eustatius is de bevolking tussen 2010 en 2016 
gedaald van circa 3.600 inwoners naar circa 3.100 
inwoners, wat mogelijk verklaart dat het aantal vluchten 
naar van St. Maarten naar St. Eustatius harder is gedaald 
dan van St. Maarten naar Saba. De bevolking van Saba 
groeide licht van circa 1.700 inwoners in 2010 naar circa 
1.900 inwoners in 2016.

• De bevolking van Bonaire groeide van circa 15.000 
inwoners in 2010 naar circa 19.000 inwoners in 2016. 
Daarmee nam de (potentiële) vraag naar luchttransport 
toe, terwijl het aanbod op de route Curaçao-Bonaire juist 
daalde. Ook de bevolkingen van Curaçao en van Aruba 
groeiden in deze periode van respectievelijk circa 150.000 
naar 160.000 en van circa 100.000 naar 110.000 duizend.
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• Afgezien van St. Eustatius is de ontwikkeling van de 
bevolking in het Caribische deel van het Koninkrijk geen 
aanleiding voor de daling in (de vraag naar) het 
luchttransport.

• Genoemde mogelijke oorzaken voor de waargenomen 
krimp in het luchttransport zijn:

• Dalende vraag naar luchttransport vanwege de nieuwe 
constitutionele structuur:

• Verbeterde voorzieningen in Caribisch Nederland;

• Minder transport van ambtenaren en bestuurders.

• Dalende vraag naar luchttransport vanwege 
onbetrouwbaarheid van het aanbod;

• Het verbod voor Nederlandse ambtenaren om met 
Insel Air te vliegen;

• De zwakke economische ontwikkeling op de eilanden;

• De ontwikkelingen in Venezuela.
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2. Ontwikkelingen – alternatieve routes
• Op basis van ontvangen gegevens van Aruba kan een 

beeld worden verkregen van de mate waarin er gebruik 
wordt gemaakt van alternatieve luchtroutes.

• Vrijwel alle verkeer tussen Aruba en Bonaire vindt plaats 
via Curaçao (99 procent). De verbinding via Curaçao is 
een belangrijk alternatief  voor de directie route tussen 
Aruba en Bonaire.

• Er zijn geen (of  nauwelijks) rechtstreekse vluchten tussen 
Aruba en St. Maarten. Veel verkeer vindt plaats via 
Curaçao (56 procent). Opvallend is dat veel verkeer van 
Aruba naar St. Maarten, via Sto. Domingo plaatsvindt (39 
procent). Hoewel onbekend is in hoeverre reizigers op 
deze route een dubbele bestemming hebben (zowel Sto. 
Domingo als St. Maarten), lijkt deze route wel degelijk 
een reëel alternatief  voor de verbinding via Curaçao. 

Bestemming

Bonaire St. Maarten
Directe vlucht 99 1% 113 3%
Overstap op:

Curaçao 9762 99% 2522 56%
Miami 103 2%

Santo Domingo 1764 39%
St. Maarten

Totaal aantal 
passagiers 9861 100% 4502 100%

Bestemmingspassagiers vanuit Aruba
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Bron: Airportdata en AAA (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – potentieel aanbod KLM en TUI
• KLM vliegt in 2017 met 94.000 stoelen tussen de 

eilanden; TUI met 232.000. Beide maatschappijen 
vervoeren normaliter geen lokale passagiers op deze 
routes.

• Onbekend is met hoeveel lege stoelen tussen de eilanden 
wordt gevlogen; dit hangt af  van het aantal passagiers dat 
uitstapt op de eerste bestemming. 

• Zowel TUI als KLM vliegen veel ‘cirkelvluchten’, 
bijvoorbeeld AMS-BON-AUA-AMS. KLM vliegt echter 
vaak direct. 

• Het aanbod van vluchten op de routes tussen de eilanden 
is vaak niet in balans qua heen- en terugvlucht. Het 
stoelaanbod tussen St. Maarten en Curaçao is 
bijvoorbeeld vrij groot, maar beide maatschappijen 
vliegen niet andersom. 

• Vanwege het grote aantal stoelen is het potentiele extra 
aanbod dat door KLM en TUI kan worden aangeboden, 
omvangrijk. De vliegschema’s zijn echter niet geschikt om 
connectiviteit tussen de eilanden te borgen. 
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• Wel zou deze potentiele capaciteit geschikt kunnen zijn als 
noodvoorziening ingeval van bijzondere omstandigheden 
van incidenteel of  tijdelijke uitval van aanbod op de 
betreffende routes. 

Bron: OAG (2018); bewerking SEO
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2. Ontwikkelingen – concentratie in het aanbod
• Een goede maatstaf  voor de mate van concurrentie is de 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI). De HHI is de som 
van de gekwadrateerde marktaandelen van aanbieders op 
een markt. Deze maatstaf  leidt concurrentie-intensiteit 
niet alleen af  van het (gezamenlijke) marktaandeel van 
aanbieders, maar ook van de onderlinge verhouding. 

• Mededingingsautoriteiten hanteren gebruiken de HHI om 
markten als volgt te kwalificeren:

- HHI<2.000 is een concurrerende markt

- 2.000<HHI<8.000 is een geconcentreerde markt 
met hoge concurrentie risico’s

- HHI>8.000 is een gedomineerde markt met zeer 
beperkte concurrentie

- HHI=10.000 een monopolie zonder concurrentie

• Op geen van de routes is sprake van een concurrerende 
markt; de routes SXM-SAB/EUX zijn monopolistisch; 
de overige routes bewegen tussen geconcentreerde, 
gedomineerde en monopolistische markten.
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Bron: SEO (2018) o.b.v. OAG data (2018); airport data CAP en AAA (2018)
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2. Ontwikkelingen – concentratie in het aanbod
• Geconcentreerde, gedomineerde en monopolistische 

marktstructuren op luchttransport routes zijn in 
internationaal perspectief  geen uitzondering, vanwege 
schaal- en of  scopevoordelen. Veel PSO routes in Europa 
zijn ontstaan omdat dergelijke routes als ‘dun’ 
kwalificeren, bediend worden door één of  enkele 
aanbieders, en van vitaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van gebieden.

• Het gebrek aan concurrentie in het Caribische deel van 
het Koninkrijk vormt echter een groter risico dan in veel 
andere gebieden, omdat (i) wetgeving en toezicht op het 
gebied van consumentenbescherming en eerlijke 
mededinging (vrijwel) afwezig is in het Caribische deel 
van het Koninkrijk, en (ii) alternatieve vervoerswijzen 
vrijwel afwezig zijn. 

• Alleen Curaçao kent sinds 2017 een mededingingswet (de 
Landsverordening inzake concurrentie) en een 
toezichthoudend orgaan, de Fair Trade Authority Curaçao 
(FTAC). De Curaçaose mededingingswet kent een 
kartelverbod en een verbod op misbruik van een 
economische machtspositie.

• Mededingingswetgeving in markten die een individueel 
eiland overstijgen, zoals luchttransport, kan alleen dan 
effectief  zijn als alle eilanden dergelijke wetgeving kennen.

• Een PSO-constructie kan deze lacune deels oplossen, door 
luchtvaartmaatschappijen verplichtingen op te leggen ten 
aanzien van capaciteit, dienstregeling en prijzen (zie hfd. 3).
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2. Ontwikkelingen – transport over water als alternatief
• Tussen St. Maarten, Saba en St. Eustatius bestaan 

ferrydiensten voor personenvervoer over water. Tussen 
de benedenwindse eilanden bestaan geen mogelijkheden 
voor personenvervoer over water.

• Openbare informatie over de veerverbindingen is 
verouderd of  niet compleet; in de tabellen is de 
informatie over de reguliere dienstregelingen 
samengevoegd die van verschillende websites is gehaald. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat er momenteel wordt 
gewerkt met aangepaste dienstregelingen in verband met 
de nasleep van orkaan Irma.

• Hoewel er meerdere veerdiensten actief  zijn, is het 
aanbod in termen van dienstregelingen beperkt. Er wordt 
niet iedere dag gevaren en de dienstregeling maakt het 
niet mogelijk om bijvoorbeeld voor een werkdag van Saba 
naar St. Maarten te gaan. Daarbij moet eveneens rekening 
worden gehouden met een vaartijd van circa 1,5 uur. Het 
aanbod van veerdiensten naar St. Eustatius lijkt (op basis 
van de beschikbare informatie) beperkter dan voor Saba. 
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St Maarten - Saba

Veerdienst Dagen
St Maarten 
vertrek

Saba vertrek

The Edge (normale 
dienstregeling) woensdag 09:00 15:30

vrijdag 09:00 15:30
zondag 09:00 15:30

Dawn II dinsdag 16:30 07:00
donderdag 16:30 07:00

zaterdag 16:30 07:00

Great bay ferry onbekend onbekend

St Maarten - St Eustatius

Veerdienst
Data

St Maarten 
vertrek

St Eustatius 
vertrek

Great bay ferry

Vrijdag 08:30 12:00

Zondag 12:30 15:00

Bron: diverse websites (2018)

Bron: diverse websites (2018)

30 juli 2018



2. Ontwikkelingen – transport over water als alternatief
• Voldoende en betrouwbare connectiviteit tussen St. 

Maarten, Saba en St. Eustatius is ook van belang voor 
(internationale) doorverbindingen, zoals vluchten naar 
Nederland, de VS of  Curaçao.  De bestaande beperkte 
dienstregelingen van de ferrydiensten vormen in dit 
perspectief  een probleem. 

• Tussen de benedenwindse eilanden bestaan momenteel 
geen ferrydiensten. In het verleden zijn er initiatieven 
geweest.

• De afgelopen jaren zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld 
gericht op een ferryverbinding tussen Aruba, Curaçao en 
Bonaire. Uit gesprekken met betrokkenen is gebleken dat 
de economische haalbaarheid nog niet uitgebreid is 
onderzocht en dat nog onduidelijk is of  er voor een 
dergelijke ferryverbinding een haalbare businesscase 
gerealiseerd kan worden. 
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• Betrokkenen geven aan dat voor een haalbare 
ferryverbinding die daadwerkelijk een alternatief  zou 
kunnen vormen voor luchttransport, de nodige fysieke 
(haven) en juridische (douane) randvoorwaarden ingevuld 
moeten zijn.

• Vervoer over water als reëel alternatief  voor luchttransport 
tussen de benedenwindse eilanden lijkt voorlopig nog ver 
weg. 

• Tussen de bovenwindse eilanden bestaat wel het alternatief  
van personen vervoer over water. Dit vormt echter in 
beperkte mate een reëel alternatief  voor het luchttransport 
waarbij de beperkte dienstregeling, de gebrekkige aansluiting 
op doorverbindingen, de langere reisduur en het beperkte 
comfort een belangrijke rol spelen. 

30 juli 2018



3. Public Service Obligation (PSO) als instrument voor de borging 
van publieke belangen
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• Erkend werd dat connectiviteit in sommige gebieden 
onvoldoende door de markt wordt geborgd, en een publiek 
belang is waarop de overheid moet toezien.

3. Public Service Obligation - inleiding
• Met de deregulering van luchtvaart richtten commerciële 

luchtvaartmaatschappijen hun netwerk steeds meer op 
winstgevende routes. Dienstverlening in ‘dunne markten’ 
liep terug en/of  tarieven werden verhoogd.

• Gebieden met onvoldoende (passagiers)vraag naar 
luchttransport om winstgevende verbindingen te 
onderhouden, zagen hiermee hun maatschappelijke 
belangen in het geding komen.

• Vaak gaat het hierbij om gebieden waarvoor 
luchttransport een cruciale rol vervult in mobiliteit en 
connectiviteit van personen en goederen en in 
economische ontwikkeling, mede vanwege de rol van het 
toerisme (Pita et al., 2013).

• Om connectiviteit en daarmee samenhangend 
maatschappelijke belangen van deze gebieden te borgen, 
werden door overheden maatregelen genomen in de 
vorm van Public Service Obligations (PSOs) en/of  
kortingen voor passagiers, voornamelijk ingezetenen. 
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Bron: CBS (2018)
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3. Public Service Obligation - inleiding

Bron: EC (2018), Fageda, Jimenez, Valido (2017)

• Eind jaren ’70 werd in de Verenigde Staten het Essential
Air Services (EAS) programma opgezet en begin jaren 
’90 in de Europese Unie het PSO-systeem.

• Het doel van PSOs is de connectiviteit te borgen in 
geïsoleerde gebieden waar luchttransport de enige reële 
wijze van vervoer is.

• Ook worden PSOs ingesteld voor routes waarvoor ‘de 
markt’ niet of  onvoldoende voorziet in luchttransport 
met acceptabele dienstverlening en/of  tarieven.

• Het aantal PSOs in de EU is gegroeid van 67 in 1997 
naar 260 in 2010; waarna een daling zichtbaar is.

• Deze daling is mogelijk te verklaren vanwege 
aanpassingen in de PSO-verordening in 2008, waardoor 
de vaststelling van een PSO op meer objectieve 
(economische) gronden plaatsvindt. Zo dient een PSO 
een duidelijk economisch of  sociaal doel te realiseren en 
niet gebruikt te worden om eigen 
luchtvaartmaatschappijen te beschermen tegen 
concurrentie.
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Bron: Wittman et al. (2016)
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Een dergelijke verplichting wordt alleen opgelegd voor 
zover dat noodzakelijk is om op die route een 
minimum aanbod te waarborgen van geregelde 
luchtdiensten die voldoen aan vastgestelde normen 
betreffende continuïteit, regelmaat, prijzen of  
minimumcapaciteit en waaraan 
luchtvaartmaatschappijen niet zouden voldoen indien zij 
alleen op hun eigen commerciële belangen zouden 
letten.’ (PSO Verordening voor luchtdiensten, 2008).

3. Public Service Obligation – EU PSO-verordening
• De Europese PSO-verordening (2008), kent een 

welvaarts-economische rechtvaardiging toe aan de inzet 
van PSOs in de Europese Unie:

‘Een lidstaat kan, na overleg met de andere betrokken 
lidstaten en na de Commissie, de betrokken luchthavens 
en de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken route 
exploiteren, op de hoogte te hebben gesteld, een 
openbaredienstverplichting opleggen met 
betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen een 
luchthaven in de Gemeenschap en een luchthaven die de 
luchtverbindingen voor een perifeer of  
ontwikkelingsgebied op zijn grondgebied of  op een 
weinig geëxploiteerde route naar een luchthaven op zijn 
grondgebied verzorgt, wanneer een dergelijke route 
van vitaal belang wordt geacht voor de economische 
en sociale ontwikkeling van de regio die door de 
luchthaven wordt bediend. 
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3. Public Service Obligation – EU richtlijnen voor PSOs
• De Europese Richtlijnen voor PSOs (2017) kunnen 

houvast geven bij het nadenken over, en eventueel 
ontwerpen van, PSOs voor het Caribische deel van het 
Koninkrijk.

• Deze Richtlijnen omschrijven verschillende typen PSO-
routes:

- Routes naar luchthavens die perifere gebieden of  
ontwikkelingsgebieden bedienen;

- ‘Dunne’ routes, waarbij volgens de Europese 
Commissie routes met minder dan 100.000 
passagiers per jaar als ‘dunne’ routes kwalificeren.

• De routes SXM-SAB, SXM-EUX, SXM-CUR en AUA-
BON kwalificeren daarmee als (zeer) dunne routes in het 
kader van de PSO-verordening. De routes CUR-AUA en 
CUR-BON kennen meer dan 100.000 passagiers, echter 
met een neergaande trend in de richting van een dunne 
route.

• Los van de ‘dikte’ van de route in termen van aantallen 
passagiers, dient het vitale karakter voor economische en 
sociale ontwikkeling volgens de Europese Commissie 
aanleiding zijn voor een PSO.

• ‘PSOs may only be imposed on routes that are considered
vital for the economic and social development of  the
region which the airport serves. […] An indispensible
route for a region, such as a small island or a remote 
region, presents clearly this vital character’ (EC, 2017).

• Het huidige multilaterale Protocol regelt de mogelijkheid 
van PSOs op routes binnen het Koninkrijk, alsook de 
algemene principes daarbij. 

• Deze algemene principes sluiten aan bij de richtlijnen van 
de Europese Commissie, waarbij de noodzaak en de 
toereikendheid van (in) een PSO (op te nemen 
verplichtingen), vastgesteld te worden op basis van de 
volgende criteria. 
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3. Public Service Obligation – EU richtlijnen voor PSOs
1. Proportionaliteit met sociale en economische 

ontwikkelingsbehoeften: dit criterium impliceert dat 
een luchtverbinding vitaal is voor sociale en economische 
ontwikkeling en dat de op te leggen (PSO) verplichtingen 
in verhouding staan tot die behoeften. 

2. Ontoereikendheid van alternatieve vervoerswijzen: 
er dient gekeken te worden naar alternatieven, zoals 
ferry-diensten, waarbij rekening moet worden gehouden 
met frequentie, reistijden en aansluitingen op 
doorverbindingen.

3. Bestaande luchtvaarttarieven en voorwaarden: In 
PSOs kunnen maximumtarieven worden opgelegd als dit 
noodzakelijk wordt geacht omdat de tarieven anders 
buitensporig hoog zijn gezien de economische behoeften 
van de betrokken regio. 

4. Het gecombineerde effect van het bestaande 
luchtvervoersaanbod: Of  een PSO noodzakelijk is, 
hangt uiteindelijk af  van het gecombineerde effect van 
alle luchtvaartmaatschappijen die op bedoelde route 
diensten aanbieden of  voornemens zijn aan te bieden.

Als het bestaande aanbod van luchtdiensten reeds volstaat 
om te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van de 
betrokken regio, dan is er geen sprake van ‘marktfalen’ 
dat moet worden aangepakt, en is een 
openbaredienstverplichting dus niet nodig. De Commissie 
is van oordeel dat een PSO voor het vervoer van 
passagiers normaal niet gerechtvaardigd is op routes 
met een kritiek aantal passagiers (op basis van 
ervaring lijkt het kritieke punt op 100 000 passagiers 
per jaar te liggen), die al het hele jaar lang worden 
bediend door meerdere luchtvaartmaatschappijen. 
De beoordeling van het effect van de verplichtingen dient 
bijzonder voorzichtig te worden uitgevoerd wanneer de 
desbetreffende route al door luchtvaartmaatschappijen 
wordt geëxploiteerd: buitensporige verplichtingen (bv. 
prijsplafonds, vluchtschema’s of  aantal frequenties) 
kunnen een contraproductief  effect hebben en het 
aanbod van luchtdiensten doen afnemen. 

• Hoewel de PSO verordening in het Caribische deel van 
het Koninkrijk niet van toepassing is, kunnen deze 
criteria als handvatten dienen.
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3. Public Service Obligation – EU richtlijnen voor PSOs
• In de praktijk kan aan één luchtvaartmaatschappij 

exclusiviteit wordt verleend voor een groep routes 
waarvoor een PSO wordt opgelegd.

• Groepering van routes met PSOs is met name 
gerechtvaardigd wanneer verschillende routes met weinig 
verkeer elkaar operationeel aanvullen (bv. routes naar een 
geïsoleerde eilandengroep of  tussen de eilanden onderling, 
of  naar afgelegen en dunbevolkte gebieden). 

• Bij de overweging om PSOs te gebruiken in het 
luchttransport in het Caribische deel van het Koninkrijk, 
bieden de bestaande principes in het Protocol een goede 
basis.

• Ook wordt aanbevolen de PSO-verordening en de 
Richtlijnen van de Europese Commissie als leidraad te 
gebruiken. Deze Richtlijnen bevatten tevens nuttige 
sjabjonen.
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3. Public Service Obligation – kenmerken en voorbeelden
• De Europese Commissie houdt een overzicht bij van de 

PSOs in de EU: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mo
des/air/internal_market/doc/pso_inventory_table.pdf

• Hieruit komt het volgende beeld naar voren:

- Van de 178 PSOs in de EU in 2017 hebben 133 
PSOs betrekking op verbindingen naar eilanden 
binnen de EU en ultraperifere gebieden van de EU;

- Het aantal verbindingen binnen één PSO varieert 
van 1 tot 28;

- Bij driekwart van de PSOs is sprake van 
bescherming van de luchtvaartmaatschappijen van 
concurrentie (restricted acces);

- 84 procent van de PSOs wordt bediend door één 
luchtvaartmaatschappij;

- Bij 73 procent van de PSOs is sprake van subsidie 
(economic compensation).

Totaal aantal PSOs 178 (100%)

Waarvan verbinding met eiland 133 (75%)

Waarvan o.b.v. ‘restricted access’ 131 (75%)

Waarvan bediend door één 
luchtvaartmaatschappij

150 (84%)

Waarvan bediend door een 
luchtvaartmaatschappij uit een andere lidstaat

13 (7%)

Waarvan gesubsidieerd 129 (73%)

Kenmerken van PSOs in de EU in 2017
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• Frankrijk heeft 11 PSOs in het Caribisch gebied. Bij al 
deze PSOs is sprake van ‘restricted access’ en subsidie 
aan de luchtvaartmaatschappij en/of  de passagier (zie 
volgende pagina’s voor voorbeelden). Een aantal van 
deze PSOs wordt op dit moment niet bediend.

Bron: EC (2018)
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3. Public Service Obligation – voorbeelden van Franse PSOs

Guadeloupe: 

PTP = Pointe-à-Pitre
DSD = La Désirade
LSS = Les Saintes
GBJ = Marie-Galante

GSI

Frans Guyana
LDX = Saint-Laurent-du-Maroni
CAY = Cayenne
GSI = Grand-Santi
MPY = Maripasoula
XAU = SaülGSI
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3. Public Service Obligation – voorbeelden van Franse PSOs

PTP = Point-à-Pitre
FDF = Martinique 
CAY = Cayenne

ORY = Paris (Orly) 
RUN = Reunion Island
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
Uit de praktijk van Europese PSOs kunnen drie mogelijke 
modellen van (mate van) overheidsbetrokkenheid worden 
afgeleid:

1. een ‘open access’ model, waarin de overheid de vrij 
toetredende luchtvaartmaatschappijen alleen 
verplichtingen oplegt ten aanzien van bijvoorbeeld 
minimale frequenties, stoelcapaciteit en maximale 
tarieven; 

2. een niet gesubsidieerd ‘restricted access’ model, waarin 
de overheid de concurrentie beperkt door de toegang tot 
de betrokken markt of  set van markten te beperken tot 
een of  meer via een aanbesteding te selecteren 
luchtvaartmaatschappijen, die voldoen aan gestelde 
eisen; 

3. een gesubsidieerd ‘restricted access’ model, waarin de 
overheid de geselecteerde maatschappij voor de 
betrokken operatie(s) een nader te bepalen 
subsidiebedrag verstrekt dat afhangt van de resultaten 
van de aanbesteding. 

Stap 1 

Open access

• Formuleren voorwaarden aan PSO: # vluchten, frequentie, 
omvang toestel, dienstregeling, maximumtarieven

• Indien onvoldoende interesse luchtvaartmaatschappijen, 
overgaan naar stap 2

Stap 2

Restricted access

• Organisatie aanbestedingsprocedure voor selectie van 
luchtvaartmaatschappij die PSOs bedienen

• Selectie kan plaatsvinden op basis van geboden 
hoeveelheid (capaciteit), kwaliteit (toestel, dienstregeling) 
en / of tarieven

• Indien onvoldoende interesse luchtvaartmaatschappijen, 
herformuleren eisen, of overgaan naar stap 3

Stap 3 
Gesubsidieerd 

restricted access

• Organisatie aanbestedingsprocedure voor selectie van 
luchtvaartmaatschappijen die PSOs bedienen

• Selectie kan mede plaatsvinden op basis van geboden 
hoeveelheid (capaciteit), kwaliteit (toestel, dienstregeling) 
en / of tarieven en geboden hoogte van de subsidie
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• Er is sprake van een sterke variatie in lengte van PSO 

verbindingen: de gemiddelde lengte van een PSO 
verbinding in Frankrijk is 600 km; in Noorwegen 200 km 
(Brathen en Halpern (2012).

• Zowel kleine als grote toestellen worden ingezet op PSO 
verbindingen: 70-110 seats in Frankrijk en Portugal; 10-15 
seats in Schotland; 35-50 seats in Spanje, Zweden en 
Duitsland (Brathen en Halpern (2012).

• De duur van een PSO contract is 4-5 jaar, wat wettelijk is 
bepaald in de PSO-verordening.

• PSOs kennen vaak maximumtarieven:

• Voor alle passagiers of  alleen voor ingezetenen;

• Maximumtarieven of  maximum gemiddelde tarieven 
zodat luchtvaartmaatschappijen kunnen 
differentiëren tussen hoog- en laag seizoenen;

• Maximumtarieven variëren sterk tussen PSOs en 
correleren met afstand;

• Bij aanbestedingen is het maximumtarief  soms 
onderdeel c.q. uitkomst van het biedingenproces.

Maximumtarieven in PSOs verschillen sterk 
en correleren met afstand
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• In de EU wordt vaak gebruik gemaakt van tariefkortingen 

(zonder PSO) m.n. voor ingezetenen en van PSOs waarin 
frequentie, capaciteit, dienstregeling en maximumtarieven 
voor alle of  een beperkt aantal stoelen geldt (Calzada en 
Fageda (2014).

• Minimale frequentie en minimale stoelcapaciteit zijn de 
meest voorkomende vereisten in PSOs. Eisen ten aanzien 
van de dienstregeling (bijvoorbeeld tijdstip eerste vertrek 
en tijdstip eerste aankomst) zijn ook veel voorkomende 
vereisten (Calzada en Fageda (2014).

• Een ander instrument dat in Europa wordt gebruikt zijn 
kortingen op vliegtickets. Deze kortingen gelden vaak 
alleen voor inwoners van het betreffende gebied, en is 
vaak een korting van 40-50 procent van het normale tarief  
(Spanje), een restitutie tot een vaste prijs (Portugal), of  
een eenmalige korting afhankelijk van het inkomen 
(Frankrijk). Tariefkortingen (zonder PSO) gaan gepaard 
met een afname in marktconcentratie, vanwege een 
toename in de vraag en de winstgevendheid van de 
betreffende routes (Calzada en Fageda, 2014).

• PSOs in de EU zijn vaak verbindingen tussen het vaste 
land en eilanden, of  verbindingen tussen eilanden, maar 
binnen lidstaten. PSOs tussen verschillende lidstaten of  
andere landen komen slechts sporadisch voor.
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• PSO-vereisten zijn veelal specifiek per route en hebben 

vaak betrekking op:

- De dienstregeling;

- De capaciteit in aangeboden stoelen;

- De tarieven.

• De Franse PSO voor Guadeloupe (restricted access, 
subsidized) kent bijvoorbeeld de volgende voorwaarden 
voor de route Marie-Galante-Point-à-Pitre, waarvan de 
afstand vergelijkbaar is met St. Maarten-St. Eustatius.

• Dienstregeling, minimaal :

• Ma-vrij: 3 x retour per dag (ochtend, middaguur, 
einde van de dag);

• Za-zo en feestdagen: 2 retour per dag (ochtend, einde 
van de dag).

• Capaciteit, minimaal: 23.000 stoelen per jaar.

• Tarief, maximaal: € 46 voor een enkele reis (=USD 
54).
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs

47

• Mogelijkheid tot aanpassing van de subsidie indien 
loadfactor onder een grenswaarde (35 procent) komt.

• Vereiste punctualiteit 98 procent, voor geannuleerde 
vluchten boven 1,5 procent van geplande vluchten 
(behoudens bijzondere omstandigheden) ontvangt de 
luchtvaartmaatschappij geen subsidie.

• De Noorse PSO voor de route Oslo-Førde (restricted
access, subsidized), waarvan de afstand vergelijkbaar is 
met St. Maarten-Curaçao kent bijvoorbeeld de volgende 
voorwaarden:

• Dienstregeling minimaal:

• Ma-vrij: 3 x retour per dag 

• Førde-Oslo: minimaal 35 stoelen, aankomst niet later 
van 0900 uur;

• Oslo-Førde: minimaal 35 stoelen, vertrek niet eerder 
dan 1730 uur.

• In geval van meer routes, mag een tussenstop 
maximaal 60 minuten duren.

• Capaciteit, minimaal:

• 112.000 stoelen per jaar.

• Tarieven maximaal:

• NOK 2184 voor een enkele reis (=USD 272);

• 50 procent korting op dit tarief  voor: ouderen 
(>67), blinden, gehandicapten, studenten, jongeren 
(<16), medereiziger met deze passagiers. Bron: Googlemaps (2018)
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3. Public Service Obligation – vormen van PSOs
• In Zweden bijvoorbeeld gelden voor vrijwel alle PSOs

vereisten ten aanzien van de minimum capaciteit, de 
minimale frequentie, het vliegtuigtype, de dienstregeling 
en de maximumprijs.

• De maximumprijs in Zweden varieerde in 2005 tussen 
€74  en €232 voor een one-way ticket; en tussen de € 0,32 
en € 0,77 per kilometer.

• Vaak worden in PSOs vereisten ten aanzien van 
frequenties zo geformuleerd, dat passagiers ‘s ochtends
vroeg heen en ‘s avonds terug kunnen reizen.

Afstand 

(km)

Min. stoel-

cap./jaar

Minimale 

freq./week

Vlieg-

tuigtype

Dienst-

regeling

Max. 

ticket-prijs

(one-way) 

Arland-

Hagfors
246 7.175

2/dag (Ma-

Vrij)

Pressurized 

15 stoelen
Ja € 189

Arlanda-

Sveg
325 11.550

2/dag (Ma-

Vrij)

Pressurized

15 stoelen
Ja € 213

Arlanda-

Hemavan
687 10.700

1/dag

Di, Do, Zo

Pressurized

48 stoelen
Ja € 232

Arlanda-

Gällivare
843 76.700

2/dag (Ma-

Vr); 1/dag 

(Za-Zo)

Pressurized

48 stoel 

min

Ja € 271

Arlanda-

Lycksele
546 39.300

2/dag (Ma-

Vr); 1/dag 

(Za-Zo)

Pressurized

48 stoel 

min

Ja € 232

Luleå-

Pajala
192 5.250

2/dag (Ma-

Vr); 1/dag 

(Zo)

Pressurized 

15 stoel 

min

Nee € 74

Voorbeelden van PSO-vereisten in Zweden

Route Vertrektijden bij twee 
frequenties

Vertrektijden bij drie 
frequenties

Alghero-Milaan Linate 700-730h
1930-2000h

700-730h
1300-1330h
1930-2000h

Milaan Linate-Alghero 900-930h
2100-2130h

900-930h
1500-1530h
2100-2130h

Voorbeelden van frequentie-vereisten bij PSOs in Italië
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3. Public Service Obligation – subsidies
• Bijna driekwart van alle PSOs in de EU in 2017 kent 

enigerlei vorm van subsidie of  financiële compensatie 
door de overheid (EC, 2018).

• Brathen en Halpern (2012) rapporteren een gemiddelde 
subsidie in PSOs in Duitsland van € 120 per passagier; in 
Noorwegen, Zweden en Schotland van € 60 per passagier; 
in Frankrijk en Portugal van € 20 per passagier.

• Dunnere PSO routes kennen niet/nauwelijks hogere 
subsidies per passagier dan dikkere PSO routes.

• Verschillen in subsidies per passagier worden vooral 
bepaald door verschillen in de maximumtarieven binnen 
PSOs (Williams, 2005).

Land/PSO Subsidie

Duitsland € 120 per passagier

Noorwegen, Zweden, Schotland € 60 per passagier

Frankrijk en Portugal € 20 per passagier

Subsidies in PSOs

Bron: Di Francesco (2009)

Subsidies in PSOs

Route(s) Land pax subsidie/pax 
(€) 

Parijs-Corsica Frankrijk 840.461 21,77 
Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim, Rørvik-
Trondheim, Namsos-Trondheim, Mosjøen-
Trondheim, Mosjøen-Bodø 

Noorwegen 158.911 48,26 

Hasvik-Hammerfest, Hasvik-Tromsø, Vadsø-
Båtsfjord-Berlevåg-Mehamm-Honningsvåg-
Hammerfest en tussen deze luchthavens en Kirkenes 
en Alta, Sørkjosen-Tromsø 

Noorwegen 115.438 118,81 

Florø-Bergen, Florø-Oslo Noorwegen 102.048 31,91 
Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim, 
Sandnessjøn-Trondheim, Sandnessjøn-Bodø Noorwegen 101.515 46,44 

Ørsta-Volda-Bergen, Ørsta-Volda-Oslo, Sandane-
Bergen Noorwegen 81.751 102,41 

Dublin-Kerry Ierland 78.578 12,27 
Dublin-Galway Ierland 72.315 19,01 
Førde-Oslo, Førde-Bergen Noorwegen 54.907 53,38 
Lakselv-Tromsø Noorwegen 47.352 34,78 
Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø Noorwegen 37.295 48,20 
Narvik-Bodø Noorwegen 32.974 25,54 
Roros-Oslo Noorwegen 24.597 20,95 
Dublin-Sligo Ierland 24.4334 36,10 
Glasgow-West Scotland VK 17.278 93,35 
Dublin-Donegal Ierland 12.417 82,06 
Western Isles VK 12.218 37.31 
Vardø-Kirkenes Noorwegen 9.100 172.68 
Orkney VK 6.630 39,95 
Shetland VK 4.523 82.73 

Gemiddeld  102.732 56,36 

 
Bron: Williams & Pagliari (2004); bewerking SEO
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3. Public Service Obligation – lessen uit de literatuur
• Belangrijk voor de effectiviteit en doelmatigheid van 

PSOs zijn niet alleen de verbindingen, frequenties en 
tarieven. Ook de luchtvaartmaatschappij, zijn netwerk en 
eventuele samenwerking met andere maatschappijen zijn 
van belang (Wittman, Allroggen en Malina (2016)).

• PSO constructies kennen vaak verkeerde prikkels die tot 
inefficiënties kunnen leiden. Brathen en Halpern (2012) 
concludeerden op basis van wetenschappelijk onderzoek 
dat PSOs aantrekkelijker moeten worden ingericht voor 
de luchtvaartmaatschappijen, met de juiste prikkels en 
een goede verdeling van risico’s tussen de 
luchtvaartmaatschappij en de overheid.

• Onderzoek in Noorwegen laat zien dat de netto 
welvaartseffecten van verlaagde tarieven in PSOs sterk 
positief  zijn: de grootste baten zitten in toegenomen 
consumentenwelvaart; de grootste kosten zitten in de 
overheidssubsidies (Brathen en Halpern (2012).

• PSOs gaan vaak gepaard met verlaagde efficiency bij 
luchtvaartmaatschappij. Bij de EAS in de VS is dit niet 
zichtbaar en dit heeft volgens Brathen en Halpern (2012) 
waarschijnlijk te maken met de opties in EAS routes om 
gedurende het contract gesubsidieerde routes om te zetten 
naar commerciële routes.
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4. Welvaart en publieke belangen in het luchttransport in het 
Caribische deel van het Koninkrijk
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4. Welvaart en publieke belangen - inleiding
• In dit hoofdstuk worden de welvaartseffecten voor 

passagiers van het luchttransport in het Caribische deel 
van het Koninkrijk geanalyseerd. Dit gebeurt door het 
welvaartsverlies voor passagiers te schatten in scenario’s 
waarin het aanbod van luchttransport verslechtert. Deze 
analyse kwantificeert het belang van luchttransport voor  
de economische en sociale ontwikkeling van de 
Caribische delen van het Koninkrijk en sluit als zodanig 
aan bij de Richtlijnen van de Europese Commissie voor 
PSOs.

• Naast welvaartseffecten voor passagiers, kan er sprake 
zijn van publieke belangen in het luchttransport. Dit is 
het geval wanneer maatschappelijke belangen, zoals 
veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid, 
onvoldoende door de markt worden behartigd. Er is dan 
sprake van ‘marktfalen’ en maatschappelijke belangen 
verworden dan tot publieke belangen: er zijn 
economische redenen om met overheidsmaatregelen deze 
publieke belangen te borgen. 

• In aanvulling op de welvaartsanalyse, is bekeken of  de 
markt voor luchttransport in Caribisch Nederland faalt en 
er sprake is van publieke belangen.

• Niet alleen de markt maar ook de overheid kan tekort 
schieten en overheidsoptreden kan maatschappelijk 
ongewenste effecten met zich meebrengen. Men spreekt 
dan van overheidsfalen of  reguleringsfalen. Bevindingen uit 
de relevante literatuur over verkeerde prikkels bij PSOs, 
maar ook de waarschuwing van de Europese Commissie 
dat (te stringente) PSO vereisten averechtse effecten 
kunnen hebben, benadrukken deze risico’s van 
overheidsfalen. 

• De uitkomsten uit de welvaartsanalyse en de publieke 
belangenanalyse, en een inventarisatie van risico’s van 
overheidsfalen, vormen de basis waarop over een eventuele 
andere ordening van de markt voor luchttransport 
gebaseerd kan worden. In hoofdstuk 5 van dit rapport 
wordt hiervoor een aantal opties op hoofdlijnen 
gepresenteerd.

52

30 juli 2018



4. Welvaart en publieke belangen - aannames
• Het economisch belang van het luchttransport wordt 

inzichtelijk gemaakt aan de hand van de gegeneraliseerde 
reiskosten in scenario’s van veranderend aanbod van 
luchttransport. De analyse is gebaseerd op de 
economische afweging om te vliegen: de 
betalingsbereidheid in verhouding tot de gegeneraliseerde 
kosten. Over het algemeen geldt daarbij dat naarmate er 
minder alternatieve reismogelijkheden voorhanden zijn, 
en/of  reizen een noodzakelijk ‘goed’ is, de 
betalingsbereidheid hoger is en de welvaartseffecten van 
veranderingen in het luchttransport groter zijn.

• De belangrijkste componenten van gegeneraliseerde 
kosten zijn: prijs van het ticket, reistijd, wachttijd en 
overstaptijd.

• Hoe deze gegeneraliseerde kosten voor de passagiers 
veranderen wordt geanalyseerd aan de hand van een 
economisch model. Het model en de aannames zijn in 
bijlage A beschreven.

• Er is geen harde informatie beschikbaar over de verdeling 
van de markt tussen verschillende segmenten (zakelijk, 
sociaal, toeristisch). Ook is geen informatie beschikbaar 
over wijze waarop passagiers in het Caribische deel van 
het Koninkrijk reageren op veranderingen in de prijs van 
vliegtickets (prijselasticiteit van de vraag).

• Daarom wordt in deze analyse gebruik gemaakt van 
informatie over prijselasticiteiten uit de relevante 
(wetenschappelijke) literatuur. Brons et al. (2002) heeft 
een metastudie uitgevoerd naar gerapporteerde 
prijselasticiteiten in 37 studies (met in totaal 204 
observaties). Hoewel dit geen recente bron is, wordt deze 
metastudie nog vaak in onderzoek gebruikt om een 
aanname te maken over de prijselasticiteiten.

• IATA heeft in 2007 een studie laten uitvoeren naar 
prijselasticiteit, hierin worden verbindingen in Zuid-
Amerika expliciet genoemd.

• De gemiddelde waarde van de prijselasticiteit in Brons et 
al. (2002) is -1,146, dit komt overeen met IATA die voor 
Zuid-Amerika rond de -1,1 rapporteert.
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4. Welvaart en publieke belangen - aannames
• De meest elastische vraagfunctie in Brons et al. (2002) 

heeft een prijselasticiteit van -3,2 en de minst elastische -
0,1. IATA rapporteert waarden voor de prijselasticiteit 
ban de vraag tussen de -2,0 en -0,4.  

• Voor de onderhavige analyse gebruiken we als 
bovengrens voor de prijselasticiteit van de vraag -1,1 en 
als ondergrens -0,1. Omdat er in het Caribische deel van 
het Koninkrijk geen of  nauwelijks (reële) alternatieven 
voor luchttransport zijn, zoals transport over water, de 
weg of  het spoor, is een hoge elasticiteit onwaarschijnlijk. 

• Op basis van deze boven- en ondergrens is een 
bandbreedte van welvaartseffecten geschat. Vanwege het 
gebrek aan (reële) alternatieve vervoerswijzen, is het 
aannemelijk dat de welvaartseffecten zich over het 
algemeen aan de bovenkant van de range van berekende 
effecten (bij een inelastische vraag) zullen bevinden.

Niveau Waarde (gebaseerd op literatuur)

Elastische vraag -1,1

Inelastische vraag -0,1

Bandbreedte prijselasticiteiten
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4. Welvaart en publieke belangen – scenario’s
• Er zijn drie scenario’s geanalyseerd. Ieder scenario gaat uit 

van een verslechtering van het aanbod van luchttransport 
variërend van het (tijdelijk) wegvallen van een verbinding 
versobering van de frequentie. 

• Scenario 1: (tijdelijk) wegvallen hele verbinding

• SXM-SAB

• SXM-EUX

• SXM-CUR 

• Scenario 2: minder aanbod door uittreding één 
maatschappij

• SXM-CUR (Insel Air of  WinAir)

• AUA-CUR (Insel Air of  Aruba Airlines)

• CUR-BON (Insel Air of  Divi Divi)

• Scenario 3: tien procent minder vluchten

• SXM-CUR

• AUA-CUR

• CUR-BON

SXM

SAB

EUX

CUR BON
AUA

1

2

4 3

1

1

Aantal aanbieders per route
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4. Welvaart en publieke belangen – uitkomsten 

De welvaartseffecten zijn uitgedrukt in bedragen per maand.

Scenario 1: (tijdelijk) wegvallen hele verbinding

• In de eerste tabel zijn de totale welvaartsverliezen 
weergegeven bij het tijdelijk wegvallen van verbindingen 
op routes waar (vaak) sprake is van één aanbieder. 

Scenario 2: minder aanbod door uittreding één 
maatschappij

• In de tweede tabel zijn de totale welvaartsverliezen voor 
passagiers weergegeven bij uitreding van één van de 
luchtvaartmaatschappijen op routes waar meerdere 
luchtvaartmaatschappijen actief  zijn. De tabel maakt 
duidelijk dat bij uittreding door Insel Air de 
welvaartsverliezen aanzienlijk hoger zijn dan bij uittreding 
van andere maatschappijen. Dit is vanwege het grote 
marktaandeel van Insel Air.

Scenario 3: tien procent minder vluchten

• Tabel 3 laten zien dat dalingen van aantallen vluchten met 
welvaartsverliezen gepaard gaan.

route bandbreedte

SXM-SAB USD 1.117.450 USD 101.583

SXM-EUX USD 1.326.792 USD 120.617

SXM-CUR USD 3.266.633 USD 296.967

route bandbreedte

SXM-CUR-Ins USD 3.210.033 USD 291.825

SXM-CUR-Win USD 654.908 USD 59.533

AUA-CUR-Ins USD 5.627.133 USD 549.650

AUA-CUR-Aru USD 837.025 USD 76.092

CUR-BON-Ins USD 4.652.783 USD 422.983

CUR-BON-Div USD 1.929.475 USD 175.408

route bandbreedte

SXM-CUR USD 620.658 USD 56.425

AUA-CUR USD 1.155.167 USD 105.017

CUR-BON USD 933.350 USD 84.850

1. Maandelijks welvaartsverlies passagiers bij (tijdelijk) 
wegvallen verbinding (scenario 1)

2. Maandelijks welvaartsverlies passagiers bij uittreding 
door één luchtvaartmaatschappij (scenario 2)

3. Maandelijks welvaartsverlies passagiers bij 10 procent 
minder vluchten (scenario 3)
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• Een geëigende manier om te onderzoeken is of  sprake is 
van publieke belangen – dat wil zeggen maatschappelijke 
belangen die door de markt onvoldoende worden geborgd 
- is het ‘wegdenken’ van de overheid op een markt. 
Wanneer zonder overheidsinmenging maatschappelijke 
belangen als betrouwbaar en betaalbaar luchttransport in 
het geding komen, dan is sprake van publieke belangen. In 
het onderhavige geval beperken we ons tot 
overheidsinmenging in het aanbod van en/of  de vraag 
naar luchttransport. Overheidsinmenging op het gebied 
van onder meer veiligheid laten we buiten beschouwing, 
omdat de rol van de overheid op dat vlak evident is en niet 
ter discussie staat.

• De problematiek rondom Insel Air is een ‘natuurlijk 
experiment’ voor deze publieke belangenanalyse. Toen de 
financiële en operationele problemen de onderneming 
boven het hoofd groeiden, heeft de overheid op 
verschillende manieren ingegrepen, waaronder met 
financiële overheidssteun (leningen, fiscaal). Had de 
Curaçaose overheid niet ingegrepen, dan was het scenario 
waarin Insel Air zou uittreden niet ondenkbaar geweest. 

• Het tijdelijk wegvallen van de verbinding tussen Curaçao 
en St. Maarten (scenario 1) en het uittreden van Insel Air 
(scenario 2) hadden zonder inmenging door de Curaçaose 
overheid realiteit kunnen zijn.

• Een vergelijkbare redenering kan gelden voor de 
verbindingen tussen St. Maarten en Saba en St. Eustatius. 
De gebleken continuïteit in de dienstverlening van WinAir
is mogelijk toe te schrijven aan het aandeelhouderschap 
van het land de Nederlandse Antillen en sinds 2010 van 
St. Maarten en Nederland. Gezien vermogenspositie van 
de onderneming als gevolg van gecumuleerde verliezen in 
het verleden, is niet ondenkbaar dat een private 
onderneming eerder de activiteiten had gestaakt en was 
uitgetreden. Anderzijds kan de zwakke financiële positie 
ook het gevolg zijn van overheidsaandeelhouderschap.

• Het ingrijpen door de Curaçaose overheid bij Insel Air, 
het overheidsaandeelhouderschap bij WinAir, en het 
opzetten van CN Express, kunnen worden gezien als 
vormen van overheidsinmenging gericht op de borging 
van publieke belangen in het luchttransport.
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• Vormen van marktfalen die overheidsinmenging kunnen 
rechtvaardigen zijn:

- De aanwezigheid van externe effecten;

- Informatieasymmetrie;

- Collectieve goederen;

- Schaalvoordelen.

• Externe effecten kunnen zijn milieuvervuiling als gevolg 
van uitstoot door vliegtuigen. Hoewel zulke negatieve 
externe effecten aanwezig zijn bij luchttransport, is deze 
vorm van marktfalen niet direct relevant voor het 
onderhavige onderzoek. Ook kan sprake zijn van 
positieve externe effecten op andere sectoren in de 
economie, zoals het toerisme.

• Van informatieasymmetrie is sprake wanneer bijvoorbeeld 
afnemers van een goed of  dienst de kwaliteit ervan niet 
goed kunnen inschatten. Hiervan is geen sprake bij 
luchttransport.

• Collectieve goederen zijn goederen waarbij burgers en 
bedrijven niet uitgesloten kunnen worden van de 
consumptie ervan (niet-uitsluitbaarheid) en waarbij 
consumptie door een niet ten koste van 
consumptiemogelijkheden door anderen (non-rivaliteit). 
Ook hiervan is geen sprake bij luchttransport.

• Van schaalvoordelen is sprake wanneer de 
productiekosten van een goed of  dienst lager zijn wanneer 
de gehele markt door slechts één of  enkele aanbieders 
wordt bediend, dan wanneer meerdere aanbieders de 
markt bedienen. Bij aanwezigheid van schaalvoordelen 
ontstaat automatisch marktdominantie en zijn 
maatschappelijke belangen als betaalbaarheid en kwaliteit 
(betrouwbaarheid) in het geding. Hiervan lijkt sprake in 
het luchttransport in het Caribische deel van het 
Koninkrijk: de meeste routes kwalificeren als (zeer) dunne 
routes, concurrentie is afwezig of  wankel, en de markt 
beweegt steeds naar een monopolistische of  
oligopolistische marktstructuur. 
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• Daarmee is de betrouwbaarheid van de dienstverlening in 

het geding, zoals recent de situatie met Insel Air en 
eerder de situatie met DAE hebben laten zien. Ook 
bestaat het risico op misbruik van economische 
machtsposities in de vorm van te hoge prijzen en/of  
slechte dienstverlening, bijvoorbeeld in de vorm van het 
schrappen en bundelen van vluchten bij lage 
bezettingsgraden. 

• Schaalvoordelen in andere sectoren kunnen in dit 
verband ook relevant zijn voor de ordening van de markt 
voor luchttransport. Krugman (1991) heeft laten zien dat 
bedrijven uit verschillende sectoren de neiging hebben te 
clusteren in bepaalde gebieden of  landen, daar waar de 
vraag naar producten en diensten het grootst is. 
Daardoor worden schaalvoordelen gerealiseerd en 
transportkosten geminimaliseerd. In het Caribische deel 
van het Koninkrijk lijkt dit fenomeen zichtbaar in de 
concentratie van bedrijven en hoofdkantoren op Curaçao, 
waar voorheen ook de regering van het land de 
Nederlandse Antillen gevestigd was. 

• Veel van deze bedrijven – banken, bouwbedrijven, 
telecombedrijven, zakelijke dienstverleners, etc. – zijn 
vanuit hun hoofdvestiging in Curaçao actief  op alle 
eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. 
Connectiviteit speelt daarbij een essentiële rol. Vanuit het 
perspectief  van marktfalen en publieke belangen, kan 
beredeneerd worden dat betrouwbare en betaalbare 
verbindingen positieve externe effecten hebben op andere 
sectoren en bedrijven in de economie en dat ‘de markt’ in 
te weinig, of  te dure connectiviteit voorziet, dan 
maatschappelijk optimaal is.

• In de economische literatuur over PSOs – in het bijzonder 
de verbindingen van eilanden en perifere gebieden met 
economische centra - wordt vaak gesproken over het 
belang van betrouwbaar en betaalbaar luchttransport voor 
toerisme en economische ontwikkeling. De achterliggende 
economische gedachte hierbij is dat er sprake is van 
voornoemde externe effecten en schaalvoordelen. 
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• Positieve externe effecten van luchttransport kunnen ook 

bestaan in verstoringen elders in de economie. Wanneer 
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt niet goed werkt door (te) 
restrictieve wetgeving, dan kan dat tot onderproductie in 
bijvoorbeeld het toerisme lijden met werkloosheid tot 
gevolg. Het stimuleren van connectiviteit ten behoeve van 
het toerisme, kan dan netto extra werkgelegenheid 
opleveren. 

• Beleid gericht op het stimuleren van toerisme door 
middel van bijvoorbeeld stoelgaranties of  
belastingvoordelen, zoals in het Caribisch gebied 
regelmatig voorkomt, kan vanuit dit perspectief  verklaard 
worden. 

• Er lijkt dus sprake van marktfalen in het luchttransport in 
het Caribische deel van het Koninkrijk en daarmee van 
publieke belangen, wat overheidsinmenging kan 
rechtvaardigen. 

• Naast economische argumenten voor overheidsingrijpen, 
kunnen er ook politieke (paternalistische) motieven zijn. 
Vanuit sociaal oogpunt kan het wenselijk geacht worden 
om, zoals in Europa gebeurt, openbaar vervoer en soms 
ook luchttransport te subsidiëren, ofwel generiek ofwel 
gericht op doelgroepen zoals ouderen, zieken, studenten 
of  ingezetenen. Overheidsinmenging heeft dan 
inkomensherverdeling of  verhoging van 
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen tot 
doel, los van overwegingen van economische efficiëntie. 
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4. Welvaart en publieke belangen - overheidsfalen en risico’s
• Tegenover de baten van overheidsinmenging (corrigeren 

marktfalen) staan risico’s en kosten van overheidsfalen. 
Bij het nadenken over opties voor een andere rol van de 
overheid in de ordening van de markt voor 
luchttransport, is het van belang de risico’s van 
overheidsfalen te identificeren, te onderkennen en waar 
mogelijk te adresseren.

• Een belangrijk risico bij een PSO waarvoor ook de 
Europese Commissie waarschuwt, is het formuleren van 
te stringente eisen aan de luchtvaartmaatschappijen die de 
PSO route mogen bedienen. Te stringente eisen kunnen 
het aanbod juist doen verminderen of  zelf  helemaal doen 
verdwijnen. Een gedegen marktconsultatie kan een beeld 
geven van reële en haalbare eisen.

• Een ander risico is dat een zwaarder regime wordt 
gekozen dan nodig, waardoor onnodig concurrentie 
wordt ingeperkt. Aanbevolen wordt een 
tweetrapsprocedure te hanteren waarbij eerst het pakket 
van minimale eisen wordt gedefinieerd en partijen  
worden uitgenodigd om hieraan te voldoen. 

• Als de markt geen interesse toont, kan gekozen worden 
voor een ‘restricted access’ model waarbij de toegang tot 
de PSO route(s) beperkt wordt tot één 
luchtvaartmaatschappij. Hierbij wordt concurrentie op de 
markt vervangen door concurrentie ‘om de markt’ via een 
openbare aanbesteding. Om dit proces van concurrentie 
goed te laten verlopen is een zorgvuldig 
aanbestedingsontwerp vereist. Ook verdient het 
aanbeveling de aanbesteding te organiseren in een land 
waar mededingingswetgeving van kracht is, ter 
voorkoming van mededingingsbeperkend gedrag. 

• Ook als het proces van concurrentie om de markt 
effectief  verloopt, kan een restricted-access model 
gepaard gaan met verkeerde prikkels. Van belang is dat de 
luchtvaartmaatschappij die de concessie om de PSO route 
te bedienen verwerft, ook tijdens de concessieperiode 
voldoende prikkels heeft om efficiënt te opereren. Het is 
wenselijk dat luchtvaartmaatschappijen met opwaartse en 
neerwaartse risico’s geconfronteerd blijven, ook in een 
PSO. Tot goede prikkels behoren ook penalty’s in geval 
van non-compliance met de PSO vereisten.

61

30 juli 2018



4. Welvaart en publieke belangen - overheidsfalen en risico’s
• De ervaring met PSOs leert dat overheden vaak teveel 

risico leggen bij de aanbieders van de PSO 
dienstverlening. Een fundamenteel verschil van een PSO 
met normale marktomstandigheden is dat 
luchtvaartmaatschappijen bij een PSO zich committeren 
aan het aanbieden van dienstverlening gedurende een 
vaste periode. Bij tegenvallende marktontwikkelingen 
heeft de luchtvaartmaatschappij daardoor minder ruimte 
tot aanpassing van het aanbod – en in het ultieme geval 
uittreding – dan normaal het geval is. Ook het vastleggen 
van tarieven in een PSO verhoogt het risico voor de 
luchtvaartmaatschappij aanzienlijk. Het verdient 
aanbeveling om vooraf  en duidelijk de risico’s te 
onderscheiden die ten gunste of  voor rekening van de 
luchtvaartmaatschappij moeten komen, en risico’s die 
aanleiding geven tot aanpassing van PSO voorwaarden, 
danwel risico’s die bij de overheid liggen.
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van het Koninkrijk 
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Aantal 
PAX

Kwalificatie Marktstructuur en 
concurrentie

Alternatieven Welvaartseffecten en 
publieke belangen

Voldoet aan PSO 
karakteristieken EC 
(omvang, # 
aanbieders)

SXM-
SAB/EUX

15.000 en 
dalend

Zeer dunne 
route

Monopolie; geen 
concurrentie

Personenvervoer over water 
beperkt/geen reëel alternatief; geen 
alternatieve luchtroutes

USD 2,5 mio / maand
- Schaalvoordelen

Ja

SXM-CUR 40.000 en 
dalend

Dunne route Monopolie/duopolie 
Soms concurrentie. Altijd 
dominantie

Geen personenvervoer over water; 
alternatieve luchtroutes beschikbaar 
maar kostbaar

USD 3,3 mio / maand
- Schaalvoordelen
- Agglomeratievoordelen

Ja

CUR-AUA 110.000 
en dalend

Beweegt in de 
richting van een 
dunne route

Concurrentie met één
dominante speler

Geen personenvervoer over water; 
alternatieve luchtroutes beschikbaar 
maar kostbaar

USD 5,6 mio / maand
- Schaalvoordelen

Ja, vanwege sterke 
dominantie en 
systeemconnectiviteit

CUR-BON 150.000 
en dalend

Beweegt in de 
richting van een 
dunne route

Concurrentie met één
dominante speler

Geen personenvervoer over water; 
nauwelijks alternatieve luchtroutes 
beschikbaar

USD 4,6 mio /maand
- Agglomeratievoordelen

Ja, vanwege sterke 
dominantie en 
systeemconnectiviteit

AUA-BON 7.000 
dalend

Zeer dunne 
route

Monopolie; soms enige 
concurrentie

Geen personenvervoer over water; 
goede alternatieve luchtroute 
beschikbaar

Beperkte welvaartseffecten 
door goed alternatief

Ja

• Onderstaande tabel vat de onderzoeksbevindingen per 
route samen. Het algemene beeld is dat het 
luchttransport op alle routes daalt en dat passagiers 
afhankelijk zijn van één (dominante) maatschappij.

• Er zijn (vrijwel) geen alternatieve vervoerswijzen en de 
welvaartseffecten van verdere verslechtering van de 
connectiviteit zijn substantieel.

• Alle routes hebben de karakteristieken van PSO routes.
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Het Multilaterale Protocol 

• Het Multilateral Protocol on the Liberalization of  Air 
Transport is in 2011 tussen de Koninkrijkslanden
overeengekomen. 

• Op basis van het Protocol mogen 
luchtvaartmaatschappijen die zijn gevestigd in (Europees 
en Caribisch) Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
op basis van een open routeschema en een onbeperkt 
aantal frequenties passagiers en vracht vervoeren tussen 
alle Koninkrijksdelen op basis van 3e , 4e en 5e vrijheid. 

• 3e en 4e vrijheid geven over en weer het recht aan in de 
Koninkrijkslanden gevestigde luchtvaartmaatschappijen 
om passagiers en vracht te vervoeren van en naar die 
landen. 5e vrijheid geeft het recht om op een tussenliggend 
land passagiers en vracht af  te zetten of  op te halen 
bestemd voor de landen waarin de 
luchtvaartmaatschappijen zijn gevestigd. Het Protocol kent 
momenteel geen 7e vrijheid, waardoor bijvoorbeeld KLM 
of  TUI niet stand alone tussen Curaçao en St. Maarten 
passagiers mag vervoeren. 

• Wel mogen passagiers vervoerd tussen bijvoorbeeld 
Curaçao en St. Maarten wanneer sprake is van 
rondvluchten, bijvoorbeeld Amsterdam-St. Maarten-
Curaçao-Amsterdam. Van deze mogelijkheid wordt 
niet/nauwelijks gebruik gemaakt. 

• Het introduceren van 7e vrijheid zou verdere liberalisering 
van het Protocol en het luchttransport binnen het 
Koninkrijk impliceren met meer aanbodmogelijkheden 
voor luchtvaartmaatschappijen binnen het Koninkrijk.

• Het Protocol regelt ook vereisten voor vergunningen en 
eigendom- en zeggenschapsvereisten. Het versoepelen van 
deze vereisten zou eveneens verdere liberalisering 
impliceren met meer aanbodmogelijkheden voor 
luchtvaartmaatschappijen van buiten het Koninkrijk.

• Voorts regelt het Protocol de mogelijkheid voor de landen 
om PSOs op te leggen en de algemene uitgangspunten die 
daarbij gelden. Deze sluiten nauw aan bij het Europese 
beleid ten aanzien van PSOs. 
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• Er bestaan verschillende beleidsopties die zijn gericht op 
borging van connectiviteit in het Caribische deel van het 
Koninkrijk. De volgende opties kunnen globaal worden 
onderscheiden:

0. Handhaving van de bestaande situatie (0-scenario). 
De huidige marktordening wordt gehandhaafd en 
connectiviteit wordt geborgd via indirect beleid;

1. Verdere liberalisering van de luchtvaart. De markt 
voor luchttransport wordt verder geopend 
bijvoorbeeld door versoepelen van eigendom- en 
zeggenschapsvereisten en of  7e vrijheid toe te staan;

2. Inzet van PSOs:

2.a Open access

2.b Restricted access

2.c Subidized restricted access

3. Stimuleren van personenvervoer over water.

• Deze beleidsopties zijn beoordeeld aan de hand van een 
aantal criteria. Benadrukt wordt dat dit geen uitputtende 
lijst van criteria is. Criteria kunnen worden toegevoegd of  
worden afgevoerd. 

• De criteria waarop de navolgende beoordeling is 
uitgevoerd zijn:

1. Zekerheid over de borging van publieke belangen;

2. Mate waarin het beleid aanzet tot productieve 
efficiëntie;

3. Kosten en risico’s van overheidsbeleid;

4. Politieke haalbaarheid;

5. Praktische uitvoerbaarheid.

• De kwalitatieve beoordeling leidt tot het navolgende beeld 
per route, waarbij hoe groener het beeld hoe meer de 
betreffende beleidsoptie de voorkeur geniet. Benadrukt 
wordt dat een keuze voor andere (weging van) criteria tot 
een ander beeld kan leiden.
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Naam Omschrijving St. Maarten-
Saba/St.
Eustatius

St. Maarten-
Curacao

Aruba-
Curacao

Curacao-
Bonaire

Aruba-Bonaire Geheel routes 
(systeem 
connectiviteit)

0 ‘as is’ (0-scenario) Handhaving bestaande 
situatie

1 ‘further liberalisation’ Verdere liberalisering o.b.v. 
5e vrijheid

2.a ‘PSO open access’ PSO eisen voor airlines die 
vliegen tussen de eilanden; 
concurrentie o.b.v. huidige 
protocol mogelijk 

2.b ‘PSO restricted access 
unsubsidized’

PSO eisen voor airlines die 
vliegen tussen de eilanden; 
concurrentie wordt beperkt

2.c ‘PSO restricted access 
subsidized’

PSO eisen voor airlines die 
vliegen tussen de eilanden; 
concurrentie wordt beperkt; 
airline wordt gesubsidieerd

3 ‘Alternatives’ Stimuleren transport over 
water

30 juli 2018



5. Opties voor borging van connectiviteit

68

‘As is scenario’

• Dit scenario is voor de meeste routes ongewenst omdat het 
laag scoort op het criterium ‘Zekerheid over de borging 
van publieke belangen’. De route SXM-SAB/EUX scoort 
licht beter dan de andere routes omdat de overheid via het 
aandeelhouderschap in WinAir indirect invloed kan 
uitoefenen. De route AUA-BON scoort op dit criterium 
ook beter omdat er een reëel alternatief  bestaat met de 
route AUA-CUR-BON.

‘Further liberalisation’

• Verdere liberalisering van de markt – bijvoorbeeld door 
binnen het multilaterale Protocol 7e vrijheidsrechten toe te 
kennen en/of  door eigendom- en zeggenschapsvereistente
versoepelen – zonder dat extra zekerheden ten aanzien van 
de dienstverlening worden ingebouwd, geeft onvoldoende 
zekerheid over de borging van publieke belangen, met 
name voor de dunne routes. De dikste routes waarop 
meerdere luchtvaartmaatschappijen actief  zijn scoren hier 
beter op, omdat er (enige) concurrentie bestaat. Deze 
beleidsoptie scoort hoog op praktische uitvoerbaarheid.

PSO open access

• PSO open access scoort voor alle routes hoog op 
Zekerheid over de borging van publieke belangen.

• Ook scoort deze beleidsoptie hoog op politieke 
haalbaarheid. Voor de zeer dunne routes is deze optie (iets) 
minder gewenst, omdat de mogelijkheid van concurrentie 
die er is in een open access PSO, ertoe kan leiden dan geen 
aanbieder aan de PSO eisen kan voldoen.

PSO restricted access

• Om dezelfde reden is een PSO restricted access de 
geprefereerde beleidsoptie voor de zeer dunne routes: het 
afschermen voor concurrentie maakt het voor een 
luchtvaartmaatschappij eerder mogelijk om aan de PSO 
eisen te voldoen. Een PSO restricted access scoort minder 
goed op politieke haalbaarheid bij de routes waar 
momenteel meerdere aanbieders actief  zijn. Deze 
beleidsoptie zou immers betekenen dat een of  meerdere 
luchtvaartmaatschappijen de markt zou moeten verlaten. 
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PSO restricted access subsidized

• Deze beleidsoptie scoort laag op politieke haalbaarheid. 
De kosten van subsidies bij deze beleidsoptie zijn hoog 
en de betrokken landen zullen afspraken moeten maken 
over de verdeling van deze kosten. De routes SXM-
SAB/EUX scoren hoger omdat deze route vrijwel alleen 
ten bate van de bevolking van Saba en St. Eustatius is. 
Daarmee ligt het voor de hand dat een eventuele subsidie 
dan ook door Nederland bekostigd zou worden wat 
politiek minder complex is.

PSO en liberalisering

• Benadrukt wordt dat PSOs en liberalisering geen elkaar 
uitsluitende beleidsopties zijn en dat deze beleidsopties 
complementair kunnen zijn. Een PSO dient ter 
waarborging van de (minimale) gewenste connectiviteit; 
liberalisering van het multilaterale Protocol kan bijdragen 
aan een efficiëntie uitvoering van PSOs ofwel door de 
concurrentie op de markt in een open access PSO, ofwel 
de concurrentie om de markt in een restricted access PSO 
te intensiveren.

Alternatives

• Het stimuleren van transport over water scoort voor alle 
routes laag op Zekerheid over de borging van publieke 
belangen. Het stimuleren dan transport over water leidt tot 
schaalnadelen in het luchttransport. Ook is de praktische 
uitvoerbaarheid van deze optie lastig omdat de juridische 
(douane) en fysieke (kade-/havenfaciliteiten) 
randvoorwaarden nog moeten worden ingevuld. Omdat er 
tussen de bovenwindse eilanden reeds ferrydiensten 
bestaan, is deze optie daar eenvoudiger te realiseren. 
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Geheel van routes

• Het geheel van routes kan worden gezien als een 
samenhangend systeem van connectiviteit tussen de 
Caribische delen van het Koninkrijk. Wanneer gekozen 
wordt voor de inzet van PSOs is het daarom wenselijk de 
PSO routes en de daarvoor geldende eisen niet als 
afzonderlijke onderdelen te bezien, maar als 
samenhangende delen. Dat hoeft overigens niet te 
betekenen dat individuele routes niet als afzonderlijk PSOs
kunnen worden behandeld. Wel dienen PSO eisen op elkaar 
te worden afgestemd.

Algemene aanbeveling

• De inzet van PSOs is voor alle routes gewenst teneinde 
connectiviteit te borgen. Op dikkere routes (>100.000 
passagiers) met meerdere aanbieders (AUA-CUR en CUR-
BON) verdient een open access PSO de voorkeur. Op de 
(zeer) dunne routes (SXM-SAB/EUX en SXM-CUR) 
verdient een restricted access PSO de voorkeur. Het 
subsidiëren van luchttransport teneinde tarieven laag te 
houden is een politieke keuze. 

• Van belang is dat PSO voorwaarden zodanig zijn, dat deze 
enerzijds het gewenste niveau van connectiviteit borgen en 
anderzijds de luchtvaartmaatschappijen in staat stellen een 
redelijk rendement te realiseren. Het stellen van te zware of  
restrictieve PSO voorwaarden, kan 
luchtvaartmaatschappijen afschrikken en het aanbod verder 
doen teruglopen. 

• Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het 
formuleren van PSO voorwaarden, een marktconsultatie 
onder luchtvaartmaatschappijen te houden. De 
marktconsultatie is erop gericht inzicht te krijgen in reële en 
voor de luchtvaartmaatschappijen haalbare voorwaarden.

• PSO voorwaarden bestaan veelal uit minimumeisen die 
voorzien in een ‘bodem’ voor de gewenste connectiviteit. 
Aanbevolen wordt een licht PSO-regime met een beperkt 
aantal, niet te zware eisen te ontwerpen. Daarmee wordt 
voorkomen dat te restrictieve eisen worden gesteld en het 
biedt ruimte aan luchtvaartmaatschappijen om te 
concurreren, ofwel in een open access PSO, ofwel in een 
aanbesteding van een restricted access PSO.
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Bijlage A – Economisch model
• De welvaartsanalyse is gebaseerd op de afweging van 

reizigers om te vliegen. Een reiziger kiest om te vliegen 
als de individuele betalingsbereidheid hoger is dan de 
gegeneraliseerde kosten.

• De gegeneraliseerde kosten bevatten onder andere de 
prijs van het ticket, de reistijd, wachttijd (verschil tussen 
de gewenste en daadwerkelijke vertrektijd) en overstaptijd. 
In deze analyse nemen we de ticketprijs en reistijd 
expliciet mee. Er is geen betrouwbare informatie 
beschikbaar om de wachttijd monetair te waarderen in de 
betreffende markten (lage frequenties). Omdat we directe 
verbindingen analyseren, is de overstaptijd niet relevant. 

• We veronderstellen dat de vraagfunctie lineair is en dat de 
directe prijselasticiteit in het huidige evenwicht drie 
waarden kan hebben: -1,1, -0,55, en -0,1.

• Aan de hand van deze twee aannames is het mogelijk om 
de vraagfunctie te bepalen

p

qq0

p0

Vraag-aanbod diagram

private kosten

p = gegeneraliseerde ksoten in USD
q = hoeveelheid passagiers in een markt

Evenwicht in uitgangssituatie (p0,q0)
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Bijlage A – Economisch model
• De definitie van de inverse lineaire vraagfunctie, prijs als 

functie van hoeveelheid, is: 𝑝 = 𝑎 − 𝑏 ⋅ 𝑞

• De directe lineaire vraagfunctie, hoeveelheid als functie 

van prijs, wordt dus: 𝑞 =
𝑎−𝑝

𝑏

• De definitie van de directe prijselasticiteit is in 

formulevorm is:  𝜀 =
𝜕𝑞

𝜕𝑝
⋅
𝑝

𝑞
, deze (punt)elasticiteit geeft 

aan met hoeveel procent de vraag afneemt als de prijs met 
1 procent toeneemt. 

• Met het toepassen van enkele wiskundige stappen is de 
inverse lineaire vraagfunctie te bepalen:

• 𝜕𝑞

𝜕𝑝
= −

1

𝑏
⇒ 𝜀 = −

1

𝑏
⋅
𝑝

𝑞
⇒ 𝑏 = −

1

𝜀
⋅
𝑝

𝑞

• 𝑏 invullen in de inverse vraagfunctie geeft: 𝑝 = 𝑎 + 𝑝 ⋅
1

𝜀

en daarmee wordt 𝑎 dus 𝑎 = 𝑝 ⋅
𝜀−1

𝜀

• Voor elk initieel evenwicht (p, q) en bijbehorende 
elasticiteit ε is de vraagfunctie dus bekend:

• Op SXM SAB geldt een gegeneraliseerde prijs van 
175 USD en zijn er 15.000 jaarlijkse passagiers

• Met een elasticiteit van -1,1 wordt de inverse lineaire 
vraagfunctie dus: 𝑝 = 335 − 0,0106 ⋅ 𝑞

• Met een elasticiteit van -0,1 wordt de inverse lineaire 
vraagfunctie dus: 𝑝 = 1.925 − 0, 116 ⋅ 𝑞
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Bijlage A – Economisch model
• De welvaartsanalyse kijkt naar het verlies aan 

consumentensurplus (de private marginale baten) als in 
een scenario minder mensen kunnen vliegen dan in het 
initiële evenwicht 𝑝0, 𝑞0 .

• De berekening gaat ervan uit dat de mensen met de 
laagste betalingsbereidheid als eerste niet meer kunnen 
vliegen.

• Voorbeeld: op de route SXM–CUR treedt WinAir uit, 
waardoor het totaal aan reizigers daalt van 𝑞0 naar 𝑞1.

• Door het uittreden stijgen de gegeneraliseerde kosten, 
bijvoorbeeld door hogere ticketprijzen (niet expliciet 
gemodelleerd), van 𝑝0 naar 𝑝1.

• Het verlies aan consumentensurplus is gelijk aan de 
rechthoek A plus driehoek B.

• Rechthoek A is het verlies van consumenten die blijven 
vliegen, zij worden geconfronteerd met hogere kosten, 
terwijl de driehoek B het verlies weergeeft voor de 
consumenten die niet nu niet meer vliegen en andere 
alternatieven kiezen (waaronder niet vliegen of  de boot).

minder mensen kunnen vliegen: q1 < 
q0

Impact op consumentensurplus: 
rechthoek A +driehoek B, (p1-
p0)*q1+½*(p1-p0)*(q0-q1)

p

qq0

p0

p1

q1

A B
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Bijlage A – Economisch model
• Als er goede substituten zijn (waaronder niet vliegen of  

met de boot), is de vraag meer elastisch. Reizigers 

kunnen dan makkelijker switchen als ze door een schok 

niet meer kunnen vliegen. Het verlies in 

consumentensurplus is dan ook lager.

• Uit bovenstaande figuren blijkt duidelijk dat bij een 

zelfde verandering in q, het verlies voor consumenten 

groter is als de vraag minder elastisch is: A+B < C+D. 

• Voor de routes in het Caribisch deel van het Koninkrijk 

zijn de bestaande alternatieven verre van perfecte  

substituten voor vliegen. Dit suggereert dat de 

vraagfunctie niet zeer elastisch zal zijn, en dat de 

elasticiteit eerder bij -0,1 ligt dan bij -1,1. 

• Een  verbetering in de alternatieven, bijvoorbeeld over 

water, kan het mogelijk verlies in consumentensurplus in 

de luchtvaartmarkt beperken. 

p

qq0

p0

p1

q1

C D

minder elastisch

p

qq0

p0

p1

q1

A B

meer elastisch
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Bijlage A – Economisch model
• Ticketprijs is gebaseerd op huidige aanbod voor retour 

ticket half  Juli, gekocht begin Juni 2018.

• Reistijdwaardering (VoT) = 70 procent (DoT, 2016) van 
gemiddeld uurloon a 20 USD per uur (ERI, 2018; 
gebaseerd op Bonaire).

• DoT (2016): Departmental Guidance on Value of  Travel 
Time in Economic Analysis.

• Totale gegeneraliseerde kosten: ticketprijs (in USD) + 2 * 
reistijd * 70% * 20 USD.
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Samenvatting 

Door de capaciteitsschaarste heeft de connectiviteit op Schiphol zich minder sterk ontwikkeld dan voorgaande jaren. 
Ook blijft de ontwikkeling gemiddeld genomen achter bij die van de concurrentie. Per saldo is het aantal bestemmingen 
van Schiphol met één toegenomen. Op alle andere luchthavens is het aantal bestemmingen sterker toegenomen. De 
directe connectiviteit van Schiphol is nagenoeg gelijk aan die van 2017. Alleen Londen Heathrow en Istanbul 
Atatürk noteren een afname. De indirecte connectiviteit van Schiphol neemt met een kleine procent toe in 2018. 
Alleen Dubai laat een negatieve trend zien met betrekking tot de indirecte connectiviteit. Schiphols hubconnectiviteit 
groeit met 2,5 procent het snelst van alle indicatoren. Ook hier scoren de meeste luchthavens echter beter. De capaci-
teitsschaarste op Schiphol is ook zichtbaar met betrekking tot de Staatsgaranties: voor het eerst sinds 2010 groeit 
de directe connectiviteit van Air France-KLM sterker op Parijs Charles de Gaulle dan op Schiphol. 
 
In het licht van het vitale belang dat het Rijk hecht aan de optimale netwerkkwaliteit van Schiphol 
monitort SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en 
Maritieme Zaken (DGLM) de netwerkontwikkeling van Schiphol en de belangrijkste concurrenten 
(Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, München, Londen Heathrow, Istanbul Atatürk en Dubai) 
jaarlijks over de periode 2009-2018. Daarbij is speciale aandacht voor de “evenwichtige hubont-
wikkeling” van Schiphol en Parijs Charles de Gaulle in het multihubsysteem van Air France-KLM, 
onderdeel van de in 2010 verlengde Staatsgaranties. 
 
De volgende aspecten van netwerkkwaliteit worden in het onderzoek belicht: 
• Bestemmingenportfolio: Hoeveel bestemmingen worden er vanaf Schiphol en concurrerende lucht-

havens aangeboden? 
• Directe connectiviteit: Hoe ontwikkelt het directe bestemmingennetwerk van Schiphol en de be-

langrijkste concurrenten zich? 
• Indirecte connectiviteit: Hoe ontwikkelt het indirecte bestemmingennetwerk – bestemmingen die 

worden aangeboden via een andere hubluchthaven – van Schiphol en concurrenten zich? 
• Verbondenheid met specifieke landen: Hoe goed zijn Schiphol en concurrerende luchthavens ver-

bonden met de voor Nederland belangrijkste intercontinentale handelspartners? 
• Hubconnectiviteit: Hoe ontwikkelt Schiphol zich ten opzichte van de concurrentie als overstap-

luchthaven?  
• Mate van concurrentie voor Schiphol: Welke luchthavens hebben de grootste overlap met het netwerk 

van Schiphol? 
• Staatsgaranties: In hoeverre is er sprake van een “evenwichtige hubontwikkeling” in het netwerk 

van Air France-KLM op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle? 
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Figuur S. 1 Overzicht resultaten in 2018, en ten opzichte van het voorgaande jaar 

 
Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 
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Bestemmingsportfolio 

Schiphol biedt in september van dit jaar 272 bestemmingen aan, één meer dan in september 2017. 
Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn vijf bestaande bestemmingen verloren, en zes nieuwe 
bestemmingen geïntroduceerd. Per saldo daalt het aantal bestemmingen binnen Europa met twee 
en neemt het aantal bestemmingen in het Midden-Oosten af met twee. Het bestemmingsaanbod 
naar Noord- en Latijns-Amerika, Afrika en Azië/Pacific neemt toe. Met 160 bestemmingen, twee 
meer dan in 2017, biedt KLM nog altijd de meeste bestemmingen vanaf Schiphol aan. 
 
Ten opzichte van de overige benchmarkluchthavens laat Schiphol de laagste groei zien in termen 
van het aantal bestemmingen. Op alle benchmarkluchthavens stijgt het bestemmingsaanbod. Met 
name het aanbod op Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle groeit snel, met respectievelijk zeventien 
en twaalf bestemmingen. Desalniettemin blijft Schiphol in 2018 op de vierde plaats van de bench-
markluchthavens, in termen van het aantal aangeboden bestemmingen. 

Directe connectiviteit 

De directe connectiviteit vanaf Schiphol blijft ten opzichte van 2017 nagenoeg stabiel. Gezien de 
capaciteitsschaarste ligt dit in de lijn der verwachting, maar vergeleken met voorgaande jaren is dit 
een trendbreuk. De directe connectiviteit naar Latijns-Amerika neemt het meest toe (met acht pro-
cent), gevolgd door Azië/Pacific en Noord-Amerika (beiden met 4 procent). De directe connecti-
viteit met het Midden-Oosten is met elf procent sterk gedaald. KLM laat een beperkte stijging in 
directe connectiviteit zien (minder dan één procent). De groep LCCs/charters laat de grootste stij-
ging in directe connectiviteit zien (zes procent). Daarentegen daalt de connectiviteit van maatschap-
pijen van de STAR alliantie met bijna 4 procent, die van overige SkyTeam leden met bijna 5 pro-
cent. 
 
Bij de meeste andere luchthavens is er sprake van een sterkere groei in directe connectiviteit. Frank-
furt noteert een groei van maar liefst 6 procent. Dat leidt ertoe dat de Lufthansahub Schiphol van 
de eerste plaats verdrijft. De directe connectiviteit van Parijs Charles de Gaulle en München groeit 
met 2 procent. Op Londen Heathrow en Istanbul Atatürk is de ontwikkeling negatief, met een 
krimp van respectievelijk 2 en 3 procent. Net als op Schiphol, is op Dubai de directe connectiviteit 
in 2018 nagenoeg gelijk aan 2017.  

Indirecte connectiviteit 

Ondanks een groei van bijna 1 procent, is de ontwikkeling in indirecte connectiviteit van Schiphol 
in 2018 lager dan in voorgaande jaren. De grootste relatieve groei is te vinden op routes naar 
Azië/Pacific, Noordwest-Europa en Latijns-Amerika. Naar Zuidoost-Europa en met name Afrika 
daalt de indirecte connectiviteit, met respectievelijk 1 en 4 procent. 
 
Van de concurrerende luchthavens noteert alleen Dubai een daling van de indirecte connectiviteit 
(bijna 5 procent). De andere luchthavens noteren een sterkere groei dan Schiphol. Istanbul Atatürk 
en Londen Heathrow laten de grootste groei zien (beide 4 procent), gevolgd door Parijs Charles de 
Gaulle (3 procent) en Frankfurt en München (beide 2 procent).  
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Verbondenheid met specifieke landen 

Van de dertien landen1 die in de vergelijking zijn meegenomen is Schiphol in termen van directe 
en indirecte connectiviteit het best verbonden met de Verenigde Staten, China en Canada. In ter-
men van connectiviteit is Schiphol het minst goed verbonden met Bahrein, Koeweit, Oman en 
Saudi-Arabië. Verschillen hangen in grote mate samen met de omvang van de bestemmingslanden. 
 
Gegeven het grote aantal landen in het Midden-Oosten is het niet verwonderlijk dat Dubai met zes 
van de dertien landen de hoogste directe connectiviteit heeft. Londen Heathrow heeft met vijf 
landen de hoogste directe connectiviteit en Parijs Charles de Gaulle met de resterende twee landen. 
In vergelijking met de benchmarkluchthavens presteert Schiphol gemiddeld. Alhoewel Schiphol 
met geen enkel land de hoogste directe connectiviteit heeft, laat Schiphol na Istanbul Atatürk de 
sterkste groei in directe connectiviteit zien over de dertien landen. In termen van indirecte connec-
tiviteit ontwikkelt het netwerk van Schiphol zich het best. 

Hubconnectiviteit 

Ondanks de capaciteitsbeperkingen stijgt de hubconnectiviteit van Schiphol in 2018 met 3 procent. 
Deze groei is echter aanzienlijk lager dan het gemiddelde over voorgaande jaren. De grootste groei 
is de vinden op verbindingen tussen intercontinentale routes, gevolgd door verbindingen tussen 
Europa en Latijns-Amerika. De hubconnectiviteit tussen Europa en het Midden-Oosten is met 
bijna 14 procent sterk gedaald, een direct gevolg van het wegvallen van bestemmingen in het Mid-
den-Oosten. 
 
Nog altijd heeft Schiphol na Frankfurt de meeste hubconnectiviteit. Ondanks de bescheiden groei 
is het gat tussen Schiphol en Londen Heathrow (nummer drie op de ranglijst) groter geworden. 
Dankzij nieuwe codeshareovereenkomsten groeide de hubconnectiviteit op Dubai het snelst, met 
40 procent, gevolgd door München met 12 procent. Over de gehele periode 2009-2018 is alleen de 
hubconnectiviteit van Istanbul Atatürk en Dubai sterker gegroeid dan die van Schiphol.  

Mate van overlap met Schipholnetwerk 

Het netwerk van Frankfurt overlapt ook in 2018 het meest met dat van Schiphol, gevolgd door 
Parijs Charles de Gaulle en Londen Heathrow. Ten opzichte van 2017 stijgt de netwerkoverlap met 
Parijs Charles de Gaulle het snelst, met meer dan 2 procentpunt.2 Deze stijging vindt plaats in 
zowel de herkomst-bestemmingsmarkt als de hubmarkt van Schiphol. De overlap van het netwerk 
van Istanbul Atatürk en Londen Heathrow daalt juist, met respectievelijk een half en 1 procentpunt. 
 
Sinds 2009 zijn voornamelijk de netwerken van Istanbul Atatürk en Parijs Charles de Gaulle steeds 
meer gaan concurreren met het Schipholnetwerk. Van 12 procent in 2009 overlapt het netwerk van 

                                                        
1  Hiervoor is in overleg met de opdrachtgever gebruik gemaakt van de Kamerbrief Handelsagenda, zie 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z17809&did=2018D47984. 
2  Daarbij is het van belang om aan te tekenen dat er in het geval van Parijs Charles de Gaulle ook sprake kan 

zijn van complementariteit in plaats van van concurrentie, omdat zowel Schiphol als Parijs Charles de 
Gaulle als hub voor Air France-KLM fungeren. 
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Istanbul Atatürk in 2018 met 19 procent, terwijl in dezelfde periode de netwerkoverlap van Parijs 
Charles de Gaulle is toegenomen van 32 naar 38 procent. De netwerkoverlap van Frankfurt en 
Londen Heathrow daalde, van respectievelijk 53 procent naar 48 procent en van 38 naar 34 pro-
cent. 

Staatsgaranties 

De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige netwerkontwik-
keling tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Sinds 2004 heeft het passagenetwerk van Schip-
hol zich vele malen beter ontwikkeld dan dat van Parijs Charles de Gaulle. Aan de andere kant is 
de vrachtcapaciteit van Air France-KLM op Schiphol sterker afgenomen dan op Parijs Charles de 
Gaulle. Schiphol heeft in 2018 voor het eerst te kampen met capaciteitsschaarste, wat de verdere 
ontwikkeling in termen van connectiviteit moeilijk maakt. Dit kan als gevolg hebben dat Parijs 
Charles de Gaulle zich in de nabije toekomst sterker ontwikkelt dan Schiphol. Dit brengt risico’s 
met zich mee wat betreft een evenwichtige hubontwikkeling, zoals beoogd in de Staatsgaranties.  
 
Sinds 2016 biedt Air France-KLM meer directe connectiviteit aan vanaf Schiphol dan vanaf Parijs 
Charles de Gaulle. In 2018 is dit nog steeds het geval, al neemt het aandeel van Schiphol met 0,2 
procentpunt af. Dit is dan ook het eerste jaar sinds 2010 dat het directe netwerk van Air France-
KLM vanaf Parijs Charles de Gaulle sterker groeit dan vanaf Schiphol. In termen van hubconnec-
tiviteit presteert Schiphol nog wel beter dan Parijs Charles de Gaulle, met een groei van 2 procent 
tegenover een groei van 1 procent. Wel is de groei op Schiphol het laatste jaar bescheiden in ver-
gelijking met de voorgaande jaren. De ontwikkeling van het hubnetwerk van Parijs Charles de 
Gaulle is al sinds 2012 gestagneerd. 
 
In termen van het aanbod van luchtvrachtcapaciteit door Air France-KLM op Schiphol zet de 
trend van de afgelopen jaren zich door. Het full-freighternetwerk is afgebouwd, en de weggevallen 
capaciteit wordt deels opgevangen door bellycapaciteit in widebodytoestellen. De totale non-stop 
vrachtcapaciteit van Air France-KLM op Schiphol is tussen 2017 en 2018 echter met bijna 4 pro-
cent gedaald. De verminderde focus van Air France-KLM op full-freightervervoer wordt vooral 
veroorzaakt door overcapaciteit in de markt, doordat andere luchtvaartmaatschappijen in toene-
mende mate hebben geïnvesteerd in full-freightercapaciteit. De vrachtcapaciteit van Air France-
KLM op Parijs Charles de Gaulle is voor het eerst sinds 2014 gestegen, met 7 procent ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Consequentie hiervan is dat het aandeel van Schiphol in de totaal aange-
boden capaciteit door Air France-KLM vanaf beide luchthavens daalt, van 51 procent in 2014 naar 
44 in 2018. 
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1 Inleiding 

Een optimale netwerkkwaliteit op Schiphol is van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Door toenemende 
concurrentie komt de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen onder druk te staan, hetgeen mogelijk zijn weer-
slag heeft op het bestemmingennetwerk. Het is daarom van belang de netwerkkwaliteit van Schiphol te monitoren en 
de ontwikkelingen te vergelijken met concurrerende luchthavens. Met het oog op de Staatsgaranties is het in het 
bijzonder belangrijk om de ontwikkeling van het netwerk van Air France-KLM op Schiphol af te zetten tegen de 
ontwikkeling op Parijs Charles de Gaulle.  

1.1 Beleidscontext 

In de Luchtvaartnota uit 2009 typeert het Rijk de “continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de 
luchthaven Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie” als publiek belang. In diezelfde nota 
wordt het verder ontwikkelen van een optimale netwerkkwaliteit als onderdeel van het centrale 
doel genoemd. Onder netwerkkwaliteit verstaat het Rijk “de directe beschikbaarheid van een omvangrijk, 
wereldwijd, frequent bediend lijnennet. Het gaat daarbij om een lijnennet met verbindingen die bijdragen aan de 
regionale en nationale economie en aan de concurrentiekracht van Nederland.”  
 
Ook in de Rijksbegroting uit 2017 wordt het optimaliseren van de netwerkkwaliteit als inzet van 
het overheidsbeleid genoemd. In dit licht wordt ook de relevantie van het monitoren van het Schip-
holnetwerk benadrukt en in het bijzonder wordt daarbij gefocust op de belangrijke rol die de Mo-
nitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties daarin speelt. Omdat het beleid is gericht op het creëren 
van optimale randvoorwaarden om het Schipholnetwerk te behouden en te versterken, is het voor 
de Nederlandse overheid van cruciaal belang om goed zicht te houden op de ontwikkeling van de 
netwerkkwaliteit van Schiphol ten opzichte van concurrerende luchthavens. De relevantie daarvan 
neemt de komende jaren alleen maar toe aangezien Schiphol in 2018 tegen de capaciteitsgrens van 
500.000 vliegtuigbewegingen aan zit. In de analyse wordt speciaal aandacht besteed aan de “even-
wichtige hubontwikkeling” van Schiphol en Parijs Charles de Gaulle in het multihubsysteem van 
Air France-KLM. Deze “evenwichtige hubontwikkeling” is onderdeel van de in 2010 verlengde 
Staatsgaranties. 
 
De resultaten van de analyse bieden de Nederlandse overheid gedetailleerd inzicht in de (ontwik-
keling van de) netwerkkwaliteit van Schiphol en bieden haar daarmee objectieve informatie die kan 
worden gebruikt voor beleidsvorming.  

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verschillende typen connectiviteit. Voorts worden de 
resultaten van de analyse voor de periode 2009-2018 in drie afzonderlijke hoofdstukken gepresen-
teerd. Op de eerste plaats, in hoofdstuk 3, volgt een analyse van het netwerk van Schiphol aan de 
hand van het aantal bestemmingen, directe connectiviteit, indirecte connectiviteit en hubconnecti-
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viteit. Deze indicatoren worden daarna uitgesplitst naar bestemmingsregio en alliantie of type lucht-
vaartmaatschappij. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de connectiviteit met specifieke landen 
die voor Nederland economisch van belang zijn.  
 
Hoofdstuk 4 zet de netwerkontwikkeling op Schiphol af tegen die van zes belangrijke concurren-
ten: Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Heathrow, München, Dubai en Istanbul Atatürk. 
Deze vergelijking biedt inzicht in de sterke en zwakke punten in het luchtvaartnetwerk van Schip-
hol. Daarnaast laat dit hoofdstuk zien in welke mate het Schipholnetwerk overlapt met dat van de 
concurrentie.  
 
Tot slot biedt de rapportage in hoofdstuk 5 inzicht in de hubontwikkeling van het Air France-
KLM-netwerk op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. In deze analyse is ook specifiek aandacht 
voor de ontwikkeling van de vrachtnetwerken van Air France-KLM op beide luchthavens.  
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2 Begrippenkader netwerkkwaliteit 

SEO Economisch Onderzoek onderscheidt in deze monitorstudie directe connectiviteit, indirecte connectiviteit, hub-
connectiviteit en feederwaarde. Directe en indirecte connectiviteit geven een beeld van de mate waarin een luchthaven 
verbonden is met de rest van de wereld, terwijl de hubconnectiviteit en de feederwaarde een indicatie geven van de 
kwaliteit van de overstapfunctie van een luchthaven.  

2.1 Verschillende typen van connectiviteit 

Connectiviteit is de mate van verbondenheid tussen twee luchthavens. SEO Economisch Onder-
zoek onderscheidt in deze monitorstudie de onderstaande vormen van connectiviteit. Een grafi-
sche weergave staat in figuur 2.1. 

Figuur 2.1 Verschillende vormen van connectiviteit  

Indirect

Direct

Bestemming X

Hub

AMS
 

Bron: SEO Economisch Onderzoek 

• Directe connectiviteit: alle directe wekelijkse vluchten (dus zonder overstap) naar bestem-
ming X. Voorbeeld: Schiphol – Los Angeles. Directe connectiviteit geeft een indicatie van de 
netwerkkwaliteit vanuit het perspectief van de opstappende passagier voor zover het directe 
connecties betreft. 

• Indirecte connectiviteit: alle indirecte wekelijkse verbindingen naar bestemming X met een 
overstap op andere hubs. Voorbeeld: Schiphol – Los Angeles via Detroit. Indirecte connectivi-
teit geeft een indicatie van de netwerkkwaliteit vanuit het perspectief van de opstappende pas-
sagier voor zover het indirecte connecties betreft. Een afgeleide van de indirecte connectiviteit 
is de onward connectiviteit, die wordt uitgedrukt in de totale indirecte connectiviteit via één 
specifieke onward hub (voorbeeld: Schiphol – Detroit – eindbestemming). 

• Hubconnectiviteit: connectiviteit van alle indirecte verbindingen vanuit andere herkomsten 
met een overstap op Schiphol naar bestemming X. Voorbeeld: alle mogelijke connecties via 
Schiphol (met één overstap) naar Los Angeles. Hubconnectiviteit geeft een indicatie van de 
netwerkkwaliteit vanuit het perspectief van de overstappende passagier en van de concurren-
tiekracht van de luchthaven als hub. 

• Feederwaarde: aantal hubconnecties per directe connectie. Voorbeeld: gemiddeld kan elke 
directe verbinding van Schiphol naar Los Angeles 30 indirecte verbindingen genereren vanuit 
het achterland via Schiphol naar Los Angeles. 
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Directe connectiviteit is van primair belang voor de bereikbaarheid van Schiphol en Nederland. 
Vooral voor zakelijke reizigers tellen directe (hoogfrequente) verbindingen met belangrijke wereld-
steden. Door middel van indirecte connecties kan ook een groot aantal kleinere bestemmingen 
worden bediend waarvoor veelal onvoldoende vraag is om een directe verbinding rendabel te kun-
nen uitvoeren. 

2.2 Kwaliteitsindex 

De verschillende soorten connectiviteit, alsook de feederwaarde, worden uitgedrukt in connectivi-
teitseenheden (CNU): het aantal wekelijkse verbindingen gewogen voor de kwaliteit. De kwaliteits-
index volgt uit het reistijdverlies als gevolg van omvliegen en overstappen3 en ligt tussen 0 en 1 ligt. 
Een directe non-stop vlucht heeft daarom kwaliteitsindex van 1 (er is dan immers geen reistijdver-
lies), terwijl een indirecte vlucht een lagere kwaliteitsindex heeft. Vermenigvuldiging van de weke-
lijkse frequentie op een bepaalde luchtverbinding met de gemiddelde kwaliteitsindex van de indivi-
duele verbinding geeft de totale CNU-waarde van die verbinding. Een gemiddelde kwaliteitsindex 
van 0,53 voor Milaan – Schiphol – Los Angeles en een wekelijkse frequentie van 18 mogelijke 
verbindingen via Schiphol tussen Milaan en Los Angeles resulteert hiermee in een CNU-waarde 
van 0,53 * 18 = 9,54 CNU. Dit kan ook als volgt worden geïnterpreteerd: de 18 indirecte verbin-
dingen hebben samen een gelijke kwaliteit als 9,54 directe vluchten. 
 
Connectiviteit wordt gemeten op basis van de vluchtfrequentie, aangeboden stoelcapaciteit wordt 
hierbij niet meegenomen. Dit onderzoek meet derhalve de kwaliteit van het verbindingennetwerk 
van Schiphol – anders gezegd de keuzemogelijkheden die een individuele consument heeft om 
vanaf Schiphol naar een bepaalde bestemming te reizen. Deze keuze is in mindere mate afhankelijk 
van de stoelcapaciteit die wordt aangeboden op een bepaald routealternatief: vier dagelijkse vluch-
ten naar een bepaalde bestemming bieden de consument een hogere netwerkkwaliteit dan één da-
gelijkse verbinding met een vier maal zo groot toestel. Als onderdeel van de analyse van de vracht-
netwerken – met het oog op de Staatsgaranties – wordt naast de frequentie ook de aangeboden 
vrachtcapaciteit gerapporteerd. 
 
Er zijn verschillen in het economisch belang van bepaalde bestemmingen, onder andere afhankelijk 
van handelsstromen of het economisch groeipotentieel van de bestemmingsregio. Op sommige 
bestemmingen vliegen voornamelijk (uitgaande) vakantiereizigers, terwijl andere bestemmingen 
primair de zakelijke markt bedienen. Daarnaast kunnen bepaalde bestemmingen van grotere 
waarde zijn voor de huboperatie, omdat zij veel transferpassagiers op andere vluchten genereren. 
In dit onderzoek wordt echter geen weging toegekend aan de connectiviteitsresultaten op basis van 
het economisch belang van een bestemming.4 

                                                        
3  Hierbij worden alleen connecties meegenomen die aan bepaalde minimale overstaptijden (MCT) voldoen. 

Voor de 50 grootste hubs staan de MCT in bijlage A. Voor de overige luchthavens zijn aannames genomen 
gebaseerd op de meest voorkomende tijden, die afhangen van type verbinding.  

4  Wel wordt in detail gekeken naar de ontwikkeling in connectiviteit tussen Schiphol (benchmarkluchthavens) 
en 13 voor Nederland belangrijke landen in termen van internationale economische betrekkingen. 
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2.3 Meegenomen connecties 

In het gebruikte connectiviteitsmodel worden de volgende verbindingen meegenomen: 
1. Verbindingen tussen twee vluchten van dezelfde luchtvaartmaatschappij 
2. Verbindingen tussen twee vluchten van luchtvaartmaatschappijen van dezelfde alliantie (Sky-

Team, Star Alliance en Oneworld) 
3. Verbindingen tussen twee vluchten van luchtvaartmaatschappijen die een codeshareovereen-

komst hebben op de betreffende vluchten.  
 
In het geval van connecties tussen twee luchtvaartmaatschappijen met een codeshareovereenkomst 
komt het voor dat de twee connecterende luchtvaartmaatschappijen lid zijn van verschillende alli-
anties. In het aggregeren van resultaten per alliantie – zoals gebeurt in hoofdstuk 5 – worden deze 
connecties toegewezen aan de alliantie van de hubcarrier op de betreffende hubluchthaven.  
 
Voor ieder jaar wordt de derde week van september geanalyseerd. Dit is algemeen geaccepteerd als 
een representatieve week voor een jaar. De data zijn afkomstig uit de Official Airline Guide (OAG). 
 
In de analyse van de indirecte connectiviteit en hubconnectiviteit wordt geen rekening gehouden 
met self-connectmogelijkheden.5 Alhoewel self-connect in toenemene mate voorkomt, is het aan-
deel er van naar alle waarschijnlijkheid nog altijd vrij beperkt. 
 

                                                        
5  Een reiziger koopt in dat geval twee separate tickets en “connecteert” daarmee zelf van de ene naar de 

andere vlucht. In geval van een reguliere connectie koopt een reiziger één ticket dat bestaat uit twee of meer 
vluchten. 
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3 Netwerkontwikkeling Schiphol 

Het bestemmingsaanbod van Schiphol is in 2018 wederom gegroeid. Het aanbod in Europa is echter gekrompen. 
De groei in directe, indirecte en hubconnectiviteit is vergeleken met voorgaande jaren bescheiden, vermoedelijk als 
gevolg van de capaciteitsschaarste waar Schiphol sinds dit jaar mee kampt. Desalniettemin noteerden KLM en 
LCCs/charters ook in 2018 een connectiviteitsgroei. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het passagiersnetwerk op Schiphol in de periode 2009 
tot en met 2018. Hierbij wordt gekeken naar het bestemmingenportfolio evenals naar de directe, 
indirecte en hubconnectiviteit. Daarnaast komen ook de belangrijkste ‘onward hubs’ en de connec-
tiviteitsontwikkeling met specifieke derde landen aan bod.  

3.1 Bestemmingenportfolio 

Ook in 2018 is het aantal direct te bereiken bestemmingen gestegen ten opzichte van het jaar er-
voor. Van de 271 bestemmingen die Schiphol in 2017 aanbood zijn er vijf verloren gegaan. Hier 
zijn zes nieuwe bestemmingen voor in de plaats gekomen, waarmee het totaal in 2018 op 272 komt 
(zie Tabel 3.1). 
 
Maar liefst drie van de vijf verloren bestemmingen liggen in Europa, de overige twee in het Midden-
Oosten. Transavia (Almeria en Palermo) en het Zwitserse Sky Work Airlines6 (Bern) bedienden de 
Europese routes, terwijl KLM de twee routes in het Midden-Oosten aanbood: een multistopver-
binding naar Almaty en Astana. 
 
Daartegenover staat dat slechts één van de zes nieuwe routes een Europese bestemming betreft: 
Alghero, aangeboden door Corendon. Hiermee daalt het aandeel Europese bestemmingen van 
bijna 63 procent in 2017 naar 62 procent in 2018. De andere nieuwe bestemmingen liggen in 
Noord- en Latijns-Amerika (respectievelijk Orlando en Fortaleza), Afrika (Mauritius7 en Praia) en 
Azië/Pacific (Bangalore). De nieuwe intercontinentale routes worden bediend door KLM, Delta 
Airlines, Air Mauritius, TUIfly en Jet Airways. 
 

                                                        
6  SkyWork Airlines heeft op 29 augustus 2018 faillissement aangevraagd. Hiermee zijn al haar routes beëin-

digd. 
7  In het zomerseizoen is dit een nieuwe bestemming. KLM voert in het winterseizoen reguliere vluchten uit 

naar Mauritius. 
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Tabel 3.1 Het bestemmingsaanbod in Europa en het Midden-Oosten daalt, terwijl het naar de 
overige werelddelen stijgt. 

 Nieuwe bestemmingen Verloren bestemmingen 

 Bestemming Maatschappij Bestemming Maatschappij 

Noordwest-Europa   Bern (BRN) Sky Work Airlines (SX)8 

Zuidoost-Europa Alghero (AHO) Corendon (CND) Almeria (LEI) Transavia.com (HV) 
   

Palermo (PMO) Transavia.com (HV) 

Noord-Amerika Orlando (MCO) Delta Air Lines (DL) 
  

Latijns-Amerika Fortaleza (FOR) KLM (KL) 
  

Afrika Mauritius (MRU)9 Air Mauritius (MK) 
  

 
Praia (RAI) TUIfly (OR) 

  

Midden-Oosten 
  

Almaty (ALA) KLM (KL) 
   

Astana (TSE) KLM (KL) 

Azië/-Pacific Bangalore (BLR) Jet Airways (9W) 
  

Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Ook in 2018 biedt KLM de meeste bestemmingen aan, 160 in totaal. Sinds 2009 groeit het bestem-
mingsaanbod van KLM gestaag. Van alle getoonde maatschappijgroepen in Figuur 3.1 bedient al-
leen KLM in 2018 meer routes aan dan in 2017. Voor alle overige maatschappijgroepen geldt het 
tegenovergestelde. 

Figuur 3.1 Op Schiphol is in 2018 alleen het bestemmingsaanbod van KLM toegenomen 

 
Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

KLM biedt het merendeel van de bestemmingen in alle wereldregio’s aan, met uitzondering van 
Zuidoost-Europa en Afrika. KLM’s alliantiepartners (SkyTeam) bieden met name veel routes naar 
Noord-Amerika en Azië/Pacific aan. STAR Alliance vliegt vooral binnen Europa en naar Noord-
Amerika. Met uitzondering van Latijns-Amerika en Afrika biedt Oneworld directe verbindingen 

                                                        
8  SkyWork Airlines heeft op 29 augustus 2018 faillissement aangevraagd. Hiermee zijn al haar routes beëin-

digd. 
9  In het zomerseizoen is dit een nieuwe bestemming. KLM voert in het winterseizoen reguliere vluchten uit 

naar Mauritius. 
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aan naar alle wereldregio’s, al is hun aanbod in alle gevallen redelijk beperkt. De meeste bestem-
mingen in Zuidoost-Europa worden aangeboden door LCCs/charters, met een hoog aantal vakan-
tiebestemmingen. 

Figuur 3.2 Alleen in het Midden-Oosten biedt KLM niet de meeste bestemmingen 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

3.2 Directe connectiviteit 

De directe connectiviteit van Schiphol is in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017. De stijging van 
0,15 procent is beperkt, zeker in vergelijking met voorgaande jaren (zie Figuur 3.3). De vermoede-
lijke reden hiervoor is dat Schiphol inmiddels de capaciteitslimiet van 500.000 vliegbewegingen per 
jaar heeft bereikt. Het ligt dan ook voor de hand dat bij een ongewijzigd beschikbare capaciteit de 
directe connectiviteit van Schiphol de komende jaren rond het huidige niveau zal blijven. 
 
De bereikbaarheid naar Latijns-Amerika is het snelst gegroeid, met meer dan acht procent ten op-
zichte van 2017. Dit komt mede door de nieuwe routes naar Fortaleza en Punta Cana, en door 
extra vluchten naar Curaçao, Suriname en Aruba. Ook is de connectiviteit met Azië/Pacific en 
Noord-Amerika gestegen (beide met vier procent), evenals Afrika (met twee procent) en Zuidoost-
Europa (met één procent). Directe connectiviteit op Noordwest-Europese routes is met één pro-
cent gekrompen, terwijl de grootste daling te vinden is op het Midden-Oosten. Voor het laatste 
geval geldt dat 2016 het laatste jaar van groei was. De daling in 2018 is voor het grootste deel te 
wijten aan het schrappen van de vluchten naar Almaty en Astana, en de reductie van het aantal 
vluchten naar Tel Aviv. 
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Ondanks een lichte daling blijft Noordwest-Europa, met 53 procent, de grootste bestemmingsregio 
in termen van directe connectiviteit, gevolgd door Zuidoost-Europa, met 29 procent. Noord-Ame-
rika blijft met 6 procent de grootste intercontinentale markt, gevolgd door Azië/Pacific (4 procent), 
Afrika en Latijns-Amerika (beide 3 procent) en het Midden-Oosten (2 procent). 

Figuur 3.3 Ondanks de capaciteitsschaarste groeide de directe connectiviteit ook nog in 2018 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Ondanks de beperkte groei in totale directe connectiviteit op Schiphol, is die van LCCs/charters 
met 6 procent substantieel toegenomen (zie Figuur 3.4). Deze toename is in grote mate te danken 
aan een groei van Pegasus, Transavia en Norwegian. Voornamelijk de connectiviteit met Istanbul 
Sabiha Gökçen (SAW) en Antalya (AYT) is hierdoor sterk gegroeid. De groep LCCs/charters is 
over de periode 2009-2018 relatief ook het snelst gegroeid en biedt in 2018 maar liefst 115 procent 
meer directe connectiviteit dan in 2009: waar LCCs/charters in 2009 goed waren voor minder dan 
14 procent van het totale aanbod, is dat in 2018 22 procent. Daarnaast noteert alleen KLM een 
bescheiden toename van directe connectiviteit (minder dan 1 procent ten opzichte van 2017). 
 
Alle overige maatschappijgroepen noteren een krimp in directe connectiviteit ten opzichte van 
2017. Met name de groep Overige FSCs verliest marktaandeel, met een reductie van ruim 9 procent. 
SkyTeam volgt met bijna 5 procent, STAR Alliance met bijna 4 procent en Oneworld met ruim 2 
procent. 
 
STAR Alliance en Oneworld bieden in 2018 minder directe connectiviteit aan vanaf Schiphol dan 
in 2009. Naast LCCs/charters is het aanbod van KLM in 9 jaar relatief het snelst gegroeid: de 
hubcarrier biedt dit jaar bijna 30 procent meer vluchten aan dan in 2009. Het overige deel van 
SkyTeam en de overige FSCs zijn in die periode eveneens gegroeid, met respectievelijk 16 en 21 
procent. 
Ook in 2018 is KLM goed voor meer dan de helft van alle vluchten vanaf Schiphol. Haar aandeel 
op de totale connectiviteit is gestegen van 52 procent in 2017 naar 53 procent in 2018. Na 
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LCCs/charters (22 procent), volgen overig SkyTeam (8 procent), STAR Alliance, overige FSCs 
(beide met 7 procent) en Oneworld (3 procent). 

Figuur 3.4 Directe connectiviteit van LCCs en charters groeit sinds 2009 het hardst 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Voor alle maatschappijgroepen geldt dat het merendeel van de directe connectiviteit bestaat uit 
short-haul bestemmingen binnen Europa (zie Figuur 3.5). Het aandeel intercontinentale vluchten 
is bij overig SkyTeam, met bijna 50 procent, het grootst, gevolgd door Overige FSCs, Oneworld, 
KLM en STAR Alliance. Voor LCCs/charters is het aandeel intercontinentale vluchten, met min-
der dan 8 procent, relatief beperkt. 
 
Na Europa is bij de drie grote allianties Noord-Amerika het best bediende werelddeel. De groep 
‘Overige FSCs’ genereert in vergelijking met de andere maatschappijgroepen relatief veel connec-
tiviteit naar de overige werelddelen (Afrika, Midden-Oosten en Azië/Pacific). SkyTeam – exclusief 
KLM – richt zich vooral op Noord-Amerikaanse routes, en, in mindere mate, op Azië/Pacific. 
Ook voor STAR Alliance is Noord-Amerika de belangrijkste intercontinentale bestemmingsregio. 
Voor Oneworld daarentegen zijn alle werelddelen redelijk in balans, met uitzondering van Latijns-
Amerika en Afrika, waar de alliantie vanaf Schiphol niet op vliegt. 
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Figuur 3.5 Voor alle luchtvaartmaatschappijen is de directe connectiviteit gefocust op Europa 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

3.3 Indirecte connectiviteit 

Indirecte connectiviteit is samen met directe connectiviteit belangrijk voor passagiers waarvoor 
Schiphol de herkomst of bestemming is. Waar de groei in directe connectiviteit beperkt begint te 
worden door de capaciteitslimiet van Schiphol tot 2020, kan de indirecte connectiviteit van Schip-
hol in theorie doorontwikkelen door meer en/of betere verbindingen met belangrijke hubs te ver-
groten.10 
 
De indirecte connectiviteit is in 2018 weliswaar wederom gestegen, maar relatief beperkt in verge-
lijking met het gemiddelde over de voorgaande jaren (zie Figuur 3.6). Met een groei van bijna 1 
procent komt de indirecte connectiviteit vanaf Schiphol op bijna 11.500 CNUs, 35 procent meer 
dan in 2009. De groei van de afgelopen 9 jaar is voornamelijk gerealiseerd op Azië/Pacific, Latijns-
Amerika en het Midden-Oosten. Op de Noord-Amerikaanse markt heeft in dezelfde periode bijna 
geen groei plaatsgevonden. 
 
De grootste relatieve groei ten opzichte van 2017 is te vinden op routes naar Azië/Pacific (met 4 
procent) en Noordwest-Europa (3 procent). In het geval van Azië/Pacific is de toename voor een 

                                                        
10  Zowel directe als indirecte connectiviteit zijn voor O/D- passagiers belangrijk. Echter, met name voor 

zakelijke passagiers, met een hoge tijdsgevoeligheid, hebben directe connecties de voorkeur en zijn daarom 
waardevoller dan indirecte connecties. Hierdoor is het aannemelijk dat directe connecties een groter effect 
hebben op het vestigingsklimaat rondom de luchthaven. 
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groot deel te danken aan verbeterde verbindingen van Oneworld via Londen Heathrow, van Sky-
Team via Moskou Sheremetyevo en door de nieuwe codeshareovereenkomst tussen SilkAir en 
Singapore Airlines via Singapore. De groei met Noordwest-Europa wordt voor een groot deel ver-
oorzaakt door nieuwe verbindingen op Bergen (mogelijk door een codeshareovereenkomst tussen 
KLM en Widerøe), Helsinki en Frankfurt (FRA). Daarnaast groeide ook de indirecte connectiviteit 
naar Latijns-Amerika (bijna 2 procent), Noord-Amerika en het Midden-Oosten (beiden marginaal). 
Indirecte connectiviteit naar Zuidoost-Europa en Afrika daalde, met respectievelijk 1 en 4 procent. 
 
Schiphol heeft ook in 2018 de meeste indirecte connectiviteit met Noord-Amerika en Azië/Pacific. 
Door de relatief korte afstanden op Europese routes (met name Noordwest-Europa) zijn indirecte 
vluchten vaak minder aantrekkelijk dan directe alternatieven. Dit zorgt voor het bescheiden aandeel 
van Europese bestemmingen in de indirecte connectiviteit, zeker in contrast met de directe con-
nectiviteit. De intercontinentale indirecte connectiviteit is het laagst met Afrika. 

Figuur 3.6 De indirecte connectiviteit van Schiphol stijgt in 2018 minder dan gemiddeld over de 
periode 2009-2017 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De grootste relatieve groei in indirecte connectiviteit is te vinden bij Overige FSCs en LCCs/char-
ters, beide met 13 procent ten opzichte van 2017 (zie Figuur 3.7). De groei bij de groep Overige 
FSCs wordt voornamelijk veroorzaakt door meer en betere connecties van Icelandair via Reykjavik 
Keflavík en door nieuwe connecties van Jet Airways via voornamelijk Bangalore. Voor de groep 
LCCs/charters is de toename met name veroorzaakt door nieuwe en verbeterde connecties van 
WOW Air via haar hub Keflavík en van Vueling via Barcelona. Ook de indirecte connectiviteit van 
Oneworld groeide in 2018, met meer dan 5 procent, in tegenstelling tot de daling in directe con-
nectiviteit. Grootste groei binnen deze alliantie is te vinden bij Iberia, dat 10 bestemmingen meer 
biedt via haar hub in Madrid, al is de indirecte connectiviteit van alle maatschappijen in deze alli-
antie gegroeid met uitzondering van American Airlines, dat een lichte lading laat zien van 2 procent. 
 
STAR Alliance laat de grootste daling in indirecte connectiviteit zien van 1,9 procent, die voor een 
groot deel veroorzaakt wordt door een het vervallen van veel connecties op München door de late 
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aankomst van de vluchten van Eurowings in 2018 en door een daling in de indirecte connectiviteit 
via München en Frankfurt van Lufthansa vluchten. Ondanks een stijging van meer dan 6 procent 
in de indirecte connectiviteit van KLM is ook de indirecte connectiviteit van SkyTeam licht gedaald, 
met 0,2 procent. Dit wordt met name veroorzaakt door daling in indirecte connectiviteit van Delta 
Airlines via Detroit en Seattle, en Alitalia via haar beide hubs, Rome Fuimicino en Milaan Linate. 
In absolute zin verzorgen de allianties SkyTeam en STAR nog altijd het grootste deel van de indi-
recte connectiviteit vanaf Schiphol.  

Figuur 3.7 De indirecte connectiviteit van SkyTeam is in het laatste jaar gedaald 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

3.4 Belangrijkste onward hubs 

Indirecte connectiviteit vanaf Schiphol wordt verzorgd door verbindingen via andere luchthavens 
(onward hubs). De grootte van die onward hubs heeft een sterk verband met de indirecte connec-
tiviteit, aangezien dat invloed heeft op de hoeveelheid vluchten waarmee iedere aankomende vlucht 
vanuit Schiphol kan connecteren. Daarnaast geldt dat met hoe meer grote onward hubs Schiphol 
verbonden is, hoe groter en hoe meer divers de indirecte connectiviteit van Schiphol is. 
 
De top drie belangrijkste onward hubs is in 2018 ongewijzigd gebleven (zie Figuur 3.8). Nog steeds 
zorgt Atlanta voor de meeste indirecte connectiviteit vanaf Schiphol, gevolgd door Frankfurt en 
Londen Heathrow. Parijs Charles de Gaulle is dit jaar een plek geklommen naar plaats vier, ten 
koste van Detroit. De top tien is verder ongewijzigd gebleven, met uitzondering van Moskou She-
remetyevo, dat de tiende plaats van Wenen (VIE) overneemt. 
 
Madrid (MAD) en Reykjavik Keflavik (KEF) zijn de grootste stijgers in de lijst van belangrijkste 
onward hubs, en zijn respectievelijk gestegen van plaats 21 naar 14 en van 40 naar 20. In het geval 
van Madrid is de stijging voornamelijk te danken aan verbeterde connecties van Iberia en One-
world-partner LATAM. In het geval van Reykjavik Keflavik wordt de stijging veroorzaakt door 
betere connecties van zowel WOW Air als Icelandair naar Noord-Amerikaanse bestemmingen. 
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Figuur 3.8 De helft van de indirecte connectiviteit van Schiphol wordt gegenereerd door de 13 
belangrijkste onward hubs  
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De helft van de indirecte connectiviteit gaat via de dertien grootste onward hubs. De top twintig 
samen zorgt voor meer dan 61 procent van de totale indirecte connectiviteit. Toch is de som van 
indirecte connectiviteit van de top twintig ten opzichte van 2017 gedaald, met iets meer dan een 
half procent. Dit houdt in dat de stijging in totale indirecte connectiviteit voor een belangrijk deel 
te danken is aan de ontwikkeling van (voor Schiphol) kleinere onward hubs. 
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Figuur 3.9 In 2018 stijgt de onward connectiviteit via 14 van de 20 belangrijkste onward hubs 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De verbeterde onward connectiviteit met Madrid zorgt voor een toename van indirecte connecti-
viteit naar Latijns-Amerika. De totale indirecte connectiviteit van de top twintig naar dat werelddeel 
is dan ook gestegen met maar liefst 43 procent. 
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Figuur 3.9 laat de historische ontwikkelingen (sinds 2009) zien van de 20 belangrijkste onward hubs 
voor Schiphol. Voor veertien van de twintig is de bijdrage aan indirecte connectiviteit ten opzichte 
van 2017 gestegen. De top 4 laat vanaf 2009 een positieve trend zien. Hiertegenover staat dat het 
belang van Detroit, Minneapolis, München en Rome Fiumicino als onward hub jaar op jaar af-
neemt. Madrid komt na een sterke daling in 2013 voor het eerst boven het niveau van 2009. 
 
Zoals zichtbaar in Figuur 3.10 wordt voor alle wereldregio’s, uitgezonderd Noordwest-Europa, het 
grootste deel van de totale connectiviteit gegenereerd door indirecte verbindingen. Voor Zuidoost-
Europa zijn de aandelen ongeveer gelijk. Voornamelijk Noord-Amerika en Azië/Pacific worden 
goed bediend door indirecte connecties. Dat komt door de aanwezigheid van grote hubs in die 
regio’s, die zorgen voor veel doorvliegmogelijkheden voor aankomende vluchten vanaf Schiphol. 

Figuur 3.10 Behalve Noordwest-Europa zijn alle wereldregio’s voor het grootste deel afhankelijk 
van indirecte connectiviteit 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

3.5 Verbondenheid met specifieke landen 

Deze paragraaf besteedt aandacht aan de verbondenheid van Schiphol met voor Nederland be-
langrijke landen. Hierbij wordt gewerkt met een selectie van 13 landen die in overleg met de op-
drachtgever zijn afgeleid van de Kamerbrief Handelsagenda van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BZ)11 en bovendien door minimaal vijf topsectoren in 2018 zijn aangegeven als prioritaire 

                                                        
11  Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z17809&did=2018D47984. 
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landen. Alleen landen buiten Europa zijn in beschouwing genomen, omdat daarvoor adequate ver-
bindingen door de lucht met name van belang zijn. 
 

Figuur 3.11 Tussen 2009 en 2018 is de totale connectiviteit naar China het meest gegroeid vanaf 
Amsterdam 

 
Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 
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Schiphol heeft de meeste directe connectiviteit met de Verenigde Staten, gevolgd door China en 
Canada (zie Figuur 3.11). In het geval van de Verenigde Staten wordt meer dan 50 procent van de 
directe connectiviteit in 2018 gegenereerd door verbindingen met 5 luchthavens, namelijk New 
York JFK, Atlanta, Detroit, Minneapolis en Los Angeles (zie Tabel L. 1 in Bijlage L voor een 
gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling in directe connectiviteit per luchthaven per land). In 
China zijn voornamelijk Shanghai, Peking en Hong Kong goed bereikbaar, alle drie met 2 dagelijkse 
vluchten. Samen zijn die drie luchthavens goed voor meer dan 68 procent van de totale directe 
connectiviteit naar dat land. In Canada is Toronto met 4 dagelijkse vluchten het best bereikbaar.  
 
Voor vier van de dertien landen ligt de directe connectiviteit lager dan één dagelijkse vlucht. Dit 
zijn Oman (met een directe connectiviteit van 4,25 CNUs), Saudi-Arabië, Bahrein (beide 5 CNUs) 
en Koeweit (6 CNUs). 
 
Ten opzichte van 2017 is de directe connectiviteit relatief het sterkst gegroeid tussen Schiphol en 
India (47 procent), gevolgd door Brazilië (31 procent) en de Verenigde Staten (5 procent).12 In alle 
drie gevallen is het aantal direct bedienbare bestemmingen in die periode toegenomen. Naar alle 
overige landen is de directe connectiviteit nagenoeg constant gebleven, met uitzondering van 
Oman, waarmee de directe connectiviteit met 2 procent daalde. 
 
Over de hele periode 2009-2018 is de directe connectiviteit tussen Schiphol en Indonesië het sterkst 
gegroeid (gemiddeld 13 procent per jaar), gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten (11 pro-
cent), Brazilië (10 procent) en India (9 procent). Twee landen laten in dezelfde periode een krimp 
zien van meer dan 1 procent gemiddeld per jaar, namelijk Bahrein (3 procent) en Japan (4 procent). 
Het aantal direct bediende bestemmingen is in beide gevallen gelijk gebleven (respectievelijk één 
en twee). 

Tabel 3.2 Over de periode 2009-2018 laat Oman de grootste relatieve groei zien in totale con-
nectiviteit 

 Direct Indirect Totaal 

 
Gemiddelde 

jaarlijkse groei 
2009/18 

Groei 2017-2018 
Gemiddelde 

jaarlijkse groei 
2009/18 

Groei 2017-2018 
Gemiddelde 

jaarlijkse groei 
2009/18 

Groei 2017-2018 

Bahrein -3% 0% 17% -21% 9% -18% 

Brazilië 10% 31% 10% 16% 10% 17% 

Canada 5% 1% 7% 3% 7% 3% 

China 3% 0% 13% 2% 12% 2% 

India 9% 47% 8% 13% 8% 16% 

Indonesië 13% 1% 13% -6% 13% -6% 

Japan -4% 0% 5% 6% 5% 6% 

Koeweit 0% 0% 13% 5% 10% 5% 

Oman 0% -2% 24% 47% 19% 42% 

Qatar 5% 0% 4% 7% 4% 6% 

Saoedi-Arabië 0% 0% 7% -16% 7% -15% 

VAE 11% 0% 8% -14% 9% -11% 

VS 3% 5% 0% 0% 0% 0% 

Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 

                                                        
12  Zie bijlage L voor een uitgebreide tabel met de connectiviteit naar alle luchthavens in ieder land. 
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Ook in termen van indirecte connectiviteit is de Verenigde Staten verreweg het best bereikbaar, 
wederom gevolgd door China en Canada. Voor die drie landen geldt dat het aantal indirect te be-
reiken bestemmingen aanzienlijk hoger ligt dan het direct te bereiken bestemmingen: respectievelijk 
242, 105 en 31 bestemmingen indirect ten opzichte van 19, 7 en 5 direct. Van alle dertien landen 
heeft Schiphol de laagste indirecte connectiviteit met Bahrein, gevolgd door Qatar en Koeweit.  
 
Grootste groei in indirecte connectiviteit ten opzichte van 2017 is te vinden op routes tussen Schip-
hol en Oman (47 procent), gevolgd door Brazilië (16 procent) en India (13 procent). Met vier 
landen is de indirecte connectiviteit het laatste jaar gedaald, namelijk Bahrein (21 procent), Saudi 
Arabië (16 procent), Verenigde Arabische Emiraten (14 procent) en Indonesië (6 procent). 
 
Over de gehele periode 2009-2018 laat Oman de sterkste groei zien, met gemiddeld 24 procent per 
jaar. Ook Bahrein, dat ten opzichte van vorig jaar een sterke daling laat zien, groeide in dezelfde 
periode snel, met gemiddeld 17 procent per jaar, gevolgd door Koeweit, Indonesië en China, alle 
drie met 13 procent. Geen enkel land laat over de gehele periode een noemenswaardige krimp zien.  

3.6 Hubconnectiviteit 

Hubconnectiviteit is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de huboperatie van KLM en 
partners op Schiphol. De hubconnectiviteit meet het aantal wekelijkse connecties dat mogelijk is 
met een overstap op Schiphol, gewogen voor de kwaliteit van de connectie. Een goede en stabiele 
huboperatie is van groot belang voor Schiphol, omdat hiermee een groter netwerk kan worden 
bediend dan alleen op basis van de lokale vraag. 

Figuur 3.12 De positieve trend in hubconnectiviteit zet zich in 2018 voort 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De hubconnectiviteit van Schiphol is ondanks het bereiken van de capaciteitslimiet van 500.000 
vliegbewegingen opnieuw gestegen in 2018 (zie Figuur 3.12). De grootste groei is de vinden op 
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hubconnecties tussen twee intercontinentale routes, met 8 procent, gevolgd door Europa-Latijns-
Amerika, met bijna 8 procent. Daarnaast is ook de hubconnectiviteit op routes tussen Europa en 
Afrika gestegen (met meer dan 3 procent), tussen Europa en Noord-Amerika (met bijna 3 procent), 
tussen Europa en Azië/Pacific (met meer dan 2 procent) en op intra-Europese routes (iets minder 
dan 1 procent). De hubconnectiviteit tussen Europa en het Midden-Oosten is met bijna 14 procent 
sterk gedaald, een direct gevolg van de daling in directe connectiviteit met het Midden-Oosten. 
 
De toename in hubconnectiviteit van 2,5 procent is lager dan het gemiddelde over de afgelopen 9 
jaar, dat ruim 6,5 procent bedraagt. De hubconnectiviteit tussen Europa en Latijns-Amerika, en 
tussen twee intercontinentale verbindingen is over die periode relatief het snelst gestegen. Ten op-
zichte van 2009 wordt respectievelijk 187 en 118 procent meer hubconnectiviteit geboden in 2018 
dan in 2009. Het aantal hubconnecties via Schiphol tussen Europa en het Midden-Oosten is het 
minst sterk gegroeid (mede door de afname in 2018), en tussen Europa en Afrika, al is op die markt 
sinds 2015 en positieve trend waarneembaar. 
 
Routes tussen Europa en Noord-Amerika blijven de grootste bijdrage aan Schiphols hubconnecti-
viteit leveren (31 procent). 19 procent van de hubconnectiviteit is afkomstig van intra-Europese 
connecties en connecties tussen Europa en Azië/Pacific, gevolgd door connecties tussen Europese 
en Latijns-Amerikaanse bestemmingen (13 procent), connecties tussen Europese en Afrikaanse 
bestemmingen (7 procent), connecties tussen intercontinentale bestemmingen (5 procent) en con-
necties tussen Europa en het Midden-Oosten (3 procent).
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4 Schiphol versus concurrenten 

De capaciteitsschaarste waar Schiphol sinds dit jaar mee kampt is zichtbaar in de resultaten van deze monitor. Van 
alle benchmarkluchthavens biedt Schiphol het minste aantal nieuwe bestemmingen aan ten opzichte van 2017. Na 
een korte periode aan de leiding is de Nederlandse luchthaven de eerste plaats in termen van directe connectiviteit 
kwijt aan Frankfurt. Ook de ontwikkeling van indirecte connectiviteit vanaf Schiphol loopt achter bij de meeste 
concurrenten. Na Frankfurt biedt Schiphol ook dit jaar de meeste hubconnectiviteit. Hierdoor blijft Schiphol een 
belangrijke overstapluchthaven en daarmee een belangrijke onward hub voor alle luchthavens in de benchmark. 
Frankfurt blijft de grootste concurrent van Schiphol in termen van netwerkoverlap, al is de overlap met Parijs Charles 
de Gaulle het laatste jaar sterk toegenomen. 
 
Dit hoofdstuk zet de prestaties van Schiphol in termen van het bestemmingenportfolio, directe, 
indirecte en hubconnectiviteit af tegen zes belangrijke concurrerende hubluchthavens. De ontwik-
keling van Schiphol wordt vergeleken met die van Parijs Charles de Gaulle, Dubai, Frankfurt, Is-
tanbul Atatürk, Londen Heathrow en München. 

4.1 Bestemmingenportfolio 

Alle luchthavens in de vergelijking bieden in 2018 meer bestemmingen aan dan in 2017 (zie Figuur 
4.1). Met name het bestemmingsaanbod van Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle is snel gegroeid, 
met respectievelijk 17 en 12 bestemmingen. In het geval van Frankfurt is voornamelijk het bestem-
mingsaanbod naar Zuidoost-Europa gegroeid, met netto 13 bestemmingen, gevolgd door Noord-
Amerika met 4, en Afrika en het Midden-Oosten, beiden met 1. Het aantal bestemmingen in 
Azië/Pacific is met 2 afgenomen. Ook voor Parijs Charles de Gaulle is het bestemmingsaanbod in 
voornamelijk Zuidoost-Europa en Noord-Amerika gestegen, met respectievelijk 6 en 4 bestem-
mingen, gevolgd door Latijns-Amerika met 3, en Azië/Pacific met 1. In Afrika en Noordwest-
Europa wordt in beide gevallen naar 1 bestemming minder gevlogen dan in 2017. 
 
Schiphol laat de laagste groei zien, met per saldo 1 extra bestemming, iets wat een direct gevolg 
zou kunnen zijn van het bereiken van de capaciteitslimiet. Naast Schiphol blijven ook Dubai, Is-
tanbul Atatürk (beide met 2 extra bestemmingen) en Londen Heathrow (met 3 bestemmingen), 
achter bij de concurrenten. 
 
Desalniettemin blijft Schiphol op plaats vier staan wat betreft grootte van het bestemmingsaanbod. 
Sterker, ten opzichte van 2017 blijft de ranglijst ongewijzigd. De afstand tussen nummers één en 
twee, Frankfurt en Istanbul Atatürk, is wel gegroeid van 7 naar 22 bestemmingen, terwijl het gat 
tussen Istanbul en nummer drie Parijs Charles de Gaulle is gekrompen van 13 naar 3. Londen 
Heathrow biedt met 206 nog altijd het kleinste aantal bestemmingen aan. Dit is vermoedelijk een 
direct gevolg van de capaciteitsschaarste die daar al jaren heerst en de vele secundaire luchthavens 
die Londen telt. 
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Figuur 4.1 In 2018 lopen Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle uit op Schiphol in termen van 
aantal bestemmingen 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Figuur 4.2 Schiphol heeft het grootste bestemmingenaanbod in Noordwest-Europa en Latijns-
Amerika 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Ondanks de afname in het aantal Europese bestemmingen blijfven luchtvaartmaatschappijen op 
Schiphol de meeste bestemmingen aanbieden in Noordwest-Europa (zie Figuur 4.2). Parijs Charles 
de Gaulle en München volgen, op gepaste afstand. Ook op Zuidoost-Europese routes scoort 
Schiphol hoog, al bieden München, Frankfurt en Istanbul Atatürk meer bestemmingen in die regio 
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aan. Ook in Latijns-Amerika bieden luchtvaartmaatschappijen op Schiphol de meeste bestemmin-
gen aan (22), gevolgd door Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle. De overige luchthavens volgen 
op gepaste afstand, met in alle gevallen minder dan 10 bestemmingen.  
 
In termen van bestemmingsaanbod loopt Schiphol voornamelijk achter op de markten naar Afrika, 
Azië/Pacific en het Midden-Oosten. Met 11 bestemmingen (2 minder dan in 2017) heeft Schiphol 
het kleinste bestemmingsaanbod in het Midden-Oosten. Ondanks het openen van 2 nieuwe routes 
naar Afrika en 1 nieuwe route in Azië/Pacific, staat Schiphol respectievelijk op plaats vijf en zes 
op die ranglijsten. 

4.2 Directe connectiviteit 

Ondanks de lichte groei van 0,1 procent in directe connectiviteit is Schiphol haar eerste plaats op 
de ranglijst kwijt aan Frankfurt, dat ten opzichte van 2017 een groei noteert van 6 procent (zie 
Figuur 4.3). Naast Frankfurt groeien ook Parijs Charles de Gaulle en München (met bijna 2 pro-
cent), en Dubai (marginaal). Alleen Londen en Istanbul Atatürk – waar in beide gevallen de directe 
connectiviteit is gekrompen – beleefden een zwakker jaar dan Schiphol. 

Figuur 4.3 Schiphol is in 2018 haar eerste plek in termen van directe connectiviteit weer kwijt aan 
Frankfurt 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Het is opvallend dat na jaren van groei van met name Dubai en Istanbul Atatürk het in 2018 vooral 
de Europese luchthavens zijn die snel groeien (met uitzondering van de luchthavens die te maken 
hebben met capaciteitsschaarste). Tussen 2009 en 2015 groeiden Istanbul Atatürk en Dubai res-
pectievelijk met gemiddeld 11 en 9 procent per jaar, terwijl Europese luchthavens een gemiddelde 
groei noteerden van tussen de 3 procent (voor Schiphol) en -0,4 procent (Parijs Charles de Gaulle). 
Sinds 2015 is de groei in het Midden-Oosten afgevlakt, met gemiddeld 0,4 procent per jaar voor 
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Dubai, en zelfs een gemiddelde jaarlijkse krimp op Istanbul Atatürk van meer dan 1 procent per 
jaar. 
 
Het is te verwachten dat bij een ongewijzigde capaciteitslimiet Schiphol verdere groei van de markt-
vraag niet kan accommoderen. Dat leidt ertoe dat passagiers kiezen om niet te reizen of voor alter-
natieve reisopties en/of –modaliteiten kiezen.  
 
Ook in termen van directe connectiviteit staat Schiphol op plaats één voor Noordwest-Europa en 
Latijns-Amerika (zie Figuur 4.4). In het geval van Noordwest-Europa heeft Schiphol bijna 24 pro-
cent meer dan de nummer twee (Frankfurt), en voor Latijns-Amerika is het verschil met de nummer 
twee (Parijs Charles de Gaulle) bijna 23 procent. 
 
Naar Afrika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific loopt Schiphol echter achter op de meeste con-
currenten. Directe connectiviteit naar Afrika is slechts 30 procent van wat wordt aangeboden vanaf 
Parijs Charles de Gaulle, de best verbonden luchthaven in de benchmark. Voor het Midden-Oosten 
en Azië/Pacific is het verschil met de best verbonden luchthaven nog groter. Dubai biedt de meeste 
directe vluchten aan naar deze bestemmingsregio’s. Het aantal vluchten dat vanaf Schiphol wordt 
aangeboden bedraagt voor het Midden-Oosten 9 procent en voor Azië/Pacific 13 procent van het 
aantal vluchten dat vanaf Dubai wordt aangeboden. 

Figuur 4.4 Van de benchmarkluchthavens heeft Schiphol de hoogste directe connectiviteit naar 
Noordwest-Europa en Latijns-Amerika 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Voor alle luchthavens in de benchmark geldt dat de alliantie van de hubmaatschappij dominant is, 
met in alle gevallen een marktaandeel van boven of rond de 60 procent (zie Figuur 4.5). Opvallend 
is dat het marktaandeel van STAR Alliance op haar hubs bijzonder hoog ligt, tussen de 68 procent 
op München en de 82 procent op Istanbul Atatürk. Emirates (dat geen lid is van een alliantie, en 
daarom onder ‘Overige FSCs’ valt) is op haar hub Dubai het minst dominant, met een aandeel van 
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onder de 60 procent op het totaal.13 SkyTeam, de alliantie van Air France-KLM is nagenoeg even 
dominant op Schiphol als op Parijs Charles de Gaulle, met in beide gevallen een marktaandeel van 
net boven de 60 procent. 
 
Opvallend is dat de alliantie Oneworld buiten haar hub op Londen Heathrow weinig aanwezig is 
op de andere luchthavens in de benchmark. STAR Alliance daarentegen, wordt overal met een 
aandeel van boven de 7 procent vertegenwoordigd, behalve op Dubai, waar haar aandeel op 4 
procent ligt. Bij alle luchthavens met een dominante alliantie heeft de groep overige FSCs een aan-
deel tussen de 6 en de 16 procent. 
 
Bijzonder aan Schiphol is het hoge aandeel van LCCs/charters (22 procent), na Dubai (met bijna 
30 procent) het hoogste in de vergelijking.14 Parijs volgt met 12 procent, Frankfurt met 10 procent, 
München met 9 procent en Istanbul met bijna 5 procent. Op Londen Heathrow hebben 
LCCs/charters nagenoeg geen vluchten. 

Figuur 4.5 Schiphol heeft na Dubai het grootste percentage LCC-verkeer 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

4.3 Indirecte connectiviteit 

De indirecte connectiviteit van Schiphol groeit in 2018 slechts marginaal. Daarmee doet alleen 
Dubai (met een afname van 5 procent) het minder goed (zie Figuur 4.6). Ondanks de negatieve 
trend in directe connectiviteit die Istanbul Atatürk beleeft, is de indirecte connectiviteit daar met 
meer dan 4 procent gestegen. Daarmee noteert de Turkish Airlineshub de sterkte groei. Londen 

                                                        
13  Dit is op basis van frequentie. Omdat Emirates alleen met wide bodytoestellen vliegt, is het aandeel op 

basis van stoelen vermoedelijk hoger. 
14  De luchthaven van Dubai is naast de thuisbasis van Emirates eveneens de thuisbasis van FlyDubai, een 

LCC uit de VAE. 
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Heathrow (bijna 4 procent), Parijs Charles de Gaulle (bijna 3 procent), Frankfurt en München 
(beide ongeveer 2 procent) volgen. 
 
Ook wat gemiddelde groei sinds 2009 betreft staat Schiphol in de middenmoot. De indirecte con-
nectiviteit van Londen Heathrow en München is in die periode gemiddeld jaarlijks met bijna 5 
procent gegroeid. Istanbul Atatürk, Schiphol, Parijs Charles de Gaulle en Dubai volgen met een 
gemiddelde groei van tussen 4 en 3 procent. Frankfurt blijft in dit opzicht achter, met een groei 
van gemiddeld ruim 2 procent. 
 
Wat betreft indirecte connectiviteit, staat Schiphol sinds 2009 op plaats vier. Indirecte connectivi-
teit op Londen Heathrow, dat al jaren met capaciteitstekorten kampt, is het snelst gegroeid. Nu 
Schiphol ook met schaarste te maken heeft, is een groei van indirecte connectiviteit de meest voor-
name manier om de netwerkkwaliteit van Schiphol te verbeteren. De mogelijkheden voor verdere 
toename van directe connectiviteit, met name belangrijk voor tijdsgevoelige zakelijke passagiers, 
zijn zeer beperkt zo lang er sprake is van capaciteitsschaarste. 

Figuur 4.6 Alleen Dubai ontwikkelt zich in 2018 slechter dan Schiphol in termen van indirecte 
connectiviteit 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Waar Schiphol in termen van directe connectiviteit op bepaalde werelddelen de leider was in deze 
benchmark, is dat in termen van indirecte connectiviteit anders (zie Figuur 4.7). Alleen voor indi-
recte verbindingen naar Zuidoost-Europa zit Schiphol in de top drie van de benchmark. Naar 
Noord-Amerika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific staat Schiphol op plaats 
vier. Naar Afrika staat Schiphol op plaats vijf, en naar Noordwest-Europa biedt Schiphol zelfs de 
minste indirecte connectiviteit van alle luchthavens in deze vergelijking. Een oorzaak voor het feit 
dat Schiphol qua indirecte connectiviteit gemiddeld genomen minder scoort kan zijn dat Schiphol 
doorgaans niet de belangrijkste Europese bestemming is voor luchtvaartmaatschappijen (uit andere 
continenten). 
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Figuur 4.7 Schiphol biedt op geen enkele wereldregio de meeste indirecte connectiviteit 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Tabel 4.1 toont de 10 grootste onward hubs voor de benchmarkluchthavens. De dominante allian-
tie op iedere luchthaven bepaalt voor een groot deel het belang van elke onward hub. Toch staat 
Schiphol, naast Frankfurt en Londen Heathrow, voor alle luchthavens in de top 10, en is Schiphol 
voor Parijs Charles de Gaulle zelfs de belangrijkste onward hub. Dit houdt in dat zij voor veel van 
de herkomst-bestemmingspassagiers van de overige luchthavens een belangrijk overstappunt is. 
Het valt op dat Schiphol voor Parijs Charles de Gaulle bijna twee keer zoveel indirecte connectivi-
teit genereert dan Parijs Charles de Gaulle voor Schiphol. Schiphol is daarmee als onward hub 
aanzienlijk belangrijker voor Parijs Charles de Gaulle dan vice versa.  

Tabel 4.1 Europese en Noord-Amerikaanse hubs genereren de meeste indirecte connectiviteit 

 Schiphol Parijs (CDG) Dubai Frankfurt Istanbul (IST) Londen (LHR) München 

 Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs Hub CNUs 

1 ATL 845 AMS 1045 LHR 375 MUC 785 FRA 678 ORD 1382 FRA 1180 

2 FRA 801 FRA 927 SYD 296 LHR 668 MUC 274 FRA 1118 AMS 517 

3 LHR 701 ATL 902 IST 287 ORD 608 ORD 268 DFW 1019 LHR 478 

4 CDG 530 PEK 717 BKK 223 PEK 608 AMS 255 HKG 722 PEK 426 

5 DTW 524 SVO 557 FRA 190 HND 545 LHR 212 HND 614 EWR 353 

6 MSP 441 DTW 533 AMS 184 AMS 539 BKK 192 EWR 613 HND 352 

7 PEK 363 LHR 529 MEL 174 IST 428 PEK 152 AMS 611 ORD 339 

8 MUC 332 IST 501 JNB 154 IAD 411 SVO 147 SIN 568 ATL 305 

9 IST 319 MUC 393 ADD 149 VIE 379 VIE 139 DXB 564 IAD 291 

10 SVO 260 HND 381 SIN 143 CDG 350 SIN 135 DOH 528 VIE 288 

Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

4.4 Verbondenheid met specifieke landen 

In deze alinea wordt Schiphols connectiviteit met de dertien belangrijkste intercontinentale landen 
(zie Hoofdstuk 3) vergeleken met die van de benchmarkluchthavens (zie Tabel 4.2). Dubai heeft 
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met zes van de dertien landen de hoogste directe connectiviteit, hetgeen voor een groot deel sa-
menhangt met het groot aantal landen in het Midden-Oosten. Londen Heathrow volgt met vijf en 
Parijs Charles de Gaulle heeft de meeste connectiviteit met de resterende twee. De relatief best 
bediende markt vanaf Schiphol is Indonesië, waar Schiphol, na Dubai, op de tweede plek staat. Met 
betrekking tot Canada en de Verenigde Staten staat Schiphol op een vierde plaats, terwijl Schiphol 
van de benchmarkluchthavens de laagste connectiviteit heeft met Oman. 

Tabel 4.2 Dubai biedt de meeste directe connectiviteit naar 6 van de 13 landen, Londen 
Heathrow naar 5, en Parijs Charles de Gaulle naar de resterende 2 

Directe connectiviteit AMS CDG DXB FRA IST LHR MUC 

Bahrein Connectiviteit 2018 5 7 128 13 19 21 - 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -82% -75% 364% -53% -31% -24% -100% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 -3% 0% 3% 1% 6% -1%  

Brazilië Connectiviteit 2018 17 29 18 24 7 22 - 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 0% 77% 8% 42% -60% 33% -100% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% -5% 12% 5% 13% 1% -100% 

Canada Connectiviteit 2018 57 85 7 77 9 111 27 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 6% 60% -86% 45% -84% 108% -49% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 2% 11% 2% 13% -1% 8% 

China Connectiviteit 2018 63 103 114 84 26 124 31 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -19% 33% 46% 8% -66% 59% -60% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 3% 4% 4% 2% 7% 5% 1% 

India Connectiviteit 2018 31 43 568 35 14 105 14 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -73% -63% 391% -70% -88% -9% -88% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 7% 5% -8% 0% -1% 2% 

Indonesië Connectiviteit 2018 17 - 35 - 7 3 - 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 96% -100% 295% -100% -23% -68% -100% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13%  13% -100% 6%   

Japan Connectiviteit 2018 14 41 21 39 7 36 14 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -43% 68% -15% 58% -73% 47% -43% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 -4% -2% 10% 2% 0% 0% 8% 

Koeweit Connectiviteit 2018 6 5 148 11 50 17 3 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -83% -85% 331% -68% 46% -50% -91% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% 4% 3% 1% 30% 2%  

Oman Connectiviteit 2018 4 7 157 7 14 19 7 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -86% -77% 411% -77% -55% -38% -77% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0%  11% 1% 19% 4%  

Qatar Connectiviteit 2018 7 21 - 14 24 42 14 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -60% 21% -100% -19% 36% 142% -19% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 7% -100% -1% 6% 3% 8% 

Saoedi-Arabië Connectiviteit 2018 5 16 366 23 93 28 5 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -93% -79% 378% -70% 21% -63% -93% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% -1% 18% 1% 11% -2% 12% 

VAE Connectiviteit 2018 33 42 - 42 38 103 36 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -22% 0% -100% 0% -9% 145% -14% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 11% 2% -100% 1% 0% 0% 3% 

VS Connectiviteit 2018 255 316 89 292 69 730 129 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -5% 18% -67% 9% -74% 172% -52% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 3% 1% 7% -1% 14% 2% 3% 

Gemiddeld over 13 landen Verschil met gemiddelde alle luchthavens -36% -16% 143% -23% -35% 35% -68% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 4% 2% -8% -7% 10% 1% -6% 

Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Gemiddeld over alle dertien landen biedt Schiphol 36 procent minder directe connectiviteit dan 
het gemiddelde van alle benchmarkluchthavens (zie Tabel 4.2). De belangrijkste oorzaak daarvan 
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is de hoge connectiviteit van Dubai met de vier landen in het Midden-Oosten (met uitzondering 
van de Verenigde Arabische Emiraten). Met Indonesië, Canada en Brazilië ligt Schiphols directe 
connectiviteit boven het gemiddelde van de benchmarkluchthavens, met respectievelijk 96 procent, 
6 procent en 0,4 procent. 

Tabel 4.3 Londen Heathrow biedt de meeste indirecte connectiviteit naar 10 van de 13 landen.  

Indirecte connectiviteit AMS CDG DXB FRA IST LHR MUC 

Bahrein Connectiviteit 2018 21 36 - 21 2 39 28 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -1% 73% -100% 2% -92% 84% 34% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 17% 4%  -2% -14% 0% 7% 

Brazilië Connectiviteit 2018 226 259 49 273 62 273 165 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 21% 39% -74% 46% -67% 46% -12% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 3% 47% 5% 6% 6% 2% 

Canada Connectiviteit 2018 338 447 73 690 228 548 501 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -16% 11% -82% 71% -44% 36% 24% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 4% 5% 2% 7% 2% 6% 

China Connectiviteit 2018 1,167 1,800 288 1,407 331 1,272 803 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 16% 78% -72% 39% -67% 26% -21% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13% 8% 9% 3% 6% 10% 7% 

India Connectiviteit 2018 246 445 85 350 233 625 270 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -23% 38% -74% 9% -28% 94% -16% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 8% 7% 4% 10% 16% 6% 5% 

Indonesië Connectiviteit 2018 249 158 68 126 139 276 84 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 58% 1% -57% -20% -11% 76% -47% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13% 8% 4% 3% 19% 6% 9% 

Japan Connectiviteit 2018 236 731 90 917 88 922 574 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -54% 44% -82% 80% -83% 81% 13% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 8% 1% 12% 4% 13% 15% 

Koeweit Connectiviteit 2018 34 53 - 37 4 60 23 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 12% 76% -100% 23% -87% 99% -23% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13% 4% -100% 10% 11% 6% 6% 

Oman Connectiviteit 2018 61 83 0 68 32 123 45 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 3% 41% -100% 15% -46% 109% -23% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 24% 9% 13% 11% 21% 10% 11% 

Qatar Connectiviteit 2018 24 27 - 24 15 113 15 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -24% -13% -100% -24% -51% 263% -51% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 4% -4%  -6% 7% 9% -4% 

Saoedi-Arabië Connectiviteit 2018 94 186 12 92 37 140 57 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 7% 111% -87% 5% -58% 59% -36% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 8% 11% 5% 11% 5% 4% 

VAE Connectiviteit 2018 112 168 - 104 38 170 70 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 19% 77% -100% 10% -60% 80% -26% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 8% 3%  1% 8% 4% 1% 

VS Connectiviteit 2018 4,089 4,500 634 4,409 1,147 7,721 3,232 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 11% 22% -83% 20% -69% 110% -12% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% 1% -5% 0% 5% 5% 3% 

Gemiddeld over 13 landen Verschil met gemiddelde alle luchthavens 2% 46% -85% 21% -59% 90% -15% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 5% -1% 4% 8% 6% 5% 

Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Wel laat Schiphol na Istanbul Atatürk de hoogste gemiddelde groei in directe connectiviteit zien 
over alle markten, met jaarlijks gemiddeld 4 procent (ten opzichte van bijna 10 procent voor Istan-
bul Atatürk) (zie Tabel 4.2). Schiphol laat de sterkste groei zien naar India (gemiddeld 9 procent 
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per jaar) en de Verenigde Arabische Emiraten (11 procent). Met vier landen is de directe connecti-
viteit over dezelfde periode gedaald, te weten Japan (gemiddelde 4 procent per jaar), Bahrein (3 
procent), Koeweit en Oman (beide minder dan 1 procent).  
 
Ook in termen van indirecte connectiviteit presteert Schiphol gemiddeld. Naar geen enkel land 
biedt Schiphol de meeste indirecte connectiviteit (zie Tabel 4.3). De relatief best bediende markt is 
wederom Indonesië, waar Schiphols indirecte connectiviteit 58 procent boven het gemiddelde van 
alle benchmarkluchthavens in 2018 ligt. Ook Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten 
worden relatief goed bediend vanaf Schiphol, met een indirecte connectiviteit van respectievelijk 7 
procent en 19 procent meer dan gemiddeld. Op geen enkele markt heeft Schiphol de laagste indi-
recte connectiviteit. Londen Heathrow heeft met tien van de dertien landen de hoogste indirecte 
connectiviteit.. Daarentegen heeft Dubai op twaalf van de dertien landen de minste indirecte con-
nectiviteit.  
 
Gemiddeld over alle dertien landen ligt de indirecte connectiviteit van Schiphol 2 procent boven 
het gemiddelde van alle benchmarkluchthavens (zie Tabel 4.3). Londen Heathrow heeft de hoogste 
indirecte connectiviteit (90 procent boven het gemiddelde), gevolgd door Parijs Charles de Gaulle 
(46 procent) en Frankfurt (21 procent). De indirecte connectiviteit van Dubai ligt gemiddeld over 
alle dertien landen 85 procent lager dan gemiddeld over de benchmarkluchthavens, en presteert 
daarmee het slechtst, gevolgd door Istanbul Atatürk (59 procent onder het gemiddelde). 
 
Met vijf van de dertien landen laat Schiphol de grootste groei in indirecte connectiviteit zien in de 
periode 2009-2018, te weten met Oman (24 procent), Bahrein (17 procent), China, Koeweit (beide 
13 procent) en Canada (7 procent) (zie Tabel 4.3). Op alle overige markten is de indirecte connec-
tiviteit ook gegroeid, met uitzondering van de Verenigde Staten, waar hij nagenoeg gelijk bleef.  

4.5 Hubconnectiviteit 

Na Frankfurt heeft Schiphol nog steeds de hoogste hubconnectiviteit (zie Figuur 4.8). Ondanks 
een lagere relatieve groei ten opzichte van 2017 is het absolute verschil met nummer drie Londen 
Heathrow groter geworden. Na Londen Heathrow volgen München, Istanbul Atatürk, Parijs Char-
les de Gaulle en Dubai. 
 
Met een groei van bijna 40 procent groeit de hubconnectiviteit van Dubai het snelst. Deze groei 
wordt met name veroorzaakt door een nieuwe codeshareovereenkomst tussen hubcarrier Emirates 
en FlyDubai (FZ). Laatstgenoemde is goed voor meer dan 21 procent van de directe connectiviteit 
op Dubai. Ook de hubconnectiviteit van München stijgt in 2018 sterk, met meer dan 12 procent. 
Deze groei wordt in grote mate veroorzaakt door nieuwe operaties van Eurowings en United Air-
lines. Ook Frankfurt, Istanbul Atatürk en Schiphol groeien, maar op gepaste afstand, met respec-
tievelijk, ruim 4, ruim 3 en ongeveer 2,5 procent ten opzichte van 2017. De hubconnectiviteit van 
Parijs Charles de Gaulle neemt marginaal toe, terwijl die van Londen Heathrow met bijna 4 procent 
afneemt. In het geval van Londen Heathrow is de daling voor een groot deel te wijten aan het 
schrappen van vluchten door zowel Oneworld als STAR Alliance op die luchthaven. 
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Sinds 2009 zijn Istanbul Atatürk en Dubai het snelst gegroeid, met gemiddeld respectievelijk 16 en 
15 procent per jaar. Echter, van de gevestigde Europese hubs ontwikkelde Schiphol zich aanzienlijk 
beter dan de concurrenten, met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 7 procent. München (ruim 
3 procent), Frankfurt (bijna 3 procent), Londen Heathrow (bijna 2 procent) en Parijs Charles de 
Gaulle (bijna 1 procent) volgen. 

Figuur 4.8 Schiphol blijft na Frankfurt de meeste hubconnectiviteit bieden  
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 

Figuur 4.9 laat zien door welke connecties de hubconnectiviteit gegenereerd wordt. Meer dan 22 
procent van de hubconnectiviteit van Schiphol bestaat uit connecties tussen twee intra-Europese 
routes. Alleen voor München vormen intra-Europese routes een groter aandeel van de hubcon-
nectiviteit (bijna 47 procent). Opvallend is dat de hubconnectiviteit van Frankfurt, Schiphol en 
Istanbul Atatürk redelijk evenwichtig verdeeld is over de verschillende wereldregio’s, in tegenstel-
ling tot München, Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle. Dubai heeft met name vanwege 
de afwijkende geografische ligging ten opzichte van de Europese hubs in deze monitor een afwij-
kende samenstelling van de hubconnectiviteit.  
 
De goede directe verbondenheid tussen Schiphol en Latijns-Amerika heeft van Schiphol een be-
langrijke hub tussen Europa en dat continent gemaakt. In absolute termen biedt Schiphol dan ook 
de meeste connectiviteit aan op de markt tussen Europa en Latijns-Amerika. Daarnaast staat Schip-
hol op plaats 3 wat betreft hubconnectiviteit tussen Europa en Noord-Amerika, Afrika en Azië/Pa-
cific, en voor intra-Europese vluchten. Frankfurt blijft de belangrijkste hub in de benchmark. De 
Duitse luchthaven biedt van Europa naar zowel Noord-Amerika als Azië/Pacific de meeste hub-
connectiviteit aan. Daarnaast staat Frankfurt voor verbindingen naar Latijns-Amerika, het Midden-
Oosten en Afrika op de tweede plaats. Dubai biedt de meeste verbindingen aan tussen, vanuit 
Europees perspectief, twee intercontinentale vluchten aan, een gevolg van de geografische ligging 
van die luchthaven. 
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Figuur 4.9 Europese luchthavens bieden voornamelijk connecties aan tussen Europa en andere 
wereldregio’s 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

4.6 Feederwaarde 

De feederwaarde laat zien hoeveel hubconnecties een directe verbinding gemiddeld oplevert. De 
feederwaarde is daarmee een maat voor de kwaliteit en efficiëntie van het overstapsysteem op de 
betreffende luchthaven. 
 
Een lagere feederwaarde kan meerdere oorzaken hebben: 
1. Ten eerste speelt de minimale overstaptijd een rol. Die minimale overstaptijd speelt met name 

op Londen Heathrow en Parijs Charles de Gaulle een negatieve rol, omdat die op die luchtha-
vens relatief lang is. Doordat connecties met een korte overstaptijd daar niet mogelijk zijn, is 
de gemiddelde kwaliteit van de connecties lager, hetgeen zorgt voor een lagere hubconnectivi-
teit en daarmee ook een lagere feederwaarde.  

2. De feederwaarde wordt verder beïnvloed door de geografische markten waarop een luchtha-
ven actief is. Voor München bestaat bijvoorbeeld een belangrijk deel van de hubconnectiviteit 
uit intra-Europese connecties. Gemiddeld genomen is de kwaliteit op deze verbindingen lager, 
omdat overstap- en omvliegtijd een relatief groter deel van de totale reisduur beslaat. Dit zorgt 
voor een lagere hubconnectiviteit per directe verbinding. 

3. Ook het type hubluchthaven is belangrijk. In tegenstelling tot de overige luchthavens, worden 
op Dubai voornamelijk connecties tussen twee ‘long-haul’ vluchten aangeboden. Deze vluch-
ten worden minder vaak – maar met grotere toestellen – uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat 
een directe vlucht naar Dubai op minder vluchten aansluit dan een vlucht naar een luchthaven 
met een fijnmazig Europees netwerk. 

4. Van groot belang is ook de afstemming tussen inkomende en uitgaande vluchten. Op sommige 
hubluchthavens, zoals Schiphol, opereert de hubcarrier duidelijke ‘inbound waves’ en ‘out-
bound waves’, waardoor inkomende en uitgaande vluchten beter op elkaar aansluiten. 



SCHIPHOL VERSUS CONCURRENTEN 35 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

5. Tot slot is ook het aantal vluchten van de hubcarrier (en partners) van cruciaal belang. Hoe 
groter dat aantal, hoe groter het aantal aangeboden connecties op een hubluchthaven, ceteris 
paribus. 

 
Figuur 4.10 toont voor alle luchthavens de ontwikkeling van de feederwaarde. Sinds 2009 heeft 
Frankfurt de hoogste feederwaarde, gevolgd door Schiphol. Het verschil tussen beide luchthavens 
wordt steeds kleiner, zeker na een krimp van bijna 2 procent voor Frankfurt tegen een toename 
van meer dan 2 procent voor Schiphol.  
 
In het laatste jaar is de feederwaarde van Dubai het sterkst gestegen, met bijna 39 procent, gevolgd 
door München met meer dan 10 procent, Istanbul Atatürk met bijna 6 procent en Schiphol met 
meer dan 2 procent. De feederwaarde van Londen Heathrow daalt met meer dan 2 procent, Frank-
furt met bijna 2 procent en Parijs Charles de Gaulle met meer dan 1 procent. Hiermee is Parijs de 
hub met laagste feederwaarde van de benchmark. München neemt ten koste van Londen Heathrow 
de derde plek over. 
 
Ten opzichte van 2009 hebben Dubai en Istanbul Atatürk de hoogste relatieve groei doorgemaakt, 
beide met rond de 9 procent gemiddeld per jaar. Schiphol volgt, met meer dan 3 procent op jaar-
basis. Parijs Charles de Gaulle steeg het minst, met gemiddeld nog geen procent per jaar.  

Figuur 4.10 Het gat tussen de feederwaarde van Frankfurt en Schiphol is in 2018 verkleind 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

4.7 Overlap met Schipholnetwerk 

Naast de connectiviteitsanalyse van Schiphol en het vergelijken van de netwerkkwaliteit met de 
belangrijkste concurrenten, is het ook belangrijk na te gaan in hoeverre de netwerken van de ver-
schillende luchthavens overlappen. Luchthavens concurreren onderling wanneer zij dezelfde mark-
ten bedienen. Daarbij is het van belang om aan te tekenen dat met name in het geval van Parijs 
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Charles de Gaulle ook sprake kan zijn van complementariteit in plaats van van concurrentie, omdat 
zowel Schiphol als Parijs Charles de Gaulle als hub voor Air France-KLM fungeren. In deze para-
graaf worden twee typen netwerkoverlap met Schiphol onderscheiden: 
• Netwerkoverlap op hubmarkten: Markten die via Schiphol worden bediend, maar ook door concur-

rerende luchthavens. Bijvoorbeeld de markt Birmingham-Delhi wordt aangeboden door KLM 
via Schiphol (Birmingham – Schiphol – Delhi), maar ook door Emirates via Dubai (Birming-
ham – Dubai – Delhi).  

• Netwerkoverlap op herkomst-bestemmingsmarkten: Directe vluchten vanaf Schiphol die ook worden 
bediend via concurrerende luchthavens. Bijvoorbeeld de directe route Schiphol-Singapore 
wordt ook indirect aangeboden via Dubai (Schiphol – Dubai – Singapore).  

 
Zoals te zien is in Figuur 4.11 heeft het netwerk van Frankfurt de grootste overlap met dat van 
Schiphol, zowel op de hubmarkt als op de herkomst-bestemmingsmarkt. De overlap op de hub-
markt is gestegen van bijna 46 procent in 2017 naar meer dan 47 procent in 2018. Op de herkomst-
bestemmingsmarkt is de netwerkoverlap echter gedaald, van meer dan 55 procent naar net boven 
de 51 procent. Na Frankfurt volgen Parijs Charles de Gaulle en Londen Heathrow als belangrijkste 
concurrenten op de hubmarkt, en München en Londen Heathrow op de herkomst-bestemmings-
markt. Het netwerk van Dubai heeft de minste overlap met dat van Schiphol, zowel op de hub-
markt als op herkomst-bestemmingsmarkten. De geografische ligging van Dubai speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Figuur 4.11 Het netwerk van Frankfurt overlapt het meest met dat van Schiphol 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Gemiddeld is er op de hubmarkt tussen Europa en Azië/Pacific met 41 procent sprake van de 
grootste overlap met het Schipholnetwerk (zie Figuur 4.12). Het Midden-Oosten en Noord-Ame-
rika volgen met respectievelijk 38 en 36 procent. De kleinste netwerkoverlap ondervindt Schiphol 
op intra-Europese markten en markten tussen Europa en Latijns-Amerika, met respectievelijk 22 
en 18 procent. 
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De hoogste mate van netwerkoverlap op de hubmarkt wordt door Frankfurt veroorzaakt op routes 
naar het Midden-Oosten en Noord-Amerika. Het netwerk van Frankfurt overlapt hier voor res-
pectievelijk 60 en 61 procent. Daarnaast heeft Frankfurt de hoogste overlap op intra-Europese 
routes. Op de hubmarkten tussen Europa en Afrika en Azië/Pacific overlapt het netwerk van Is-
tanbul Atatürk het meest, terwijl op hubconnecties tussen Europa en Latijns-Amerika en verbin-
dingen tussen twee intercontinentale routes Parijs Charles de Gaulle de hoogste overlap heeft. 

Figuur 4.12 De overlap met het Schipholnetwerk is het grootst op hubmarkten van Europa naar 
Azië/Pacific 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Wat de herkomst-bestemmingsmarkt betreft is de gemiddelde netwerkoverlap met name groot op 
de markten Noord-Amerika, Azië/Pacific en het Midden-Oosten, waar respectievelijk 88, 74 en 69 
procent van de routes vanaf Schiphol ook worden bediend via minstens één van de benchmark-
luchthavens (zie Figuur 4.13). Op Noordwest-Europa en Latijns-Amerika is de gemiddelde net-
werkoverlap met 21 en 26 procent het kleinst. 
 
Frankfurt is de belangrijkste concurrent van Schiphol op routes naar Noordwest-Europa (op 33 
procent van de vanaf Schiphol aangeboden directe markten is er een indirect alternatief via Frank-
furt), Zuidoost-Europa (87 procent) en samen met Istanbul Atatürk het Midden-Oosten (95 pro-
cent). Daarnaast overlapt het netwerk van Istanbul Atatürk het meest qua verbindingen naar 
Azië/Pacific, met 86 procent. Het netwerk op Parijs Charles de Gaulle overlapt het meest op Afri-
kaanse routes (52 procent) en Latijns-Amerika (53 procent). Londen Heathrow biedt een indirect 
alternatief voor nagenoeg alle routes tussen Schiphol en Noord-Amerika, met een overlap van 98 
procent. 
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Figuur 4.13 Veel directe intercontinentale bestemmingen vanaf Schiphol worden ook indirect via 
één of meerdere benchmarkluchthavens aangeboden 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Frankfurt blijft in 2018 de grootste concurrent van Schiphol, met een gewogen aandeel in het 
Schipholnetwerk van 48 procent (zie Figuur 4.14).15 Parijs Charles de Gaulle volgt op de tweede 
plaats, met een overlap van 38 procent, gevolgd door Londen Heathrow, met 34 procent. Ten 
opzichte van 2017 is de netwerkoverlap van Parijs Charles de Gaulle het snelst gestegen, met meer 
dan 2 procentpunt. De overlap van het netwerk van Istanbul Atatürk en Londen Heathrow daalde 
juist, met respectievelijk een half en 1 procentpunt. 
 
Sinds 2009 zijn voornamelijk de netwerken van Istanbul Atatürk en Parijs Charles de Gaulle steeds 
meer gaan concurreren met dat van Schiphol. De netwerkoverlap van Istanbul Atatürk is tussen 
2009 en 2018 toegenomen van 12 naar 19 procent. In dezelfde periode steeg de netwerkoverlap 
van Parijs Charles de Gaulle van 32 naar 38 procent. De netwerkoverlap van Frankfurt en Londen 
Heathrow is gedaald, van respectievelijk 53 procent naar 48 procent en 38 naar 34 procent. De 
netwerkoverlap van Dubai is sinds 2009 het laagste. In absolute termen is de netwerkoverlap tussen 
Dubai en Schiphol met 3,3 procentpunten gestegen ten opzichte van 2009, van 5,3 procent naar 
8,7 procent. 

                                                        
15  Het gaat hier om gewogen gemiddelde van netwerkoverlap op OD-markten en hubmarkten. 
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Figuur 4.14 Netwerkoverlap tussen Parijs Charles de Gaulle en Schiphol nam het sterkst toe 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 
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5 Staatsgaranties Air France-KLM 

Over de gehele periode 2004-2018 heeft het passagenetwerk van Air France-KLM zich beter ontwikkeld op Schip-
hol dan op Parijs Charles de Gaulle. De capaciteitsschaarste waar Schiphol sinds kort mee te maken heeft maakt 
verdere groei van het netwerk moeilijk. Hierdoor is het directe netwerk van Air France-KLM op Parijs Charles de 
Gaulle in 2018 voor het eerst sinds 2010 sterker gegroeid dan op Schiphol. De hubconnectiviteit van Air France-
KLM op Schiphol groeide het afgelopen jaar wel sterker dan op Parijs Charles de Gaulle. Door de afbouw van de 
full-freighteroperatie van KLM zet de negatieve trend in vrachtcapaciteit zich op Schiphol voort, terwijl de vrachtca-
paciteit Air France-KLM op Parijs Charles de Gaulle juist is toegenomen.  
 
De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige hubontwikkeling 
tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Dit geldt voor zowel het passage- als het vrachtnet-
werk. Dit hoofdstuk presenteert de netwerkontwikkelingen van Air France-KLM (inclusief code-
shares wanneer het hubconnectiviteit en feederwaarde betreft) in termen van directe connectiviteit, 
hubconnectiviteit en feederwaarde. De resultaten op basis van SkyTeam (dus alle vluchten en con-
necties tussen SkyTeampartners op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle) zijn opgenomen in Bij-
lage H. 

5.1 Ontwikkeling van de passagenetwerken 

Figuur 5.1 laat het aandeel van Schiphol zien in de gecombineerde directe connectiviteit van Air 
France-KLM op Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Ondanks het bereiken van de capaciteitsli-
miet, blijft Schiphol meer dan 52 procent van de totale directe connectiviteit van Air France-KLM 
aanbieden. Het aandeel is wel gedaald met 0,2 procentpunt ten opzichte van 2017. Het is dan ook 
voor het eerst in negen jaar dat de directe operatie van Air France-KLM zich op Parijs Charles de 
Gaulle beter ontwikkelt dan op Schiphol. 
 
Kijkend naar wereldregio’s is het aandeel van Schiphol in het netwerk van Air France-KLM ge-
groeid op directe routes naar Latijns-Amerika (2 procentpunt), Noord-Amerika en Zuidoost-Eu-
ropa (beide ongeveer 1 procentpunt). Op alle overige markten is het aandeel van Parijs Charles de 
Gaulle toegenomen. Deze luchthaven verzorgt in 2018 bijna 54 procent van het totale aanbod van 
Air France-KLM naar het Midden-Oosten (een toename van bijna 5 procentpunt), 51 procent van 
de routes naar Azië/Pacific (een toename van meer dan 2 procentpunt), bijna 80 procent van het 
totale aanbod naar Afrika (een toename van bijna 2 procentpunt) en meer dan 40 procent van de 
directe connectiviteit naar Noordwest-Europa (een toename van bijna een half procentpunt). Met 
uitzondering van Noordwest-Europa is het nu het tweede jaar op rij dat deze markten zich voor 
het netwerk van Air France-KLM beter ontwikkelen op Parijs Charles de Gaulle dan op Schiphol.  
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Figuur 5.1 Ondanks de capaciteitsschaarste blijft Schiphol het merendeel van de totale directe 
connectiviteit bieden van Air France-KLM op Parijs en Schiphol 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De directe connectiviteit van Air France-KLM vanaf Schiphol is nagenoeg gelijk gebleven (ver-
moedelijk als gevolg van de capaciteitsschaarste), terwijl die vanaf Parijs Charles de Gaulle is geste-
gen met bijna 1 procent (zie Figuur 5.2). Over de gehele periode sinds 2004 heeft het netwerk van 
Air France-KLM zich echter veel sterker ontwikkeld op Schiphol dan op Parijs Charles de Gaulle. 
In het geval van Schiphol is de directe connectiviteit van Air France-KLM gemiddeld met meer 
dan 2 procent per jaar gegroeid, terwijl in dezelfde periode de directe connectiviteit vanaf Parijs 
Charles de Gaulle is gedaald met gemiddeld meer dan een half procent per jaar. Hiermee biedt Air 
France-KLM in 2018 vanaf Schiphol meer dan 33 procent meer directe connectiviteit aan dan in 
2004, terwijl de directe connectiviteit van Parijs Charles de Gaulle op slechts 91 procent van het 
niveau van 2004 ligt. 
 
In tegenstelling tot de directe connectiviteit heeft de hubconnectiviteit van Air France-KLM zich 
dit jaar wel beter ontwikkeld op Schiphol dan op Parijs Charles de Gaulle, al gaat het op Schiphol 
om een bescheiden groei in vergelijking met voorgaande jaren. Op Schiphol groeide de hubcon-
nectiviteit met bijna 2 procent in 2018, terwijl de groei op Parijs Charles de Gaulle op net iets meer 
dan 1 procent uitkwam. Hiermee heeft Air France-KLM ruim 92 procent meer hubconnectiviteit 
op Schiphol dan in 2004, en bijna 22 procent meer dan 2004 op Parijs Charles de Gaulle. 
 
De groei in hubconnectiviteit van Air France-KLM op Schiphol van 2 procent over het afgelopen 
jaar ligt lager dan de gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 5 procent in de periode 2004-2017. Ook 
hierin is het aannemelijk dat de capaciteitsschaarste een rol speelt. Dit in ogenschouw nemend is 
het van belang te blijven monitoren hoe het netwerk van de Frans-Nederlandse maatschappij zich 
in de toekomst zal ontwikkelen over de twee luchthavens. 
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Figuur 5.2 Voor het eerst sinds 2005 ontwikkelt de directe connectiviteit van Air France-KLM zich 
beter op Parijs dan op Schiphol 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De directe connectiviteit van Air France-KLM met Europese bestemmingen is tussen 2017 en 2018 
op zowel Schiphol als Parijs Charles de Gaulle nagenoeg gelijk gebleven (zie Figuur 5.3). Ook de 
directe connectiviteit naar intercontinentale bestemmingen van Air France-KLM is vanaf Schiphol 
nauwelijks gegroeid, met minder dan 1 procent. Vanaf Parijs Charles de Gaulle is het interconti-
nentale netwerk van Air France-KLM daarentegen wel sterk gegroeid, met meer dan 4 procent ten 
opzichte van 2017. 
 
De ontwikkeling van de intercontinentale netwerken vanaf Parijs Charles de Gaulle is over de ge-
hele periode 2004-2018 vergelijkbaar met die van Schiphol. In beide gevallen biedt Air France-
KLM in 2018 rond de 25 procent meer intercontinentale vluchten aan dan in 2004. Juist op het 
Europese netwerk van Air France-KLM is een duidelijk verschil te zien in de ontwikkeling sinds 
2004 tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Waar Air France-KLM vanaf Schiphol in 2018 
maar liefst 35 procent meer directe connectiviteit aanbiedt dan in 2004, biedt de maatschappij vanaf 
Parijs Charles de Gaulle 17 procent minder directe vluchten naar Europese bestemmingen aan.  
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Figuur 5.3 Vanaf beide luchthavens groeide alleen de connectiviteit van Air France-KLM op inter-
continentale routes 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Ondanks de beperkte groeimogelijkheden door de capaciteitslimiet op Schiphol is de hubconnec-
tiviteit van Air France-KLM via Schiphol naar alle markten gegroeid (zie Figuur 5.4). Schiphols 
intra-Europese hubconnectiviteit van Air France-KLM is nauwelijks toegenomen in 2018. Met 
bijna 3 procent zijn connecties van Air France-KLM tussen Europese en intercontinentale bestem-
mingen het sterkst gegroeid.  
 
De functie van Parijs Charles de Gaulle als hub op intra-Europese routes en tussen intercontinen-
tale en Europese bestemmingen van Air France-KLM is gekrompen ten opzichte van het voor-
gaande jaar, met respectievelijk 4 en 2 procent. In de omgekeerde richting, tussen Europa en inter-
continentale bestemmingen, groeide de hubfunctie van Parijs met 3 procent. Blijkbaar heeft Air 
France het ‘wave-systeem’ op Parijs Charles de Gaulle zodanig aangepast dat inkomende Europese 
vluchten beter aansluiten op uitgaande intercontinentale vluchten dan andersom. Als hub tussen 
twee intercontinentale routes van Air France-KLM is Parijs Charles de Gaulle het sterkst gegroeid, 
met meer dan 9 procent. 
 
Sinds de fusie van Air France-KLM in 2004 heeft het hubnetwerk van de luchtvaartmaatschappij 
zich beter op Schiphol dan op Parijs Charles de Gaulle ontwikkeld. Voor beide luchthavens geldt 
dat voornamelijk op intercontinentale connecties relatief veel winst is geboekt (Schiphol heeft 122 
procent meer hubconnectiviteit op deze routes dan in 2004, en Parijs Charles de Gaulle 52 procent 
meer). Maar ook het aanbod van overige verbindingen via Schiphol is gegroeid, met gemiddeld 
ongeveer 4 procent per jaar. Vanaf Parijs Charles de Gaulle is de ontwikkeling meer bescheiden 
geweest. 
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Figuur 5.4 In termen van hubconnectiviteit van Air France-KLM ontwikkelt Schiphol zich nog altijd 
beter dan Parijs Charles de Gaulle 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De feederwaarde van zowel Schiphol als Parijs Charles de Gaulle voor het netwerk van Air France-
KLM laat over het algemeen een stijgende lijn zien sinds 2004. Wel is de feederwaarde van Schiphol 
op de meeste markten sterker gestegen dan op Parijs Charles de Gaulle. Op alle markten is de 
feederwaarde vanaf beide luchthavens toegenomen ten opzichte van 2004, met uitzondering van 
de aansluiting van intercontinentale vluchten op het Europese netwerk op Parijs Charles de Gaulle.  

5.2 Ontwikkeling van de vrachtnetwerken 

Naast het passagenetwerk maakt ook het vrachtnetwerk deel uit van de Staatsgaranties. Deze pa-
ragraaf vergelijkt de vrachtfrequenties en –volumes van Air France-KLM (inclusief Martinair) vanaf 
Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Hierbij ligt de focus achtereenvolgens op het aantal bestem-
mingen, het aantal aangeboden frequenties en de aangeboden capaciteit. Anders dan in de overige 
analyses in dit rapport, wordt voor vracht naar data over de derde week van november gekeken, in 
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plaats van de derde week van september. De reden hiervoor is dat er fouten zitten in de OAG 
vrachtdata voor het zomerseizoen van 2015.16  
 
Het vrachtnetwerk van Air France-KLM bestaat uit vrachtvliegtuigen (full-freighters) en passa-
giersvliegtuigen (bellycapaciteit). KLM opereert momenteel drie Boeing 747-400 full-freighters en 
Air France twee Boeing 777 full-freighters. Daarnaast heeft KLM de beschikking over acht Boeing 
747-400 combitoestellen, waarin het achterste deel van het vliegtuig volledig wordt gebruikt voor 
vracht. In tegenstelling tot passagiersvliegtuigen hebben deze combitoestellen de beschikking over 
maindeckcapaciteit, waarin ook grotere stukken vracht kunnen worden vervoerd. Deze combitoe-
stellen worden langzaam uitgefaseerd. Voor bellyvracht gaan we er vanuit dat vracht alleen met 
widebody-toestellen wordt vervoerd: de vrachtcapaciteit van narrow-bodies is zeer beperkt, en bo-
vendien wordt de meeste vracht binnen Europa over de weg vervoerd.17 

Figuur 5.5 Zowel op Schiphol als Parijs Charles de Gaulle neemt het aantal full-freighterbestem-
mingen van Air France-KLM af, terwijl de bellycapaciteit toeneemt 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Figuur 5.5 laat het aantal bestemmingen zien vanaf Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Ook dit 
jaar is het aantal bestemmingen voor full-freighters van Air France-KLM vanaf beide luchthavens 
gedaald, van 17 bestemmingen vanaf Schiphol in 2017 naar 16 in 2018, en van 15 vanaf Parijs 
Charles de Gaulle naar 14. Wel is de daling in het geval van Schiphol minder sterk dan in voor-
gaande jaren. 

                                                        
16  Het netwerk van Martinair is niet goed verwerkt in de OAG data voor het zomerseizoen van 2015. Een 

aantal vluchten zit dubbel in de data, waardoor de operatie van Martinair groter lijkt dan daadwerkelijk is 
uitgevoerd. De gegevens voor het winterseizoen van 2015 zijn wel juist, daarom worden de resultaten van 
derde week van november gepresenteerd voor 2014 t/m het huidige jaar. Omdat het aanbod van vluchten 
in het winterseizoen over het algemeen lager ligt zijn deze resultaten niet één op één vergelijkbaar met de 
resultaten voor september in eerdere jaren. Daarom worden de resultaten van november niet vergeleken 
met die van september van voorgaande jaren. 

17  Alhoewel er signalen zijn dat er in toenemende mate intra-Europese pakketpost per vliegtuig wordt ver-
voerd. 
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Ook dit jaar gaat op beide luchthavens de daling in het full-freighternetwerk gepaard met een stij-
ging in het aantal bestemmingen van widebody toestellen van Air France-KLM. Ten opzichte van 
het voorgaande jaar is het bellynetwerk van Schiphol uitgebreid met drie bestemmingen, naar in 
totaal 70 in 2018. Vanaf Parijs Charles de Gaulle is het bestemmingsaanbod gestegen van 79 in 
2017 naar 83 in 2018. 
 
Het aantal non-stopfrequenties en navenante capaciteit van full-freighters en combitoestellen van 
Air France-KLM op Schiphol neemt ook in 2018 af (zie figuur 5.6). Het aantal non-stopfrequenties 
daalt van 58 in 2017 naar 36 in 2018. Ook dit jaar wordt deze frequentiedaling opgevangen door 
een stijging in de bellyfrequenties (van 306 in 2017 naar 328 in 2018), waardoor per saldo het totale 
aantal non-stop frequenties gelijk is gebleven. Voor het totale netwerk inclusief multistops is de 
situatie vergelijkbaar. De daling in het aantal full-freighterfrequenties wordt gecompenseerd door 
een stijging in het aantal bellyfrequenties, waardoor het totaal uitkomt op 449 frequenties, één 
vlucht meer dan in 2017.  

Figuur 5.6 De transitie van Air France-KLM op Schiphol van full-freighters naar bellyvracht zet 
zich voort  
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

De situatie op Parijs Charles de Gaulle is enigszins anders dan op Schiphol. Full-freighters zorgen 
vanaf Parijs Charles de Gaulle voor een kleiner aandeel van de totale vrachtcapaciteit van Air 
France-KLM. Opvallend is dat het aantal non-stop full-freighterfrequenties vanaf Parijs Charles de 
Gaulle dit jaar is gestegen, van 14 naar 16. Daarnaast zijn ook de bellyfrequenties gestegen met 19. 
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Dit leidt tot een totaal van 498 non-stop frequenties in 2018. Ook wat betreft het totale netwerk 
(inclusief multistops) is het aantal vluchten met zowel full-freighters als bellytoestellen gestegen, 
van 526 in 2017 naar 556 in 2018. 
 
Ondanks dat de krimp in het aantal full-freightervluchten op Schiphol wordt opgevangen door 
widebody-toestellen, zorgt de beperktere vrachtcapaciteit van passagiersvliegtuigen voor een daling 
in de totaal aangeboden capaciteit van Air France-KLM (zie Figuur 5.7). Ten opzichte van 2017 is 
de non-stop vrachtcapaciteit van full-freighters van Air France-KLM gedaald met 34 procent, en 
de bellycapaciteit met 8 procent gestegen. Hiermee is de totale vrachtcapaciteit van Air France-
KLM op Schiphol tussen 2017 en 2018 gedaald met bijna 4 procent. 
 
Parijs Charles de Gaulle breekt voor het eerst met de dalende trend in vrachtcapaciteit van Air 
France-KLM van de afgelopen jaren. Na een jaarlijkse daling van gemiddeld 1 procent per jaar, is 
de capaciteit vanaf Parijs Charles de Gaulle in het laatste jaar met 7 procent gestegen. Hiermee 
biedt Air France-KLM vanaf Parijs Charles de Gaulle bijna 56 procent aan van het totale capaci-
teitsaanbod vanaf beide luchthavens. 

Figuur 5.7 Voor het eerst sinds 2014 neemt de cargocapaciteit van Air France-KLM vanaf Parijs 
toe 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

Figuur 5.8 laat de ontwikkeling van de capaciteit van Air France-KLM per wereldregio zien. Vanaf 
Schiphol is alleen de capaciteit naar Azië/Pacific gestegen, met 5 procent. Op alle overige regio’s 
die onderdeel uitmaken van het vrachtnetwerk van Schiphol is de aangeboden capaciteit in 2018 
gedaald ten opzichte van 2017, tussen de 0,4 procent (Latijns-Amerika) en 17 procent (Midden-
Oosten). Binnen Europa vervoert KLM geen cargo met widebody toestellen of full-freighters. Kij-
kend naar alleen bellyvracht is de capaciteit naar Afrika en het Midden-Oosten gedaald, met res-
pectievelijk 1 en 17 procent. Naar alle overige regio’s is de bellycapaciteit gestegen. 
 
Vanaf Parijs Charles de Gaulle is de totale capaciteit van Air France-KLM naar 4 van de 7 wereld-
regio’s gegroeid. Zuidoost-Europa liet de grootste groei zien, met 76 procent, gevolgd door Latijns-
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Amerika met 16 procent, Azië/Pacific met 11 procent en Noord-Amerika met 9 procent. De ca-
paciteit naar Afrika, het Midden-Oosten en Noordwest-Europa is gedaald, met respectievelijk 1, 3 
en 46 procent. 
 
Ondanks de negatieve trend blijft Air France-KLM vanaf Schiphol de meeste vrachtcapaciteit aan-
bieden naar Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific. Het is echter de vraag of dit zo 
blijft, gezien de capaciteitsschaarste waar Schiphol in ieder geval de komende jaren nog mee te 
maken heeft. 

Figuur 5.8 Ondanks de negatieve trend blijft Schiphol de meeste cargocapaciteit aanbieden naar 
Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië/Pacific 
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Bron:  Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG). 

5.3 Conclusies ten aanzien van de staatsgaranties 

De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige netwerkontwik-
keling tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Waar de vrachtcapaciteit vanaf Schiphol sterker 
is afgenomen dan vanaf Parijs Charles de Gaulle door de afbouw van de full-freighteroperatie van 
KLM, heeft het passagenetwerk zich de afgelopen periode vele malen beter ontwikkeld vanaf 
Schiphol dan Parijs Charles de Gaulle. Echter heeft Schiphol voor het eerst in 2018 te kampen met 
capaciteitsschaarste, hetgeen de verdere ontwikkeling in termen van connectiviteit moeilijk maakt. 
Dit kan als gevolg hebben dat in de toekomst Air France-KLM in toenemende mate haar groei op 
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Parijs Charles de Gaulle realiseert. Het gebrek aan capaciteit brengt daarom risico’s met zich mee 
in het licht van een evenwichtige hubontwikkeling, zoals beoogd in de Staatsgaranties. Het is be-
langrijk deze ontwikkelingen te blijven monitoren. 
 
Sinds 2016 biedt Air France-KLM meer directe connectiviteit vanaf Schiphol dan vanaf Parijs 
Charles de Gaulle aan. In 2018 is dit nog steeds het geval, al is het aandeel van Schiphol met 0,2 
procentpunt afgenomen. Dit was dan ook het eerste jaar sinds 2010 dat het directe netwerk, in 
termen van directe connectiviteit, vanaf Parijs Charles de Gaulle sterker groeide dan vanaf Schip-
hol. In termen van hubconnectiviteit presteert Schiphol nog altijd beter dan Parijs Charles de 
Gaulle, met een groei van 2 procent tegenover 1 procent in 2018. Wel is de groei op Schiphol het 
laatste jaar beperkter dan in de voorgaande periode. De ontwikkeling van het hubnetwerk van Parijs 
Charles de Gaulle laat sinds 2012 een stagnerende trend zien. 
 
Wat betreft het vrachtnetwerk, zet Schiphols trend van de afgelopen jaren door. Het full-freighter-
netwerk op Schiphol is afgebouwd, en de verloren capaciteit wordt deels opgevangen door bellyca-
paciteit in widebodytoestellen. Per saldo is de totale non-stopcapaciteit van Air France-KLMmet 
bijna 4 procent gedaald ten opzichte van 2017. De verminderde focus van Air France-KLM op 
full-freightervervoer wordt vooral veroorzaakt door overcapaciteit in de markt, doordat andere 
vrachtmaatschappijen in toenemende mate hebben geïnvesteerd in full-freightercapaciteit. De door 
Air France-KLM aangeboden vrachtcapaciteit op Parijs Charles de Gaulle is voor het eerst sinds 
2014 gestegen, met 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Consequentie hiervan is dat 
het aandeel van Schiphol in de totaal aangeboden capaciteit vanaf beide luchthavens wederom 
daalt. Inmiddels is het aandeel afgenomen van 51 procent in 2014 naar 44 in 2018.  
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6 Conclusies 

De sterke ontwikkeling sinds het begin van deze monitor heeft van Schiphol een van de belangrijkste hubluchthavens 
in Europa gemaakt. Echter, Schiphol kampt sinds afgelopen jaar met capaciteitsschaarste, wat een rem zet op verdere 
ontwikkeling van met name het directe netwerk. Dit is voor het eerst waarneembaar in de resultaten van deze 
monitor. De ontwikkeling in termen van het aantal bestemmingen en de directe connectiviteit blijft achter. Ook de 
groei van de indirecte en hubconnectiviteit is niet zo uitbundig als in voorgaande jaren. 

6.1 Bestemmingsportfolio 

Schiphol biedt in september van dit jaar 272 bestemmingen aan, één meer dan in september 2017. 
Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn vijf bestaande bestemmingen verloren, en zes nieuwe 
bestemmingen geïntroduceerd. Per saldo daalt het aantal bestemmingen binnen Europa met twee, 
en neemt het aantal bestemmingen in het Midden-Oosten af met twee. Het bestemmingsaanbod 
naar Noord- en Latijns-Amerika, Afrika en Azië/Pacific neemt toe. Met 160 bestemmingen, twee 
meer dan in 2017, biedt KLM nog altijd de meeste bestemmingen vanaf Schiphol aan. 
 
Ten opzichte van de overige benchmarkluchthavens laat Schiphol de kleinste groei zien in termen 
van het aantal bestemmingen. Op alle benchmarkluchthavens stijgt het bestemmingsaanbod. Met 
name op Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle groeit het aantal aangeboden bestemmingen sterk, 
met respectievelijk 17 en 12. Desalniettemin staat Schiphol in 2018 nog altijd vierde in termen van 
het aantal aangeboden bestemmingen. 

6.2 Directe connectiviteit 

De directe connectiviteit vanaf Schiphol blijft ten opzichte van 2017 nagenoeg stabiel. Gezien de 
capaciteitsschaarste ligt dit resultaat in de lijn der verwachting, maar vergeleken met voorgaande 
jaren is dit een trendbreuk. De directe connectiviteit naar Latijns-Amerika neemt het meest toe (8 
procent), gevolgd door Azië/Pacific en Noord-Amerika (beide 4 procent). De directe connectivi-
teit met het Midden-Oosten is met 11 procent sterk gedaald. KLM laat een beperkte stijging in 
directe connectiviteit zien (minder dan 1 procent). De groep LCCs/charters laat de grootste stijging 
in directe connectiviteit zien (6 procent). Daarentegen daalt de connectiviteit van luchtvaartmaat-
schappijen van de STAR alliantie met bijna 4 procent, die van overige SkyTeamleden met bijna 5 
procent. 
 
Bij de overige luchthavens in de benchmark was er wel sprake van groei in directe connectiviteit. 
De directe connectiviteit van Frankfurt steeg met maar liefst 6 procent, waardoor Schiphol haar 
eerste plaats kwijtraakt aan de belangrijkste Lufthansahub. De directe connectiviteit van Parijs 
Charles de Gaulle en München groeit met 2 procent. Op Londen Heathrow en Istanbul Atatürk is 
de ontwikkeling negatief, met een krimp van respectievelijk 2 en 3 procent. Op Dubai bleef de 
ontwikkeling nagenoeg gelijk.  
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6.3 Indirecte connectiviteit 

Ondanks een groei van bijna 1 procent, valt de ontwikkeling in indirecte connectiviteit van Schip-
hol in 2018 tegen in vergelijking met het gemiddelde van de voorgaande jaren. Ook valt op dat de 
bijdrage van de 20 voor Schiphol belangrijkste onward hubs in de indirecte connectiviteit afneemt. 
De grootste relatieve groei is te vinden op routes naar Azië/Pacific, Noordwest-Europa en Latijns-
Amerika. Naar Zuidoost-Europa en met name Afrika daalt de indirecte connectiviteit, met respec-
tievelijk 1 en 4 procent. 
 
Indirecte connectiviteit biedt voor luchthavens met capaciteitsrestricties een mogelijkheid om haar 
netwerk te verbeteren voor herkomst-bestemmingspassagiers. Toch is de groei in indirecte con-
nectiviteit van Schiphol lager dan de groei van de andere benchmarkluchthavens, met uitzondering 
van Dubai. Istanbul Atatürk en Londen Heathrow laten de sterkste groei zien, beide met 4 procent, 
gevolgd door Parijs Charles de Gaulle met 3 procent, en Frankfurt en München, beide met 2 pro-
cent.  

6.4 Verbondenheid met specifieke landen 

Van de dertien landen die in de vergelijking zijn meegenomen is Schiphol in termen van directe en 
indirecte connectiviteit het best verbonden met de Verenigde Staten, China en Canada. In termen 
van connectiviteit is Schiphol het minst goed verbonden met Bahrein, Koeweit, Oman en Saudi-
Arabië. Verschillen hangen in grote mate samen met de omvang van de bestemmingslanden. 
 
Gegeven het grote aantal landen in het Midden-Oosten is het niet verwonderlijk dat Dubai met zes 
van de dertien landen de hoogste directe connectiviteit heeft. Londen Heathrow heeft met vijf 
landen de hoogste directe connectiviteit en Parijs Charles de Gaulle met de resterende twee landen. 
In vergelijking met de benchmarkluchthavens presteert Schiphol gemiddeld. Alhoewel Schiphol 
met geen enkel land de hoogste directe connectiviteit heeft, laat Schiphol na Istanbul Atatürk de 
sterkste groei in directe connectiviteit zien over de dertien landen. In termen van indirecte connec-
tiviteit ontwikkelt het netwerk van Schiphol zich het best. 

6.5 Hubconnectiviteit 

Ondanks de capaciteitsbeperkingen stijgt de hubconnectiviteit van Schiphol in 2018 met 3 procent. 
Wel is deze groei aanzienlijk lager dan het gemiddelde in voorgaande jaren. De grootste groei is 
zichtbaar op verbindingen tussen twee intercontinentale routes, gevolgd door verbindingen tussen 
Europa en Latijns-Amerika. De hubconnectiviteit tussen Europa en het Midden-Oosten is met 
bijna 14 procent sterk gedaald, een direct gevolg van het wegvallen van bestemmingen in het Mid-
den-Oosten. 
 
Nog altijd heeft Schiphol, na Frankfurt, de meeste hubconnectiviteit. Ondanks de bescheiden groei 
is het gat tussen Schiphol en Londen Heathrow (nummer drie op de ranglijst) groter geworden. 
Dankzij nieuwe codeshareovereenkomsten groeide de hubconnectiviteit op Dubai het meest, met 
40 procent, gevolgd door München met 12 procent. Over de gehele periode 2009-2018 is alleen de 
hubconnectiviteit van Istanbul Atatürk en Dubai sterker gegroeid dan die van Schiphol.  
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6.6 Mate van overlap met Schipholnetwerk 

Het netwerk van Frankfurt overlapt ook in 2018 het meest met dat van Schiphol, gevolgd door 
Parijs Charles de Gaulle en Londen Heathrow. Ten opzichte van 2017 neemt de netwerkoverlap 
met Parijs Charles de Gaulle het sterkst toe, met meer dan 2 procentpunten. Deze stijging is te 
wijten aan zowel een stijging in de herkomst-bestemmingsmarkt als in de hubmarkt van Schiphol. 
De overlap van het netwerk van Istanbul Atatürk en Londen Heathrow daalt juist, met respectie-
velijk een half en 1 procentpunt 
 
Sinds 2009 zijn voornamelijk de netwerken van Istanbul Atatürk en Parijs Charles de Gaulle steeds 
meer gaan concurreren met dat van Schiphol. Van 12 procent in 2009 overlapt het netwerk van 
Istanbul Atatürk in 2018 met 19 procent, terwijl in dezelfde periode de netwerkoverlap van Parijs 
Charles de Gaulle toenam van 32 naar 38 procent. De netwerkoverlap van Frankfurt en Londen 
Heathrow daalde, van 53 procent naar 48 procent in het eerste geval en van 38 naar 34 procent in 
het tweede. 

6.7 Staatsgaranties 

De Staatsgaranties ten aanzien van de netwerkkwaliteit beogen een evenwichtige netwerkontwik-
keling tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Het passagenetwerk heeft zich de afgelopen 
periode vele malen beter ontwikkeld vanaf Schiphol dan vanaf Parijs Charles de Gaulle. Aan de 
andere kant is de vrachtcapaciteit van Air France-KLM op Schiphol sterker afgenomen dan op 
Parijs Charles de Gaulle. Schiphol heeft in 2018 voor het eerst te kampen met capaciteitsschaarste, 
wat de verdere ontwikkeling in termen van connectiviteit moeilijk maakt. Dit kan als gevolg hebben 
dat Air France-KLM in de toekomst in toenemende mate haar groei op Parijs Charles de Gaulle 
realiseert. Dit brengt risico’s met zich mee wat betreft een evenwichtige hubontwikkeling, zoals 
beoogd in de Staatsgaranties.  
 
Sinds 2016 biedt Air France-KLM meer directe connectiviteit aan vanaf Schiphol dan vanaf Parijs 
Charles de Gaulle. In 2018 is dit nog steeds het geval, al neemt het aandeel van Schiphol met 0,2 
procentpunt af. Dit is dan ook het eerste jaar sinds 2010 dat het directe netwerk van Air France-
KLM vanaf Parijs Charles de Gaulle sterker groeit dan vanaf Schiphol. In termen van hubconnec-
tiviteit presteert Schiphol nog wel beter dan Parijs Charles de Gaulle, met een groei van 2 procent 
tegenover een groei van 1 procent in 2018. Wel is de groei van het laatste jaar op Schiphol beschei-
den in vergelijking met de voorgaande periode. De ontwikkeling van het hubnetwerk van Parijs 
Charles de Gaulle is al sinds 2012 gestagneerd. 
 
In termen van het aanbod van luchtvrachtcapaciteit op Schiphol zet de trend van de afgelopen 
jaren door. Het full-freighternetwerk op Schiphol is afgebouwd, en de weggevallen capaciteit wordt 
deels opgevangen door bellycapaciteit in widebodytoestellen. Per saldo is de totale non-stop capa-
citeit van Air France-KLM tussen 2017 en 2018 met bijna 4 procent gedaald. De verminderde focus 
van Air France-KLM op full-freightervervoer wordt vooral veroorzaakt door overcapaciteit in de 
markt, doordat andere vrachtmaatschappijen in toenemende mate hebben geïnvesteerd in full-
freightercapaciteit. De vrachtcapaciteit van Parijs Charles de Gaulle is voor het eerst sinds 2014 
gestegen, met 7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Consequentie hiervan is dat het 
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aandeel van Schiphol in de totaal aangeboden capaciteit vanaf beide luchthavens wederom daalt. 
Inmiddels is het aandeel afgenomen van 51 procent in 2014 naar 44 in 2018. 
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Bijlage A Minimum Connecting Times 

IATA 

code 
Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I 

EUR-

EUR 

AMS Amsterdam Netherlands 50 25 50 50 40 

CDG Paris Charles de Gaulle Apt France 90 90 90 90 - 

DXB Dubai International United Arab Emirates 60 20 60 75 - 

FRA Frankfurt International Apt Germany 45 45 45 45 - 

IST Istanbul Atatürk Airport Turkey 90 30 75 60 - 

LHR London Heathrow Apt United Kingdom 60 60 60 60 - 

MUC Munich International Airport Germany 30 30 30 30 - 

ABV Abuja Nigeria 60 20 60 60 - 

ADD Addis Ababa Ethiopia 60 30 60 45 - 

AEP Buenos Aires Aeroparque J. Newbery Argentina 60 60 60 60 - 

AKL Auckland International Apt New Zealand 75 20 90 55 - 

ALA Almaty Kazakhstan 60 30 60 60 - 

ALG Algiers Algeria 45 30 45 40 - 

AMM Amman Queen Alia International Apt Jordan 60 30 60 45 - 

ARN Stockholm Arlanda Apt Sweden 45 15 50 30 - 

ASU Asuncion Paraguay 30 30 30 60 - 

ATH Athens (GR) Greece 45 45 55 45 - 

ATL Atlanta Hartsfield-jackson Intl Apt USA 60 55 90 90 - 

AUH Abu Dhabi International Apt United Arab Emirates 60 60 60 60 - 

BAH Bahrain Bahrain 60 20 60 60 - 

BCN Barcelona Apt Spain 45 20 45 45 - 

BEG Belgrade Serbia 75 30 75 70 45 

BEY Beirut Lebanon 0 20 0 45 - 

BKK 
Bangkok Suvarnabhumi International 
Apt 

Thailand 75 75 75 75 - 

BLR Bengaluru India 90 45 90 60 - 

BNE Brisbane Australia 90 30 90 50 - 

BOG Bogota Colombia 50 20 60 60 - 

BOM Mumbai India 150 30 180 90 - 

BRU Brussels Airport Belgium 50 20 50 50 50 

BSB Brasilia Brazil 45 30 60 60 - 

BUD Budapest Hungary 60 20 60 40 - 

BWN Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam 0 20 0 45 - 

CAI Cairo Egypt 60 30 60 60 - 

CAN Guangzhou China 150 120 120 150 - 

CCS Caracas Venezuela 120 30 120 60 - 

CGH Sao Paulo Congonhas Apt Brazil 90 60 75 60 - 

CGK Jakarta Soekarno-Hatta Apt Indonesia 60 60 120 60 - 

CLE Cleveland Hopkins International Apt USA 30 30 30 30 - 
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IATA 

code 
Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I 

EUR-

EUR 

CLT Charlotte USA 60 40 60 60 - 

CMB Bandaranaike Intl Sri Lanka 60 20 60 90 - 

CMN Casablanca Mohammed V Apt Morocco 50 50 50 50 - 

CPH Copenhagen Kastrup Apt Denmark 45 30 45 45 - 

CPT Cape Town South Africa 60 45 60 60 - 

CTU Chengdu China 60 20 60 60 - 

CUR Curacao Curacao 40 40 40 40 - 

CVG Cincinnati Northern Kentucky Intl Apt USA 60 40 60 60 - 

DAC Dhaka Bangladesh 60 30 120 60 - 

DEL Delhi India 180 90 180 90 - 

DEN Denver Intl Apt USA 60 50 60 60 - 

DFW Dallas/Fort Worth International Apt USA 50 50 70 70 - 

DME Moscow Domodedovo Apt Russian Federation 80 60 100 60 - 

DMM Dammam (SA) 00 Saudi Arabia 90 60 90 90 - 

DOH Doha Qatar 60 20 60 60 - 

DPS Denpasar-Bali Indonesia 75 60 75 60 - 

DTW Detroit Wayne County USA 60 45 90 60 - 

DUB Dublin Ireland Republic of 45 45 45 45 - 

DUS Duesseldorf International Airport Germany 35 35 35 35 - 

DXB Dubai International Airport United Arab Emirates 60 20 60 75 - 

ESB Ankara Esenboga Apt Turkey 90 30 90 90 - 

EWR Newark Liberty International Apt USA 75 60 90 60 - 

EZE Buenos Aires Ministro Pistarini Argentina 60 60 60 60 - 

FCO Rome Fiumicino Apt Italy 60 45 60 45 - 

FNJ Pyongyang 
Korea Democratic People's Republic 
of 

0 0 0 60 - 

GIG Rio de Janeiro Galeao-A.C.Jobim Int Apt Brazil 75 60 120 60 - 

GMP Seoul Gimpo International Airport Korea Republic of 60 20 60 60 - 

GRU Sao Paulo Guarulhos Intl Apt Brazil 60 60 90 60 - 

GUA Guatemala City Guatemala 60 10 60 40 - 

GVA Geneva Switzerland 40 40 40 40 - 

GYD Baku Heydar Aliyev International Apt Azerbaijan 60 20 60 60 - 

GYE Guayaquil Ecuador 60 45 60 60 - 

HAN Hanoi Viet Nam 60 20 60 60 - 

HAV Havana Cuba 120 60 120 120 - 

HEL Helsinki-Vantaa Finland 30 20 40 35 - 

HKG Hong Kong International Apt Hong Kong (sar) China 60 20 60 60 - 

HND Tokyo Intl (Haneda) Japan 120 30 120 60 - 

HNL Honolulu USA 60 75 120 120 - 

IAD Washington Dulles International Apt USA 45 45 90 90 - 
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IATA 

code 
Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I 

EUR-

EUR 

NUE Nuremberg Germany 30 30 30 30 - 

ORD Chicago O'Hare International Apt USA 75 50 90 90 - 

ORN Oran Ahmed Ben Bella Apt Algeria 45 30 45 40 - 

ORY Paris Orly Apt France 60 50 60 60 - 

OSL Oslo Gardermoen Airport Norway 40 35 50 40 - 

OTP Bucharest Henri Coanda Apt Romania 60 45 60 45 - 

OVB Novosibirsk Russian Federation 150 90 150 150 - 

PEK Beijing Capital Intl Apt China 120 50 120 60 - 

PER Perth Australia 90 30 120 60 - 

PHL Philadelphia International Apt USA 90 40 90 90 - 

PHX Phoenix Sky Harbor Intl Apt USA 60 60 60 60 - 

PMI Palma de Mallorca Spain 45 30 45 45 - 

POM Port Moresby Papua New Guinea 60 40 60 60 - 

PRG Prague Ruzyne Czech Republic 40 25 40 40 25 

PTP Pointe-a-Pitre Guadeloupe 60 60 60 60 - 

PTY Panama City Tocumen International Panama 60 20 60 90 - 

PVG Shanghai Pudong International Apt China 120 120 120 120 - 

RIX Riga Latvia 60 20 60 60 - 

RUH Riyadh King Khalid Intl Saudi Arabia 90 60 90 90 - 

RUN St-denis Reunion 40 30 45 45 - 

SAH Sanaa Yemen 120 60 120 120 - 

SAL San Salvador (SV) El Salvador 0 20 60 60 - 

SCL Santiago (CL) Chile 90 30 90 60 - 

SEA Seattle-Tacoma International Apt USA 70 70 90 90 - 

SEZ Mahe Island Seychelles 90 30 75 60 - 

SFO San Francisco USA 60 50 105 105 - 

SGN Ho Chi Minh City Viet Nam 60 60 60 60 - 

SHA Shanghai Hongqiao International Apt China 90 90 90 90 - 

SIN Singapore Changi Apt Singapore 60 20 60 60 - 

SJJ Sarajevo Bosnia and Herzegovina 60 20 60 60 - 

SJO San Jose Juan Santamaria Apt Costa Rica 60 30 60 45 - 

SLC Salt Lake City USA 60 40 60 60 - 

SVO Moscow Sheremetyevo International Apt Russian Federation 70 50 70 50 - 

SYD Sydney Kingsford Smith Apt Australia 60 30 75 60 - 

TAS Tashkent Uzbekistan 120 60 120 120 - 

TBS Tbilisi Georgia 60 20 60 60 - 

TGD Podgorica Montenegro 60 20 60 60 - 

THR Tehran Mehrabad International Airport Iran Islamic Republic of 120 60 180 60 - 

TIP Tripoli Libya 45 30 45 60 - 

TLV Tel Aviv-yafo Ben Gurion International Israel 90 20 90 90 - 

TPE Taipei Taiwan Taoyuan International Apt Chinese Taipei 60 60 60 60 - 
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IATA 

code 
Luchthaven Land D-I D-D I-D I-I 

EUR-

EUR 

TSE Astana Kazakhstan 60 20 60 60 - 

TUN Tunis Tunisia 45 45 75 45 - 

TXL Berlin Tegel Apt Germany 45 30 45 45 - 

UIO Quito Ecuador 60 45 60 60 - 

ULN Ulaanbaatar Mongolia 60 20 60 60 - 

VIE Vienna International Austria 30 30 30 30 - 

VLI Port Vila Vanuatu 60 10 60 40 - 

WAW Warsaw Poland 50 35 60 40 - 

WDH Windhoek Hosea Kutako International Namibia 60 30 60 60 - 

YUL Montreal Pierre Elliott Trudeau Int Apt Canada 60 30 60 60 - 

YVR Vancouver International Apt Canada 50 45 90 90 - 

YYC Calgary Canada 45 45 90 90 - 

YYZ Lester B Pearson Intl Canada 75 45 90 90 - 

ZAG Zagreb Croatia 60 30 60 60 40 

ZRH Zurich Airport Switzerland 40 40 40 40 - 

Noot: D-I  Nationaal - internationaal  
 D-D  Nationaal - nationaal 
 I-D  Internationaal - nationaal 
 I-I  Internationaal - internationaal 
 EUR-EUR  Schengen - Schengen 
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Bijlage B Aantal bestemmingen Schiphol 
in detail 

 

 

  

Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

2
0

0
9
 

KLM 122 46 16 12 10 14 10 14 

Overig Sky-
Team 

27 8 5 10  1  3 

Star Alliance 29 10 11 6  1  1 

Oneworld 9 4 2    1 2 

Overige FSCs 45 8 22  1 4 6 4 

LCCs/charters 84 21 46 3 9 5   

Totaal 238 67 79 21 17 22 15 17 

2
0

1
0
 

KLM 124 46 16 12 11 14 10 15 

Overig Sky-
Team 

30 7 6 9  1  7 

Star Alliance 29 8 11 8  1  1 

Oneworld 9 4 2    1 2 

Overige FSCs 56 8 26  1 7 8 6 

LCCs/charters 108 23 62 4 9 9 1  

Totaal 264 69 93 22 17 27 16 20 

2
0

1
1
 

KLM 129 47 17 13 11 14 10 17 

Overig Sky-
Team 

31 9 8 9  1  4 

Star Alliance 29 8 9 8  1  3 

Oneworld 9 5 2    1 1 

Overige FSCs 56 9 25  1 8 7 6 

LCCs/charters 115 20 65 5 12 12 1  

Totaal 275 69 95 25 20 30 15 21 

2
0

1
2
 

KLM 130 47 16 12 14 14 10 17 

Overig Sky-
Team 

29 6 8 8  1  6 

Star Alliance 24 8 9 5  1  1 

Oneworld 7 4 1    1 1 

Overige FSCs 45 8 18  1 7 5 6 

LCCs/charters 107 21 59 8 9 9 1  

Totaal 259 68 85 23 20 29 13 21 

2
0

1
3
 

KLM 131 49 16 12 14 13 9 18 

Overig Sky-
Team 

26 4 7 8  1  6 

Star Alliance 27 8 10 5  1  3 

Oneworld 8 4 1    1 2 

Overige FSCs 48 16 20  1 5 5 1 

LCCs/charters 112 23 61 8 9 9 2  

Totaal 267 77 89 23 20 25 13 20 

2
0

1
4
 

KLM 135 48 20 12 15 13 9 18 

Overig Sky-
Team 

28 6 6 8  1  7 

Star Alliance 24 7 9 4  1  3 

Oneworld 10 4 1 2   1 2 

Overige FSCs 43 15 17  1 5 5  

LCCs/charters 114 24 65 5 9 11   

Totaal 267 75 91 21 21 27 12 20 

2
0

1
5
 

KLM 139 50 21 13 17 11 9 18 

Overig Sky-
Team 

28 5 6 9  1  7 

Star Alliance 28 7 12 5  1  3 

Oneworld 11 4 1 2   2 2 

Overige FSCs 45 17 16  1 5 6  

LCCs/charters 114 26 66 5 9 6 2  

Totaal 266 75 91 24 23 21 13 19 

2
0

1
6
 

KLM 144 51 25 13 17 11 10 17 

Overig Sky-
Team 

33 8 6 9 1 1  8 

Star Alliance 31 8 14 5  1  3 
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Oneworld 9 4 1 1   2 1 

Overige FSCs 42 14 15 1 1 4 5 2 

LCCs/charters 121 31 66 5 10 8 1  

Totaal 265 77 90 22 23 21 13 19 

2
0

1
7
 

KLM 157 54 32 14 17 13 10 17 

Overig Sky-
Team 

31 7 6 9 1 1  7 

Star Alliance 29 9 11 5  1  3 

Oneworld 11 4 1 3   2 1 

Overige FSCs 44 14 16 1 1 5 5 2 

LCCs/charters 127 34 70 5 8 9 1  

Totaal 271 77 93 23 20 26 13 19 

2
0

1
8
 

KLM 160 57 32 14 18 13 8 18 

Overig Sky-
Team 

30 5 6 10 1 1  7 

Star Alliance 27 7 11 5  1  3 

Oneworld 10 4 1 2   2 1 

Overige FSCs 43 15 12 1 1 6 5 3 

LCCs/charters 125 30 71 6 8 9 1  

Totaal 272 77 91 24 22 28 11 20 
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Bijlage C Directe connectiviteit Schiphol in 
detail 

    
Totaal 

Noord-
west-Eu-

ropa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
0

9
 

KLM 2000 1310 320 96 52 73 56 93 

Overig Sky-
Team 

323 129 63 105  7  19 

Star Alli-
ance 

377 244 91 31  5  7 

Oneworld 182 100 63    5 14 

Overige 
FSCs 

296 121 109  3 15 24 25 

LCCs/char-
ters 

504 213 241 4 33 13   

Totaal 3682 2116 887 236 88 113 85 157 

2
0
1

0
 

KLM 1968 1293 304 94 56 74 60 88 

Overig Sky-
Team 

334 120 74 97  7  36 

Star Alli-
ance 

371 217 90 51  6  7 

Oneworld 177 102 56    5 14 

Overige 
FSCs 

343 133 120  5 21 38 26 

LCCs/char-
ters 

614 224 330 10 31 18 1  

Totaal 3806 2090 973 251 92 126 104 171 

2
0
1

1
 

KLM 2149 1400 347 101 56 73 62 109 

Overig Sky-
Team 

416 168 111 105  7  25 

Star Alli-
ance 

384 227 90 49  7  10 

Oneworld 176 122 41    6 7 

Overige 
FSCs 

309 101 113  5 31 36 23 

LCCs/char-
ters 

679 245 360 11 39 21 3  

Totaal 4111 2263 1062 266 100 140 107 174 

2
0
1

2
 

KLM 2211 1463 340 101 70 71 53 114 

Overig Sky-
Team 

392 140 108 102  6  37 

Star Alli-
ance 

369 224 94 37  7  7 

Oneworld 151 118 20    5 7 

Overige 
FSCs 

272 95 102  4 26 30 15 

LCCs/char-
ters 

660 245 359 15 19 20 1  

Totaal 4056 2285 1024 255 94 130 89 179 

2
0
1

3
 

KLM 2253 1490 356 98 71 70 52 116 

Overig Sky-
Team 

367 120 101 107  7  33 

Star Alli-
ance 

372 218 99 37  6  12 

Oneworld 141 115 6    5 14 

Overige 
FSCs 

359 165 122  5 23 40 4 

LCCs/char-
ters 

695 242 399 13 19 19 2  

Totaal 4186 2350 1084 255 95 125 99 178 
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Totaal 

Noord-
west-Eu-

ropa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
1

4
 

KLM 2318 1484 418 106 75 69 52 114 

Overig Sky-
Team 

391 136 96 113  7  39 

Star Alli-
ance 

341 202 94 26  7  12 

Oneworld 171 123 21 9   4 14 

Overige 
FSCs 

342 162 107  5 25 43  

LCCs/char-
ters 

756 256 449 9 19 24   

Totaal 4321 2363 1185 263 99 132 99 179 

2
0
1

5
 

KLM 2326 1476 428 104 86 64 52 115 

Overig Sky-
Team 

419 148 103 127  7  34 

Star Alli-
ance 

357 198 106 33  7  12 

Oneworld 166 118 14 10   10 14 

Overige 
FSCs 

385 190 121  5 30 39  

LCCs/char-
ters 

781 289 443 9 21 15 4  

Totaal 4432 2420 1215 283 112 123 105 175 

2
0
1

6
 

KLM 2410 1517 463 104 90 68 56 113 

Overig Sky-
Team 

428 155 95 125 3 7  42 

Star Alli-
ance 

369 197 120 33  7  12 

Oneworld 153 116 13 6   10 7 

Overige 
FSCs 

383 177 120 7 5 18 42 14 

LCCs/char-
ters 

966 384 519 9 23 21 10  

Totaal 4709 2546 1332 285 121 120 118 188 

2
0
1

7
 

KLM 2571 1620 519 108 92 72 50 110 

Overig Sky-
Team 

393 114 103 125 6 7  36 

Star Alli-
ance 

375 210 112 33  7  12 

Oneworld 163 115 13 17   11 7 

Overige 
FSCs 

395 183 120 7 5 23 42 14 

LCCs/char-
ters 

1024 399 556 9 21 26 12  

Totaal 4920 2642 1425 300 124 135 115 179 

2
0
1

8
 

KLM 2590 1638 518 115 100 68 42 110 

Overig Sky-
Team 

374 95 97 128 7 11 0 36 

Star Alli-
ance 

360 195 112 34 0 7 0 12 

Oneworld 159 115 13 13 0 0 11 7 

Overige 
FSCs 

358 179 86 7 3 26 36 21 

LCCs/char-
ters 

1085 396 612 14 25 26 13 0 

Totaal 4927 2617 1438 311 134 138 102 186 
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Bijlage D Indirecte connectiviteit Schiphol in 
detail 

 

  Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
0

9
 

SkyTeam 4607 20 389 3293 227 214 51 415 

Star Alliance 2507 162 684 805 65 139 195 456 

Oneworld 903 44 168 215 108 44 48 276 

Overige FSCs 425 4 76 44 25 28 29 219 

LCCs/charters 59 2 55 0  1 1  

Totaal 8501 232 1372 4358 425 426 323 1366 

2
0
1

0
 

SkyTeam 4345 27 463 2727 235 229 65 599 

Star Alliance 3049 196 772 1186 108 149 193 445 

Oneworld 909 44 164 202 108 41 42 309 

Overige FSCs 532 6 94 24 23 54 33 298 

LCCs/charters 70 4 61 0  3 1  

Totaal 8905 276 1553 4140 474 476 335 1650 

2
0
1

1
 

SkyTeam 4264 20 502 2514 249 222 71 687 

Star Alliance 3228 221 802 1235 123 160 208 478 

Oneworld 959 42 158 215 119 57 46 323 

Overige FSCs 483 7 78 27 11 40 27 292 

LCCs/charters 86 7 70 2 1 5 1  

Totaal 9020 297 1610 3993 503 484 353 1780 

2
0
1

2
 

SkyTeam 4448 31 430 2347 282 215 75 1068 

Star Alliance 2884 171 775 943 149 169 210 469 

Oneworld 875 46 109 225 113 41 42 298 

Overige FSCs 451 9 60 30 0 51 32 269 

LCCs/charters 75 7 56 3 1 6 2  

Totaal 8734 263 1430 3549 545 481 360 2105 

2
0
1

3
 

SkyTeam 4692 19 399 2407 351 235 114 1167 

Star Alliance 3001 174 808 956 172 177 227 487 

Oneworld 948 43 59 203 53 38 54 496 

Overige FSCs 599 12 130 42  58 85 272 

LCCs/charters 92 12 69 1 1 7 2  

Totaal 9333 260 1465 3609 578 516 483 2422 

2
0
1

4
 

SkyTeam 5450 25 406 2652 394 257 139 1577 

Star Alliance 2798 159 723 774 214 173 260 494 

Oneworld 1268 42 90 383 78 60 61 552 

Overige FSCs 610 9 137 61 2 75 71 255 

LCCs/charters 112 17 85 1  6 2  

Totaal 10238 252 1442 3871 689 572 534 2879 

2
0
1

5
 

SkyTeam 5914 21 430 2916 424 234 133 1755 

Star Alliance 2935 144 764 836 220 181 263 526 

Oneworld 1372 52 91 344 89 64 95 636 

Overige FSCs 706 15 163 71 4 81 93 279 

LCCs/charters 201 20 101 3 73 5 1  

Totaal 11128 253 1549 4170 810 566 584 3197 
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  Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
1

6
 

SkyTeam 5732 19 408 2764 407 216 177 1740 

Star Alliance 2838 122 753 856 208 156 247 496 

Oneworld 1350 56 93 385 89 56 81 589 

Overige FSCs 835 15 179 132 6 70 109 325 

LCCs/charters 201 25 95 16 57 3 5  

Totaal 10955 236 1528 4153 768 502 619 3151 

2
0
1

7
 

SkyTeam 6253 35 478 2895 545 225 205 1870 

Star Alliance 3046 166 838 857 163 197 264 561 

Oneworld 1235 57 56 534 92 45 63 387 

Overige FSCs 646 17 134 105 1 68 67 254 

LCCs/charters 205 27 128 33 9 2 6 0 

Totaal 11385 303 1634 4424 810 537 605 3072 

2
0
1

8
 

SkyTeam 5516 47 417 2430 418 222 144 1839 

Star Alliance 2954 153 787 899 211 153 238 512 

Oneworld 1491 57 108 553 100 55 94 525 

Overige FSCs 1174 32 114 499 22 82 106 319 

LCCs/charters 355 24 184 48 72 3 24 1 

Totaal 11491 313 1611 4427 823 515 606 3195 
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Bijlage E Onward connectiviteit Schiphol in 
detail 

Tabel E. 1 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2009  

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

DTW 843   843     
FRA 637 24 112 190 26 41 67 177 

LHR 611 2 21 289 21 57 44 177 

IAH 543   473 71    
MSP 489   489     
ATL 483   471 12    
MUC 440 58 247 54 5 11 12 55 

CDG 417  10 117 69 98 16 109 

EWR 302   295 6    
VIE 222 16 145 7  5 30 19 

KUL 207     0  206 

ORD 199   197 2    
FCO 186  111 16 12 18 16 14 

ZRH 181 10 53 36 4 20 20 38 

PRG 171 7 141 5  3 11 4 

MAD 169  56 17 87 5 3 1 

IAD 168   165 3    
MEM 144   144     
IST 136  55   14 40 28 

PEK 122             122 

 

Tabel E. 2 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2010 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

DTW 876   876     
FRA 684 25 113 196 35 57 72 185 

ATL 640   617 22    
MUC 527 75 283 62 5 14 16 72 

MSP 494   494     
CDG 484  12 140 80 97 27 128 

LHR 418 2 15 197 16 37 21 130 

VIE 253 16 175 7  7 29 19 

EWR 237   229 8    
FCO 236  153 17 18 17 15 14 

KUL 198       198 

IAH 195   167 28    
ZRH 188 10 53 47 5 24 15 35 

PEK 185       185 

ORD 175   172 3    
MEM 167   167     
IAD 160   157 3    
MAD 156  51 15 81 7 2  
PRG 156 6 128 2  4 11 5 

IST 154   67     14 42 32 
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Tabel E. 3 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2011 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

DTW 704   704     
FRA 685 28 124 190 39 61 75 168 

ATL 650   628 22    
MUC 548 71 307 57 7 13 19 74 

MSP 543   543     
CDG 525  15 151 88 100 27 144 

LHR 509 2 16 208 22 56 23 181 

VIE 237 14 161 7  3 29 22 

FCO 232 1 164 9 21 8 16 13 

KUL 220       220 

EWR 204   199 5    
IAD 197   193 3    
IAH 194   157 37    
ZRH 187 9 57 42 6 23 18 32 

ORD 182   182 0    
IST 175  68 1  15 51 40 

PEK 171       171 

PRG 143 3 119 4   10 7 

MAD 139  37 14 80 5 3  
PHL 118     118         

 

Tabel E. 4 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2012 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

DTW 709   709     
FRA 698 22 132 185 45 69 59 186 

ATL 677   650 27    
MUC 506 60 281 55 7 14 11 78 

CDG 506  13 147 83 97 26 140 

LHR 480 3 21 217 20 42 39 139 

MSP 337   337     
PEK 291       291 

IST 242  94   23 79 45 

FCO 236 1 152 9 24 10 24 15 

VIE 218 14 147 7  5 27 19 

KUL 202       202 

ORD 194   194     
MAD 189  59 26 95 7 2 1 

ZRH 184 9 53 47 5 17 17 36 

EWR 183   183 0    
IAH 171   143 28    
HKG 150       150 

PHL 120   120     
SEA 117     117         
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Tabel E. 5 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2013 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

FRA 762 27 162 193 38 66 75 201 

DTW 668   666 2    
ATL 647   618 29    
CDG 571  13 151 95 116 37 158 

LHR 544 3 16 257 30 40 49 149 

MUC 478 54 259 61 6 13 16 69 

MSP 389   389     
PEK 303       303 

IST 277  94   40 89 53 

FCO 242 1 151 8 24 17 24 17 

VIE 229 19 161 8  5 20 16 

KUL 221     0  221 

IAH 183   156 27    
ZRH 182 9 55 39 6 17 15 41 

AUH 178     7 35 136 

ORD 163   163     
EWR 161   160 0    
SEA 150   150     
SIN 136       136 

HKG 133             133 

 

Tabel E. 6 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2014 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

ATL 850   814 36    
FRA 797 39 159 185 49 54 87 224 

DTW 734   733 0    
LHR 615 2 23 294 29 53 58 157 

CDG 590  13 146 103 132 40 156 

PEK 377       377 

MUC 344 31 184 43 12 6 10 58 

MSP 320   320     
IST 316  96   46 99 75 

KUL 254       254 

VIE 233 14 158 11  4 25 20 

FCO 227  107 16 34 12 36 23 

SVO 215  70 1 0 0 6 138 

IAH 182   145 37    
DXB 182     11 25 146 

ZRH 181 7 54 42 5 17 17 39 

SEA 172   172     
ORD 159   156 2    
HKG 158       158 

MAD 150   35 21 80 6 6 1 
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Tabel E. 7 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2015 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

ATL 914   880 34   0 

FRA 836 36 171 198 49 61 84 237 

DTW 685   683 2    
LHR 643 2 30 282 33 55 64 177 

CDG 557  11 148 101 118 31 148 

MSP 437   437     
PEK 383       383 

IST 374  124 1  59 111 80 

MUC 344 25 190 41 12 6 10 60 

KUL 250       250 

FCO 245 0 122 18 32 10 39 24 

SVO 235 0 84 1  0 6 144 

VIE 223 12 158 12  4 21 18 

CGK 201       201 

ZRH 195 5 69 43 6 14 17 40 

AUH 192     9 33 150 

DXB 188     10 28 149 

HKG 158       158 

IAD 157   144 13    
MAD 153   25 27 92 5 4 1 

 

Tabel E. 8 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2016 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

ATL 830   796 35    
FRA 752 24 140 192 50 55 85 206 

DTW 629   629 0    
LHR 626 0 29 279 35 45 65 172 

CDG 565  11 158 103 126 34 134 

MSP 386   386     
PEK 382       382 

MUC 330 15 198 45 3 7 13 49 

IST 328  114  0 37 92 85 

FCO 267 1 124 18 40 8 50 26 

VIE 228 8 159 14  4 26 17 

ZRH 210 6 70 51 7 15 20 40 

SVO 206 0 56    14 135 

DXB 205     11 31 163 

AUH 195     8 38 149 

PVG 187   1    186 

HKG 180       180 

ORD 178   176 2    
IAD 167   162 6    
KUL 162             162 
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Tabel E. 9 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2017 

  
Totaal 

Noordwest-
Europa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

ATL  827   793 34    

FRA  816 34 159 203 51 61 105 203 

LHR  658 0 24 316 36 41 66 174 

DTW  637   634 3    

CDG  519  19 141 89 106 37 128 

MSP  408   408     

MUC  406 33 234 50 1 10 21 58 

PEK  385       385 

IST  304  91  0 42 91 79 

VIE  240 13 165 13  7 27 15 

SVO  236 0 81    19 135 

FCO  213  107 24 27 6 25 25 

DXB  211     15 25 170 

SLC  206   206     

ZRH  205 6 62 54 9 12 22 41 

DFW  173   163 10    

SIN  167       167 

HKG  166       166 

CGK  165       165 

PVG  163   0    162 

 

 

Tabel E. 10 Twintig hubs die meeste ‘onward’ connectiviteit leverde aan Schiphol in 2018 

 Totaal 
Noordwest-

Europa 
Zuidoost-

Europa 
Noord-

Amerika 
Latijns-

Amerika 
Afrika 

Midden-
Oosten 

Azië/Pacific 

ATL 845 0 0 815 29 0 0 0 

FRA 801 43 171 196 45 58 91 197 

LHR 701 0 28 315 37 41 66 214 

CDG 530 0 17 135 92 108 35 143 

DTW 524 0 0 511 13 0 0 0 

MSP 441 0 0 441 0 0 0 0 

PEK 363 0 0 0 0 0 0 363 

MUC 332 23 185 45 0 6 16 57 

IST 319 0 108 0 0 40 88 83 

SVO 260 1 75 0 0 0 24 159 

VIE 240 12 154 15 0 8 27 24 

DXB 212 0 0 0 0 16 43 153 

ZRH 208 6 63 55 10 15 19 42 

MAD 189 0 34 28 110 6 6 5 

SIN 189 0 0 0 0 0 0 189 

FCO 188 1 83 19 26 10 18 30 

SLC 186 0 0 186 0 0 0 0 

DFW 182 0 0 174 8 0 0 0 

PVG 175 0 0 0 0 0 0 175 

KEF 172 0 0 172 0 0 0 0 
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Bijlage F Hubconnectiviteit Schiphol in detail 

    Totaal NW-EUR ZO-EUR N-AM L-AM Afrika M-O Azië/Pac 

2
0
0

9
 

Noordwest-
Europa 

16597 3024 2676 4123 1097 1691 954 3032 

Zuidoost-
Europa 

5116 2100 318 1265 263 256 111 803 

Noord-Ame-
rika 

7058 4487 1747   422 253 149 

Latijns-
Amerika 

1658 1170 352   20 45 72 

Afrika 1517 1146 146 194 18   14 

Midden-
Oosten 

675 432 74 131 36 3   
Azië/Pacific 3020 2323 492 122 79 3 0  

Totaal 35641 14681 5806 5835 1493 2394 1363 4070 

2
0
1

0
 

Noordwest-
Europa 

17307 2955 3218 3805 1174 1698 1030 3427 

Zuidoost-
Europa 

6334 2688 445 1399 338 336 172 956 

Noord-Ame-
rika 

7883 4873 2135  0 450 249 175 

Latijns-
Amerika 

1766 1220 382   12 44 109 

Afrika 1580 1168 181 187 22  0 22 

Midden-
Oosten 

1002 669 107 161 60 3   
Azië/Pacific 3302 2507 594 87 109 4 1  

Totaal 39174 16079 7064 5639 1705 2503 1495 4689 

2
0
1

1
 

Noordwest-
Europa 

18451 3436 2974 4216 1130 1652 1068 3975 

Zuidoost-
Europa 

5915 2326 455 1396 310 310 133 984 

Noord-Ame-
rika 

8737 5405 2276  2 523 312 219 

Latijns-
Amerika 

1796 1244 364 1  11 50 126 

Afrika 1897 1389 187 291 23   6 

Midden-
Oosten 

906 622 88 149 45 2   
Azië/Pacific 3825 2949 631 142 100 1 2  

Totaal 41526 17372 6975 6195 1610 2499 1565 5310 

2
0
1

2
 

Noordwest-
Europa 

19969 3856 3130 4100 1766 1741 920 4455 

Zuidoost-
Europa 

6803 2664 586 1398 578 334 122 1122 

Noord-Ame-
rika 

8733 5442 2238  3 568 261 221 

Latijns-
Amerika 

2714 1798 583 2  24 90 217 

Afrika 2030 1480 234 287 22  1 7 

Midden-
Oosten 

984 633 141 143 66 1   
Azië/Pacific 4674 3436 866 177 187 7 2  

Totaal 45909 19309 7779 6107 2622 2675 1395 6022 

2
0
1

3
 

Noordwest-
Europa 

21206 4071 3449 4371 1880 1865 1034 4536 

Zuidoost-
Europa 

7310 2940 620 1488 612 321 141 1189 

Noord-Ame-
rika 

8471 5290 2154  4 521 291 212 

Latijns-
Amerika 

2817 1858 601 3  18 79 259 

Afrika 2005 1428 252 282 22 1  18 

Midden-
Oosten 

1229 834 130 179 82 4  0 

Azië/Pacific 4790 3482 853 207 227 20 1  

Totaal 47830 19905 8059 6530 2827 2750 1545 6214 
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2
0
1

4
 

Noordwest-
Europa 

22362 4243 3848 4624 2007 1805 1012 4824 

Zuidoost-
Europa 

8486 3321 793 1723 683 397 160 1409 

Noord-
Amerika 

9917 6082 2692  3 544 328 267 

Latijns-
Amerika 

3076 1969 713 2  20 90 281 

Afrika 2145 1517 285 300 23 2 0 18 

Midden-
Oosten 

1217 819 121 194 79 3  0 

Azië/Pacific 4964 3486 960 241 260 16 1  

Totaal 52166 21438 9412 7082 3056 2787 1591 6799 

2
0
1

5
 

Noordwest-
Europa 

22844 4285 3923 4866 2251 1708 966 4845 

Zuidoost-
Europa 

9194 3420 854 1980 866 395 167 1512 

Noord-
Amerika 

10448 6214 3176  2 518 324 216 

Latijns-
Amerika 

3521 2242 850 3  22 97 307 

Afrika 2110 1451 307 299 28 2 0 24 

Midden-
Oosten 

1212 806 95 216 91 4  0 

Azië/Pacific 5160 3588 1047 231 273 20 1  

Totaal 54490 22004 10252 7594 3512 2669 1555 6904 

2
0
1

6
 

Noordwest-
Europa 

23802 4208 4425 4954 2439 1812 993 4970 

Zuidoost-
Europa 

10068 3535 957 2268 1012 468 204 1624 

Noord-
Amerika 

11820 6734 3784  4 576 400 322 

Latijns-
Amerika 

3932 2450 973 6  33 120 349 

Afrika 2332 1607 321 340 39 1 0 22 

Midden-
Oosten 

1349 859 132 240 112 6  0 

Azië/Pacific 5556 3660 1238 305 330 22 1  

Totaal 58859 23053 11832 8113 3936 2918 1718 7289 

2
0
1

7
 

Noordwest-
Europa 

24829 4398 4744 5232 2734 1842 1036 4842 

Zuidoost-
Europa 

10752 3724 1099 2364 1172 491 188 1714 

Noord-
Amerika 

12455 7139 4132  2 552 327 303 

Latijns-
Amerika 

4317 2618 1201 3  38 129 327 

Afrika 2545 1770 385 342 22 1 2 24 

Midden-
Oosten 

1454 888 145 283 134 4  0 

Azië/Pacific 5805 3842 1311 302 331 19 1  

Totaal 62158 24378 13018 8526 4395 2946 1684 7211 

2
0
1

8
 

Noordwest-
Europa 

25179 4385 4836 5465 2929 1822 817 4926 

Zuidoost-
Europa 

11298 3686 1169 2703 1235 550 163 1792 

Noord-Ame-
rika 

12538 7022 4229  3 573 297 415 

Latijns-
Amerika 

4636 2820 1296 3  31 118 368 

Afrika 2653 1835 431 334 25 1 3 24 

Midden-
Oosten 

1383 820 148 292 117 6  0 

Azië/Pacific 6052 3858 1404 382 386 21 0           

Totaal 63740 24426 13514 9179 4695 3004 1398 7524 

    Totaal NW-EUR ZO-EUR N-AM L-AM Afrika M-O Azië/Pac 
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Bijlage G Details benchmarkluchthavens 

Tabel G. 1 Ontwikkeling aantal bestemmingen van Schiphol en benchmarkluchthavens 

  
  Totaal 

Noordwest- 
Europa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
0

9
 

AMS 238 67 79 21 17 22 15 17 

CDG 248 65 65 23 14 43 15 23 

DXB 164 15 16 8 1 28 41 55 

FRA 272 46 95 29 20 28 21 33 

IST 163 28 73 4 1 13 29 15 

LHR 179 35 37 30 7 22 20 28 

MUC 203 53 96 14 4 13 7 16 

2
0
1

0
 

AMS 264 69 93 22 17 27 16 20 

CDG 253 63 65 28 13 46 16 22 

DXB 174 15 17 7 1 32 49 53 

FRA 290 49 96 34 22 32 24 33 

IST 173 29 78 4 1 17 29 15 

LHR 184 36 34 37 7 23 18 29 

MUC 220 53 104 19 4 14 12 14 

2
0
1

1
 

AMS 275 69 95 25 20 30 15 21 

CDG 248 62 58 27 14 48 15 24 

DXB 188 18 22 8 1 35 50 54 

FRA 287 52 94 31 21 32 25 32 

IST 190 28 81 7 1 18 36 19 

LHR 189 39 35 37 7 24 18 29 

MUC 212 53 103 17 4 14 8 13 

2
0
1

2
 

AMS 259 68 85 23 20 29 13 21 

CDG 248 61 56 24 15 53 14 25 

DXB 196 18 29 9 3 32 50 55 

FRA 292 53 101 29 22 35 22 30 

IST 215 36 86 8 1 26 37 21 

LHR 176 38 33 31 7 24 17 26 

MUC 206 52 107 13 1 12 9 12 

2
0
1

3
 

AMS 267 77 89 23 20 25 13 20 

CDG 253 66 56 26 16 51 14 24 

DXB 205 20 31 10 3 33 51 57 

FRA 281 53 95 29 22 33 22 27 

IST 241 39 89 8 3 33 45 24 

LHR 180 40 36 33 8 20 15 28 

MUC 209 53 106 13 3 11 10 13 

2
0
1

4
 

AMS 267 75 91 21 21 27 12 20 

CDG 271 62 73 27 16 49 15 29 

DXB 220 22 34 12 3 35 56 58 

FRA 286 54 97 29 23 29 23 31 

IST 259 42 93 8 2 45 44 25 

LHR 189 40 38 39 9 17 17 29 

MUC 213 53 107 14 3 13 9 14 

2
0
1

5
 

AMS 266 75 91 24 23 21 13 19 

CDG 265 58 75 25 16 47 16 28 

DXB 224 22 37 13 3 35 48 66 

FRA 285 51 100 30 23 28 21 32 

IST 271 44 100 9 2 46 43 27 

LHR 189 39 44 39 7 15 16 29 

MUC 215 57 109 14 3 12 11 9 

2
0
1

6
 

AMS 265 77 90 22 23 21 13 19 

CDG 265 60 71 28 15 48 16 27 

DXB 229 22 35 11 3 32 52 74 

FRA 280 50 100 31 22 26 20 31 

IST 284 44 105 11 4 47 46 27 

LHR 196 42 47 41 7 13 15 31 

MUC 231 58 115 18 5 13 13 9 
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  Totaal 

Noordwest- 
Europa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
1

7
 

AMS 271 77 93 23 20 26 13 19 

CDG 272 62 73 26 15 55 16 25 

DXB 230 22 38 13 3 33 46 75 

FRA 292 54 106 33 21 29 21 28 

IST 285 42 108 11 6 50 42 26 

LHR 203 45 51 39 9 14 15 30 

MUC 235 56 117 20 5 15 13 9 

2
0
1

8
 

AMS 272 77 91 24 22 28 11 20 

CDG 284 61 79 30 18 54 16 26 

DXB 232 23 43 13 4 36 39 74 

FRA 309 54 119 37 21 30 22 26 

IST 287 43 107 11 6 51 43 26 

LHR 206 42 52 36 8 15 15 38 

MUC 241 58 120 20 6 15 13 9 

 

Tabel G. 2 Ontwikkeling directe connectiviteit van Schiphol en benchmarkluchthavens 

  
  Totaal 

Noordwest-
Europa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
0

9
 

AMS 3682 2116 887 236 88 113 85 157 

CDG 4633 2139 1348 348 102 315 160 222 

DXB 2339 265 137 53 7 237 791 852 

FRA 4430 1967 1372 389 61 151 198 292 

IST 2371 512 1337 25 2 112 307 76 

LHR 4462 1925 821 736 39 207 322 412 

MUC 3790 2121 1391 108 7 38 53 71 

2
0
1

0
 

AMS 3806 2090 973 251 92 126 104 171 

CDG 4627 2062 1350 364 109 347 168 227 

DXB 2679 279 153 51 7 282 972 936 

FRA 4610 2028 1438 403 69 165 220 286 

IST 2505 514 1395 29 3 141 341 82 

LHR 4722 2076 885 791 43 209 288 430 

MUC 3942 2169 1439 127 7 45 67 88 

2
0
1

1
 

AMS 4111 2263 1062 266 100 140 107 174 

CDG 4694 2016 1404 393 108 355 169 250 

DXB 2782 316 160 65 7 297 989 949 

FRA 4712 2131 1448 397 74 154 223 285 

IST 3004 557 1746 45 4 127 412 115 

LHR 4766 2101 857 822 47 211 293 435 

MUC 3955 2159 1461 126 9 39 69 91 

2
0
1

2
 

AMS 4056 2285 1024 255 94 130 89 179 

CDG 4511 1994 1297 341 105 361 170 244 

DXB 3000 325 208 66 18 295 1087 1001 

FRA 4765 2129 1490 369 82 191 236 268 

IST 3469 679 1943 62 4 201 452 129 

LHR 4615 2086 835 807 48 182 290 367 

MUC 3839 2027 1501 109 7 39 66 91 

2
0
1

3
 

AMS 4186 2350 1084 255 95 125 99 178 

CDG 4432 1920 1219 366 105 387 184 252 

DXB 3309 353 232 72 18 321 1187 1124 

FRA 4651 2083 1476 356 74 183 228 250 

IST 3820 731 2100 61 18 261 499 150 

LHR 4694 2160 815 807 50 170 296 394 

MUC 3743 1938 1494 107 11 34 75 85 

2
0
1

4
 

AMS 4321 2363 1185 263 99 132 99 179 

CDG 4449 1864 1248 356 105 409 187 280 

DXB 3458 382 239 89 18 343 1193 1194 

FRA 4727 2096 1528 353 78 167 237 269 

IST 4153 783 2218 67 12 284 602 186 

LHR 4639 2131 762 829 55 152 307 402 

MUC 3738 1905 1482 125 18 41 81 86 
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  Totaal 

Noordwest-
Europa 

Zuidoost-
Europa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
1

5
 

AMS 4432 2420 1215 283 112 123 105 175 

CDG 4528 1843 1321 394 105 398 180 287 

DXB 3826 376 256 108 18 375 1360 1332 

FRA 4708 2063 1569 340 80 163 227 267 

IST 4510 897 2311 74 12 315 698 203 

LHR 4729 2123 840 854 60 148 307 397 

MUC 3797 1957 1484 125 18 43 90 79 

2
0
1

6
 

AMS 4709 2546 1332 285 121 120 118 188 

CDG 4527 1878 1291 402 107 405 189 255 

DXB 3968 392 324 108 18 356 1359 1411 

FRA 4623 2000 1553 352 80 151 228 258 

IST 4366 932 2121 93 16 319 686 199 

LHR 4697 2018 865 877 54 142 327 414 

MUC 3996 2023 1595 140 18 41 102 77 

2
0
1

7
 

AMS 4920 2642 1425 300 124 135 115 179 

CDG 4544 1862 1296 405 105 432 193 252 

DXB 3858 386 350 97 18 375 1192 1441 

FRA 4810 2036 1695 358 77 172 229 245 

IST 4462 827 2278 77 21 335 741 184 

LHR 4697 2038 851 865 59 136 334 413 

MUC 4098 2072 1627 147 13 52 106 79 

2
0
1

8
 

AMS 4927 2617 1438 311 134 138 102 186 

CDG 4630 1879 1318 401 109 459 196 268 

DXB 3872 389 401 97 26 396 1160 1404 

FRA 5103 2115 1897 369 80 185 218 239 

IST 4348 803 2205 78 21 347 707 187 

LHR 4624 1951 882 841 60 133 305 452 

MUC 4170 2064 1695 156 7 65 96 86 

Tabel G. 3 Ontwikkeling directe connectiviteit periode 2009-2018 ten opzichte van 2017-2018 

 Groei 2009-2018 Groei 2009-2018 (gemiddeld per jaar) Groei 2017-2018 

AMS 33.8% 3.29% 0.15% 

CDG -0.1% -0.01% 1.88% 

DXB 65.5% 5.76% 0.36% 

FRA 15.2% 1.58% 6.09% 

IST 83.4% 6.97% -2.56% 

LHR 3.6% 0.40% -1.55% 

MUC 10.0% 1.07% 1.76% 

Tabel G. 4 Ontwikkeling indirecte connectiviteit van Schiphol en benchmarkluchthavens 

    
Totaal 

Noordwest-
Europa 

Zuidoost-Eu-
ropa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
0

9
 

AMS 8501 232 1372 4358 425 426 323 1366 
CDG 11327 604 1543 4517 633 500 628 2902 
DXB 3614 1023 376 1048 38 350 51 728 
FRA 11420 432 1196 5158 502 641 433 3058 
IST 3864 1552 493 882 130 132 67 608 
LHR 13334 600 1410 5378 763 802 610 3771 
MUC 6472 498 774 2704 336 412 298 1450 

2
0
1

0
 

AMS 8905 276 1553 4140 474 476 335 1650 
CDG 11572 576 1625 4315 631 507 656 3261 
DXB 3736 1091 403 977 58 394 57 756 
FRA 12580 408 1262 5817 635 654 486 3319 
IST 4110 1552 477 932 171 146 78 754 
LHR 14587 584 1478 6023 860 836 650 4156 
MUC 7435 518 841 3203 408 424 322 1719 

2
0
1

1
 

AMS 9020 297 1610 3993 503 484 353 1780 
CDG 13044 661 1864 4905 623 496 665 3830 
DXB 3945 1133 423 1031 70 422 67 800 
FRA 13316 534 1315 5831 766 699 534 3637 
IST 4572 1577 492 1142 186 162 78 935 
LHR 15749 652 1568 6512 928 922 702 4464 
MUC 8319 584 835 3576 471 443 351 2060 
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Totaal 

Noordwest-
Europa 

Zuidoost-Eu-
ropa 

Noord-
Amerika 

Latijns-
Amerika 

Afrika 
Midden-
Oosten 

Azië/ 
Pacific 

2
0
1

2
 

AMS 8734 263 1430 3549 545 481 360 2105 
CDG 12978 687 1766 4502 641 540 657 4185 
DXB 3904 1070 454 982 67 494 50 786 
FRA 13875 570 1367 5972 809 761 544 3853 
IST 4875 1699 464 1161 179 199 87 1087 
LHR 15216 593 1556 6337 890 875 724 4241 
MUC 8120 548 873 3267 495 473 359 2106 

2
0
1

3
 

AMS 9333 260 1465 3609 578 516 483 2422 
CDG 13364 650 1802 4652 598 535 676 4450 
DXB 5117 1212 511 996 83 522 39 1754 
FRA 13768 547 1443 5902 719 776 530 3850 
IST 5166 1667 426 1334 197 217 80 1246 
LHR 16407 641 1556 6891 859 942 760 4759 
MUC 8258 534 899 3281 450 506 389 2199 

2
0
1

4
 

AMS 10238 252 1442 3871 689 572 534 2879 
CDG 14114 620 1823 4705 679 532 822 4934 
DXB 5340 1185 544 1148 105 534 54 1770 
FRA 13969 543 1484 5293 830 828 609 4381 
IST 5620 1682 504 1385 216 221 110 1502 
LHR 17671 615 1606 7333 941 1072 945 5161 
MUC 8841 608 977 3198 574 489 444 2551 

2
0
1

5
 

AMS 11128 253 1549 4170 810 566 584 3197 
CDG 14780 570 1775 4982 915 578 889 5071 
DXB 5485 1213 542 1086 118 563 47 1917 
FRA 13309 572 1471 4832 847 815 602 4170 
IST 5754 1602 497 1481 226 225 126 1598 
LHR 18441 644 1508 7739 1081 1060 979 5430 
MUC 8775 618 949 2995 594 463 475 2680 

2
0
1

6
 

AMS 10955 236 1528 4153 768 502 619 3151 
CDG 14439 582 1734 4727 908 607 958 4922 
DXB 5555 1175 533 1043 81 537 54 2131 
FRA 13480 537 1393 4874 871 830 653 4323 
IST 5267 1324 413 1527 278 254 137 1334 
LHR 19627 599 1564 8234 1086 1117 1138 5890 
MUC 9222 623 929 3321 607 505 528 2708 

2
0
1

7
 

AMS 11385 303 1634 4424 810 537 605 3072 
CDG 14788 561 1812 5000 826 602 899 5088 
DXB 4984 1107 469 825 105 536 35 1908 
FRA 13935 561 1580 5042 849 894 624 4385 
IST 5111 1268 418 1329 248 263 130 1454 
LHR 19707 626 1684 8105 1164 1132 956 6039 
MUC 9517 681 1012 3441 578 504 464 2836 

2
0
1

8
 

AMS 11491 313 1611 4427 823 515 606 3195 
CDG 15182 571 1959 4947 898 691 953 5164 
DXB 4752 987 520 707 133 516 33 1857 
FRA 14164 488 1495 5099 888 968 627 4599 
IST 5337 1246 455 1375 203 216 176 1666 
LHR 20452 591 1742 8269 1142 1046 1007 6653 
MUC 9751 554 1024 3733 545 500 453 2941 

Tabel G. 5 Ontwikkeling indirecte connectiviteit periode 2009-2018 ten opzichte van 2017-2018 

 Groei 2009-2018 Groei 2009-2018 (gemiddeld per jaar) Groei 2017-2018 

AMS 35.2% 3.41% 0.93% 

CDG 34.0% 3.31% 2.67% 

DXB 31.5% 3.09% -4.66% 

FRA 24.0% 2.42% 1.64% 

IST 38.1% 3.65% 4.42% 

LHR 53.4% 4.87% 3.78% 

MUC 50.7% 4.66% 2.46% 

Tabel G. 6 Ontwikkeling hubconnectiviteit van Schiphol en benchmarkluchthavens 

    
Totaal EUR-EUR 

EUR- 
N-AM 

EUR- 
L-AM 

EUR- 
AFR 

EUR- 
M-O 

EUR- 
AZ/P 

ICA-ICA 

2
0
0

9
 

AMS 35641 8117 11622 2882 3238 1571 6651 1559 
CDG 29500 631 10221 4236 4259 921 6170 3061 
DXB 8377  2  259 457 3635 4024 
FRA 60486 9463 21930 3172 3600 4168 14452 3702 
IST 9561 2723 307 26 1129 2701 2114 561 
LHR 39239 1673 16785 1326 2982 2469 9010 4993 
MUC 32852 17634 7807 493 824 845 5078 171 
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Totaal EUR-EUR 

EUR- 
N-AM 

EUR- 
L-AM 

EUR- 
AFR 

EUR- 
M-O 

EUR- 
AZ/P 

ICA-ICA 

2
0
1

0
 

AMS 39174 9306 12212 3114 3383 1978 7485 1695 
CDG 30292 608 10232 4960 3962 966 6171 3393 
DXB 10436  2  327 561 4601 4945 
FRA 65635 10023 23722 3811 4189 4657 14949 4285 
IST 10911 3140 389 52 1373 2854 2388 714 
LHR 43180 2007 19593 1639 3068 2106 9711 5055 
MUC 38200 19263 9418 492 1044 1176 6532 274 

2
0
1

1
 

AMS 41526 9192 13293 3048 3538 1911 8539 2005 
CDG 34812 704 12104 5550 4502 1055 7110 3787 
DXB 10726  8 1 382 631 4828 4876 
FRA 68120 10746 24329 4474 4251 4970 15401 3948 
IST 14513 3863 814 98 1476 3683 3659 920 
LHR 45642 1990 20681 1970 3218 2089 10252 5442 
MUC 38269 19114 8905 721 1058 1439 6715 318 

2
0
1

2
 

AMS 45909 10237 13178 4724 3788 1817 9879 2285 
CDG 32363 683 10702 5294 4261 913 7105 3404 
DXB 13644  4 2 500 831 6253 6053 
FRA 69334 10754 23964 4953 5496 4647 15470 4050 
IST 20670 5095 1632 119 2749 4930 4494 1651 
LHR 44909 2311 21321 2102 3149 2282 8587 5157 
MUC 36145 18688 7913 676 1037 865 6683 282 

2
0
1

3
 

AMS 47830 11081 13303 4951 3867 2138 10059 2431 
CDG 31858 679 10693 4980 4000 1037 6633 3837 
DXB 16273  3 2 620 950 7404 7294 
FRA 69909 11850 24162 4642 5340 4562 15382 3971 
IST 26755 5989 2006 347 3982 6367 5731 2333 
LHR 45725 2283 20940 2194 3143 2861 9140 5164 
MUC 35613 18365 8500 669 976 927 5871 305 

2
0
1

4
 

AMS 52166 12205 15121 5373 4004 2112 10678 2673 
CDG 30864 671 10210 4929 3918 940 6398 3798 
DXB 18579  5 2 670 959 8620 8323 
FRA 70331 12952 22785 5023 4486 4842 16834 3408 
IST 31899 6640 2382 310 4851 7614 7275 2827 
LHR 46073 2250 20618 2245 3050 3049 9191 5670 
MUC 35181 17046 8801 1081 856 1102 5968 326 

2
0
1

5
 

AMS 54490 12482 16235 6209 3861 2034 10992 2677 
CDG 31679 647 10488 5306 4071 965 6326 3877 
DXB 20646  6 2 703 1097 9296 9542 
FRA 71482 13563 23086 5000 4559 4783 17020 3471 
IST 36651 7954 2876 351 5680 8542 8085 3163 
LHR 46746 2441 21122 2377 2699 3069 9477 5560 
MUC 35337 17101 8924 1070 974 993 5913 361 

2
0
1

6
 

AMS 58859 13125 17740 6874 4209 2188 11493 3229 
CDG 31216 595 10888 5291 4155 982 5498 3808 
DXB 22140  7 6 693 1220 10269 9946 
FRA 69928 12964 24061 4984 4328 4580 15607 3403 
IST 34155 6022 3260 334 5709 7526 7746 3558 
LHR 48319 2345 22489 2681 2565 3131 9491 5618 
MUC 35656 17287 9285 998 1046 867 5812 361 

2
0
1

7
 

AMS 62158 13965 18867 7726 4488 2257 11709 3146 
CDG 31274 687 10991 5060 4148 1100 5570 3719 
DXB 21755  6 6 795 911 10744 9293 
FRA 74325 14064 25220 5113 4771 5710 15590 3858 
IST 36309 7107 3089 577 6065 8050 7953 3469 
LHR 48093 2230 22159 2739 2523 3315 9184 5942 
MUC 39290 18906 10099 459 1084 2105 6201 435 

2
0
1

8
 

AMS 63740 14076 19420 8280 4638 1948 11980 3398 
CDG 31447 661 10695 4848 4261 1002 5956 4023 
DXB 30342 2 36 23 1040 1837 12797 14607 
FRA 77451 15232 26895 4882 5050 5550 16145 3697 
IST 37438 7327 3218 654 6544 7951 8220 3524 
LHR 46282 2179 20887 2659 2276 2700 9906 5674 
MUC 44176 20679 11683 302 1576 2004 7457 475 

 

Tabel G. 7 Ontwikkeling hubconnectiviteit periode 2009-2018 ten opzichte van 2017-2018 

 Groei 2009-2018 Groei 2009-2018 (gemiddeld per jaar) Groei 2017-2018 

AMS 78.8% 6.67% 2.54% 

CDG 6.6% 0.71% 0.55% 

DXB 262.2% 15.37% 39.47% 

FRA 28.0% 2.79% 4.21% 

IST 291.6% 16.38% 3.11% 

LHR 17.9% 1.85% -3.77% 

MUC 34.5% 3.35% 12.44% 
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Figuur G. 1 Netwerkoverlap Schiphol met benchmarkluchthavens 
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Tabel G. 8 Ontwikkeling mate van netwerkoverlap periode 2009-2018 (in procent) 

  Hubmarkt Schiphol 
  

Herkomst-bestemmingsmarkt Schiphol 
  

Jaar 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Parijs (CDG) 35 36 38 37 38 38 40 39 38 40 17 18 18 19 19 20 19 19 21 22 

Dubai (DXB) 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 1 4 3 4 4 4 4 5 4 4 

Frankfurt (FRA) 53 52 50 47 47 48 48 46 46 47 52 48 51 51 49 52 53 49 55 51 

Istanbul (IST) 12 15 16 17 19 20 22 23 22 21 8 10 10 8 9 9 10 9 9 9 

Londen (LHR) 40 39 40 37 39 39 38 39 37 36 27 24 25 24 24 27 27 26 23 26 

München (MUC) 29 30 28 25 25 25 25 27 28 30 43 45 44 43 41 41 40 40 47 46 

Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek
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Bijlage H Ontwikkelingen passagenetwerken 
SkyTeam op Schiphol en Parijs Charles de 
Gaulle 

Figuur H. 1 Aandeel Schiphol op totale connectiviteit van SkyTeam op Schiphol en Parijs (CDG) 

 
Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek 
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Figuur H. 2 Directe- en hubconnectiviteit van SkyTeam in CNUs 

Directe connectiviteit van SkyTeam in CNUs
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Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek; beide typen netwerkoverlap teza-

men 

Figuur H. 3 Directe connectiviteit van SkyTeam in CNUs 

 
Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek; beide typen netwerkoverlap teza-

men 
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Figuur H. 4 Hubconnectiviteit en feederwaarde van SkyTeam in CNUs 

70%

100%

130%

160%

190%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018G
e
ïn

d
e
xe

e
rd

e
 g

ro
e
i 

(2
0
0
4
=

1
0
0
%

)

60%

100%

140%

180%

220%

260%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018G
e
ïn

d
e
xe

e
rd

e
 g

ro
e
i 

(2
0
0
4
=

1
0
0
%

)
Hubconnectiviteit van SkyTeam (inclusief codeshares) in CNUs

Feederwaarde van SkyTeam (inclusief codeshares) in CNUs

Schiphol (AMS)

Parijs (CDG)

E
U

R
-E

U
R

E
U

R
-I

C
A

IC
A

-E
U

R

IC
A

-I
C

A

 
Bron: Official Airline Guide (OAG), bewerking SEO Economisch Onderzoek 
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Bijlage I Vrachtcapaciteit Air France-KLM in 
detail 

Tabel I. 1 Main deckcapaciteit van Air France-KLM in detail op Schiphol en Parijs (CDG) 
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Schiphol Totaal 
 

111 138 9822 100 117 7857 67 79 5185 58 65 4328 

Full-freighter Totaal 
 

30 59 5872 27 43 4157 16 27 2585 14 21 2128 

 Noordwest-Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zuidoost-Europa 1 1 51 1 1 51 1 1 51 0 0 0 

 Noord-Amerika 9 9 896 6 6 597 3 3 304 3 3 304 

 Latijns-Amerika 7 21 2090 8 19 1900 5 15 1520 5 11 1115 

 Afrika 
 

8 10 1012 7 9 1012 7 8 709 6 7 709 

 Midden-Oosten 5 11 1115 5 5 299 0 0 0 0 0 0 

 Azië/Pacific 
 

0 7 709 0 3 299 0 0 0 0 0 0 

Combi Totaal 
 

81 79 3950 73 74 3700 51 52 2600 44 44 2200 

 Noord-Amerika 28 28 1400 25 25 1250 23 23 1150 24 24 1200 

 Latijns-Amerika 9 9 450 7 7 350 7 7 350 7 7 350 

 Afrika 
 

   1    1 50 2 2 100 

 Midden-Oosten 2    2 100       

 Azië/Pacific 
 

42 42 2100 40 40 2000 21 21 1050 11 11 550 

Parijs (CDG) Totaal 
 

18 32 2856 16 28 2473 14 30 2691 14 26 2627 

Full-freighter  

 

            

 Noordwest-Europa 5 5 257 5 5 257 5 5 257 2 2 137 

 Zuidoost-Europa 2 7 460 0 5 257 0 5 257 1 3 205 

 Noord-Amerika 3 3 327 4 4 435 3 3 327 4 4 435 

 Latijns-Amerika 4 6 616 3 3 327 2 2 218 3 3 327 

 Afrika 
 

4 11 1197 4 11 1197 4 14 1524 4 14 1524 

 Midden-Oosten 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 0 0 
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2018 
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Schiphol Totaal 
 

36 42 2870 

Full-freighter Totaal 
 

9 15 1520 

 Noordwest-Europa 0 0 0 

 Zuidoost-Europa 1 0 0 

 Noord-Amerika 9 2 2 

 Latijns-Amerika 7 3 8 

 Afrika 
 

4 5 507 

 Midden-Oosten 5 0 0 

 Azië/Pacific 
 

0 0 0 

Combi Totaal 
 

27 27 1350 

 Noord-Amerika 28 13 13 

 Latijns-Amerika 9 7 7 

 Afrika 
 

   

 Midden-Oosten 2   

 Azië/Pacific 
 

7 7 350 

Parijs (CDG) Totaal 
 

16 29 2582 

Full-freighter  

 

   

 Noordwest-Europa 5 3 3 

 Zuidoost-Europa 2 2 7 

 Noord-Amerika 3 5 5 

 Latijns-Amerika 4 3 3 

 Afrika 
 

3 11 1197 

 Midden-Oosten 0 0 0 
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Tabel I. 2 Bellyvracht van Air France-KLM in detail op Schiphol en Parijs (CDG) 
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Schiphol Totaal 245 314 8670 253 329 9113 291 373 10571 306 383 10731 

 Noord-Amerika 55 55 1346 63 63 1590 66 66 1745 68 68 1860 

 Latijns-Amerika 55 73 2173 61 83 2417 69 90 2686 74 99 2796 

 Afrika 58 69 1815 55 69 1826 54 71 1909 56 76 2104 

 Midden-Oosten 29 48 1189 27 46 1109 34 57 1428 27 38 995 

 Azië/Pacific 48 69 2149 47 68 2172 68 89 2803 81 102 2976 

Parijs 

(CDG) 
Totaal 348 380 10858 352 389 11266 346 387 11296 352 386 11022 

 Noordwest-Europa         6 6 150 

 Noord-Amerika 118 118 3295 122 122 3627 114 114 3447 119 119 3503 

 Latijns-Amerika 95 105 3254 95 105 3174 92 100 3119 85 88 2658 

 Afrika 117 139 3785 118 145 3911 120 153 4095 128 159 4283 

 Midden-Oosten 18 18 524 17 17 554 20 20 636 20 20 579 

 Azië/Pacific 108 118 3671 103 113 3518 101 104 3309 105 108 3310 

 
 

 

 2018 
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Schip-

hol 
Totaal 328 407 11606 

 Noord-Amerika 83 83 2277 

 Latijns-Amerika 79 107 3084 

 Afrika 57 76 2082 

 Midden-Oosten 23 34 828 

 Azië/Pacific 86 107 3335 

Parijs 

(CDG) 
Totaal 370 412 12012 

 Noordwest-Europa 0 0 0 

 Noord-Amerika 125 125 3766 

 Latijns-Amerika 97 100 3127 

 Afrika 131 170 4556 

 Midden-Oosten 17 17 563 

 Azië/Pacific 112 115 3679 
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Bijlage J Staatsgaranties: ontwikkelingen Air 
France-KLM en SkyTeam 

Tabel J. 1 Ontwikkelingen Air France-KLM op Schiphol en Parijs (CDG) 

 
 

Schiphol Parijs (CDG) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Direct totaal 2125 2088 2316 2351 2396 2421 2449 2522 2684 2686 2726 2667 2736 2663 2508 2479 2482 2410 2427 2450 

Direct EUR 1755 1717 1915 1942 1989 2004 2027 2091 2252 2251 2101 2032 2092 2040 1868 1824 1836 1780 1783 1779 

Direct ICA 369 371 401 409 407 416 422 431 432 435 625 635 644 622 641 655 646 630 645 671 

∆ Direct totaal 
 

-1.7% 10.9% 1.5% 1.9% 1.0% 1.2% 3.0% 6.4% 0.0% 
 

-2.2% 2.6% -2.7% -5.8% -1.2% 0.1% -2.9% 0.7% 1.0% 

∆ Direct EUR 

 
-2.2% 11.5% 1.4% 2.4% 0.8% 1.1% 3.1% 7.7% -0.1% 

 
-3.3% 3.0% -2.5% -8.5% -2.4% 0.7% -3.0% 0.1% -0.2% 

∆ Direct ICA 

 
0.4% 8.2% 1.8% -0.5% 2.4% 1.3% 2.2% 0.2% 0.7% 

 
1.7% 1.4% -3.4% 2.9% 2.3% -1.4% -2.5% 2.4% 4.2% 

Hub totaal 33761 36792 39534 43749 45526 49405 51249 55268 58840 59969 27821 28028 32299 30182 29373 28527 29256 28531 28437 28761 

Hub EUR-EUR 7774 8934 8836 9809 10621 11621 11834 12464 13394 13497 604 586 657 630 613 616 586 537 626 599 

Hub ICA-EUR 11635 12789 14329 15983 16001 17552 18416 20207 21956 22325 12776 12366 14453 13768 12986 12417 12728 12656 13157 12912 

Hub EUR-ICA 12889 13481 14490 15828 16662 17774 18517 19674 20635 21230 11552 11974 13762 12684 12363 12173 12583 12084 11467 11761 

Hub ICA-ICA 1463 1588 1878 2129 2243 2458 2482 2923 2855 2918 2890 3103 3427 3100 3411 3321 3358 3254 3187 3488 

∆ Hub totaal 
 

9.0% 7.5% 10.7% 4.1% 8.5% 3.7% 7.8% 6.5% 1.9% 
 

0.7% 15.2% -6.6% -2.7% -2.9% 2.6% -2.5% -0.3% 1.1% 

∆ Hub EUR-EUR 

 
14.9% -1.1% 11.0% 8.3% 9.4% 1.8% 5.3% 7.5% 0.8% 

 
-3.0% 12.2% -4.1% -2.7% 0.4% -4.8% -8.4% 16.5% -4.2% 

∆ Hub ICA-EUR 

 
9.9% 12.0% 11.5% 0.1% 9.7% 4.9% 9.7% 8.7% 1.7% 

 
-3.2% 16.9% -4.7% -5.7% -4.4% 2.5% -0.6% 4.0% -1.9% 

∆ Hub EUR-ICA 

 
4.6% 7.5% 9.2% 5.3% 6.7% 4.2% 6.3% 4.9% 2.9% 

 
3.7% 14.9% -7.8% -2.5% -1.5% 3.4% -4.0% -5.1% 2.6% 

∆ Hub ICA-ICA 

 
8.5% 18.2% 13.4% 5.4% 9.6% 1.0% 17.7% -2.3% 2.2% 

 
7.4% 10.5% -9.5% 10.0% -2.6% 1.1% -3.1% -2.0% 9.4% 

fw totaal 15.9 17.6 17.1 18.6 19.0 20.4 20.9 21.9 21.9 22.3 10.2 10.5 11.8 11.3 11.7 11.5 11.8 11.8 11.7 11.7 

fw EUR-EUR 4.4 5.2 4.6 5.1 5.3 5.8 5.8 6.0 5.9 6.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 

fw ICA-EUR 31.5 34.5 35.7 39.1 39.3 42.2 43.7 46.9 50.8 51.3 20.4 19.5 22.4 22.1 20.3 19.0 19.7 20.1 20.4 19.2 

fw EUR-ICA 7.3 7.9 7.6 8.1 8.4 8.9 9.1 9.4 9.2 9.4 5.5 5.9 6.6 6.2 6.6 6.7 6.9 6.8 6.4 6.6 

fw ICA-ICA 4.0 4.3 4.7 5.2 5.5 5.9 5.9 6.8 6.6 6.7 4.6 4.9 5.3 5.0 5.3 5.1 5.2 5.2 4.9 5.2 

∆ fw totaal 
 

10.9% -3.1% 9.0% 2.1% 7.4% 2.5% 4.7% 0.0% 1.9% 
 

3.0% 12.3% -4.0% 3.3% -1.7% 2.4% 0.4% -1.0% 0.2% 

∆ fw EUR-EUR 

 
17.5% -11.3% 9.5% 5.7% 8.6% 0.7% 2.1% -0.2% 0.9% 

 
0.3% 9.0% -1.7% 6.3% 2.8% -5.5% -5.5% 16.4% -4.0% 

∆ fw ICA-EUR 

 
9.5% 3.5% 9.5% 0.6% 7.2% 3.5% 7.4% 8.4% 1.0% 

 
-4.8% 15.3% -1.4% -8.4% -6.5% 4.0% 1.9% 1.5% -5.8% 

∆ fw EUR-ICA 

 
6.9% -3.6% 7.7% 2.8% 5.9% 3.0% 3.0% -2.6% 3.0% 

 
7.2% 11.6% -5.5% 6.5% 0.9% 2.7% -1.0% -5.2% 2.8% 

∆ fw ICA-ICA 

 
8.1% 9.3% 11.3% 5.9% 7.0% -0.3% 15.2% -2.5% 1.5% 

 
5.6% 9.0% -6.4% 6.9% -4.8% 2.6% -0.7% -4.3% 5.0% 
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Tabel J. 2 Ontwikkelingen SkyTeam op Schiphol en Parijs (CDG) 

 
 

Schiphol Parijs (CDG) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Direct totaal 2323 2302 2564 2604 2621 2710 2744 2839 2964 2964 2974 2904 3012 2953 2828 2808 2819 2755 2759 2789 

Direct EUR 1822 1791 2027 2050 2067 2134 2155 2230 2357 2347 2273 2192 2280 2220 2040 2001 2017 1962 1957 1948 

Direct ICA 501 511 538 554 553 575 590 609 607 617 702 711 732 733 788 807 803 794 802 840 

∆ Direct totaal 
 

-0.9% 11.4% 1.5% 0.6% 3.4% 1.3% 3.4% 4.4% 0.0% 
 

-2.4% 3.7% -2.0% -4.2% -0.7% 0.4% -2.3% 0.1% 1.1% 

∆ Direct EUR 

 
-1.7% 13.2% 1.2% 0.8% 3.2% 0.9% 3.5% 5.7% -0.4% 

 
-3.5% 4.0% -2.6% -8.1% -1.9% 0.8% -2.7% -0.2% -0.4% 

∆ Direct ICA 

 
2.0% 5.3% 3.0% -0.1% 4.0% 2.5% 3.2% -0.3% 1.8% 

 
1.4% 2.9% 0.2% 7.5% 2.4% -0.6% -1.1% 1.1% 4.7% 

Hub totaal 34033 38252 40695 45122 46778 51207 53234 56100 60970 62460 28010 28531 32975 30868 30360 29287 29578 28866 29953 30381 

Hub EUR-EUR 7830 9020 8943 9919 10699 11772 12004 12650 13497 13584 614 596 675 661 650 640 610 555 660 631 

Hub ICA-EUR 12046 13499 14849 16597 16544 18371 19392 20633 23095 23498 12952 12588 14710 14030 13395 12727 12783 12702 13841 13684 

Hub EUR-ICA 12681 14065 14927 16348 17133 18417 19193 19663 21273 22024 11527 12161 14032 12976 12695 12349 12561 12028 11931 12162 

Hub ICA-ICA 1476 1667 1976 2258 2403 2647 2644 3154 3105 3354 2917 3186 3557 3201 3620 3570 3623 3580 3521 3904 

∆ Hub totaal 
 

12.4% 6.4% 10.9% 3.7% 9.5% 4.0% 5.4% 8.7% 2.4% 
 

1.9% 15.6% -6.4% -1.6% -3.5% 1.0% -2.4% 3.8% 1.4% 

∆ Hub EUR-EUR 

 
15.2% -0.9% 10.9% 7.9% 10.0% 2.0% 5.4% 6.7% 0.6% 

 
-3.0% 13.4% -2.1% -1.7% -1.5% -4.8% -8.9% 19.0% -4.4% 

∆ Hub ICA-EUR 

 
12.1% 10.0% 11.8% -0.3% 11.0% 5.6% 6.4% 11.9% 1.7% 

 
-2.8% 16.9% -4.6% -4.5% -5.0% 0.4% -0.6% 9.0% -1.1% 

∆ Hub EUR-ICA 

 
10.9% 6.1% 9.5% 4.8% 7.5% 4.2% 2.4% 8.2% 3.5% 

 
5.5% 15.4% -7.5% -2.2% -2.7% 1.7% -4.2% -0.8% 1.9% 

∆ Hub ICA-ICA 

 
13.0% 18.5% 14.3% 6.4% 10.2% -0.1% 19.3% -1.5% 8.0% 

 
9.2% 11.7% -10.0% 13.1% -1.4% 1.5% -1.2% -1.7% 10.9% 

fw totaal 14.7 16.6 15.9 17.3 17.9 18.9 19.4 19.8 20.6 21.1 9.4 9.8 10.9 10.5 10.7 10.4 10.5 10.5 10.9 10.9 

fw EUR-EUR 4.3 5.0 4.4 4.8 5.2 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

fw ICA-EUR 24.1 26.4 27.6 30.0 29.9 31.9 32.9 33.9 38.1 38.1 18.5 17.7 20.1 19.1 17.0 15.8 15.9 16.0 17.3 16.3 

fw EUR-ICA 7.0 7.9 7.4 8.0 8.3 8.6 8.9 8.8 9.0 9.4 5.1 5.5 6.2 5.8 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.2 

fw ICA-ICA 2.9 3.3 3.7 4.1 4.3 4.6 4.5 5.2 5.1 5.4 4.2 4.5 4.9 4.4 4.6 4.4 4.5 4.5 4.4 4.6 

∆ fw totaal 
 

13.4% -4.5% 9.2% 3.0% 5.9% 2.6% 1.9% 4.1% 2.4% 
 

4.3% 11.4% -4.5% 2.7% -2.8% 0.6% -0.1% 3.6% 0.4% 

∆ fw EUR-EUR 

 
17.2% -12.4% 9.6% 7.0% 6.6% 1.0% 1.8% 0.9% 1.1% 

 
0.6% 9.0% 0.5% 7.0% 0.4% -5.6% -6.4% 19.3% -4.0% 

∆ fw ICA-EUR 

 
9.8% 4.5% 8.5% -0.2% 6.8% 3.0% 3.1% 12.3% 0.0% 

 
-4.1% 13.5% -4.8% -11.2% -7.2% 1.0% 0.5% 7.8% -5.6% 

∆ fw EUR-ICA 

 
12.8% -6.2% 8.3% 3.9% 4.1% 3.2% -1.0% 2.4% 4.0% 

 
9.4% 11.0% -5.0% 6.4% -0.8% 0.9% -1.6% -0.6% 2.4% 

∆ fw ICA-ICA 

 
10.7% 12.6% 11.0% 6.5% 5.9% -2.6% 15.6% -1.2% 6.2% 

 
7.7% 8.5% -10.2% 5.3% -3.7% 2.1% -0.1% -2.7% 5.9% 
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Tabel J. 3 Ontwikkelingen Air France-KLM op Schiphol en Parijs (CDG) periode 2004-2018 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

%
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(%
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k
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e
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Directe 
connectiviteit AMS 

2015 1971 2152 2219 2254 2125 2088 2316 2351 2396 2421 2449 2522 2686 2686 33% 2.1% 

 
CDG 2682 2689 2778 2815 2853 2726 2667 2736 2663 2508 2479 2482 2410 2426 2450 -9% -0.6% 

 
% AMS 42.9% 42.3% 43.6% 44.1% 44.1% 43.8% 43.9% 45.9% 46.9% 48.9% 49.4% 49.7% 51.1% 52.5% 52.3%   

Hub- 
connectiviteit AMS 

31215 32501 33815 35796 38886 33761 36792 39534 43749 45526 49405 51249 55268 58840 59969 92% 4.8% 

 
CDG 23634 24569 26175 27985 28346 27821 28028 32299 30182 29373 28527 29256 28531 28437 28761 22% 1.4% 

 
% AMS 56.9% 56.9% 56.4% 56.1% 57.8% 54.8% 56.8% 55.0% 59.2% 60.8% 63.4% 63.7% 66.0% 67.4% 67.6%   

Feederwaarde AMS 15 16 16 16 17 16 18 17 19 19 20 21 22 22 22 44% 2.6% 
 

CDG 9 9 9 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 33% 2.1% 

Tabel J. 4 Ontwikkelingen SkyTeam op Schiphol en Parijs (CDG) periode 2004-2018 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Directe 
connectiviteit 

AMS 2171 2098 2313 2393 2488 2323 2302 2564 2604 2621 2710 2744 2839 2964 2964 37% 2.2% 

 CDG 2806 2807 2932 3019 3077 2974 2904 3012 2953 2828 2808 2819 2755 2759 2789 -1% 0.0% 
 % AMS 43.6% 42.8% 44.1% 44.2% 44.7% 43.8% 44.2% 46.0% 46.9% 48.1% 49.1% 49.3% 50.7% 51.8% 51.5%   

Hub- 
connectiviteit 

AMS 32977 34657 34848 36647 39930 34860 38259 40713 45122 46885 51275 53405 57731 60970 62460 89% 4.7% 

 CDG 24107 25143 26753 28505 28983 28436 28737 33157 31092 30599 29732 30486 30014 29953 30381 26% 1.7% 
 % AMS 57.8% 58.0% 56.6% 56.2% 57.9% 55.1% 57.1% 55.1% 59.2% 60.5% 63.3% 63.7% 65.8% 67.1% 67.3%   

Feederwaarde AMS 15 17 15 15 16 15 17 16 17 18 19 19 20 21 21 39% 2.4% 
 CDG 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 27% 1.7% 
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Bijlage K Allianties 

Tabel K. 1 Indeling maatschappijen per jaar 

Alliantie Maatschappij 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S
k
y
T

e
a

m
 

Aeroméxico x x x x x x x x 

Air France x x x x x x x x 

Delta Air Lines x x x x x x x x 

Korean Air x x x x x x x x 

CSA Czech Airlines x x x x x x x x 

Alitalia x x x x x x x x 

KLM x x x x x x x x 

Aeroflot x x x x x x x x 

China Southern Airl. x x x x x x x x 

Vietnam Airlines x x x x x x x x 

TAROM x x x x x x x x 

Air Europa x x x x x x x x 

Kenya Airways x x x x x x x x 

China Airlines Sep x x x x x x x 

China Eastern Airlines Jun x x x x x x x 

Shanghai Airlines Jun x x x x x x x 

Saudi Arabian Airlines   Mei x x x x x x 

Middle Eastern Airlines   Jun x x x x x x 

Aerolineas Argentinas   Aug x x x x x x 

Xiamen Airlines   Nov x x x x x x 

Garuda Indonesia       Mrt x x x x 

S
ta

r 
A

lli
a

n
c
e

 

Air Canada x x x x x x x x 

Air New Zealand x x x x x x x x 

All Nippon Airways x x x x x x x x 

Austrian Airlines x x x x x x x x 

BMI x Apr             

Lufthansa x x x x x x x x 

SAS x x x x x x x x 

Singapore Airlines x x x x x x x x 

Thai Airways Int. x x x x x x x x 

United Airlines x x x x x x x x 

Spanair x Jan             

Asiana Airlines x x x x x x x x 

LOT Polish Airlines x x x x x x x x 

US Airways x x x Mrt         

TAP Portugal x x x x x x x x 

SWISS Int. Airlines x x x x x x x x 

South African Airw. x x x x x x x x 

Air China x x x x x x x x 

Turkish Airlines x x x x x x x x 

Egyptair x x x x x x x x 

Adria Airways x x x x x x x x 

Blue1 x Nov             

Croatia Airlines x x x x x x x x 

Continental Airlines 
*United 
Airlines 

              

TAM Airlines x x x Mrt     

Brussels Airlines x x x x x x x x 

Aegean Airlines x x x x x x x x 

Ethiopian Airlines Dec x x x x x x x 

Copa Airlines   Jun x x x x x x 

Avianca   Nov x x x x x x 

TACA   Nov Mei           

Shenzhen Airlines   Nov x x x x x x 

EVA Air     Jun x x x x x 

Air India       Juli x x x x 

O
n

e
w

o
rl

d
 

American Airlines x x x x x x x x 

British Airways x x x x x x x x 

Cathay Pacific x x x x x x x x 

Qantas Airways x x x x x x x x 

Iberia x x x x x x x x 
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Finnair x x x x x x x x 

LAN Airlines x x x x x x x x 

Japan Airlines x x x x x x x x 

Royal Jordanian x x x x x x x x 

Malev x Apr       

S7 Airlines x x x x x x x x 

Air Berlin  Mrt x x x x x x 

Niki  Mrt x x x x x x 

Malaysia Airlines   Februari x x x x x 

Qatar Airways   Oktober x x x x x 

TAM Airlines    Mrt x x x x 

Sri Lankan Airlines    Mei x x x x 

US Airways    Mrt 
*Ameri-

can 
Airlines 
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Bijlage L Verbondenheid met specifieke 
landen 

Tabel L.1 Directe connectiviteit van Schiphol per bestemming per land (in CNUs) 

Land Bestemming 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bahrein BAH 6 6 7 5 5 5 5 4 5 5 

Brazilië FOR   1       3 

 GIG    3 5 5 6 6 6 7 

 GRU 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 NAT   1        

Canada YEG       4 4 4 4 

 YUL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 YVR 8 9 10 10 9 9 9 9 9 10 

 YYC 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 

 YYZ 15 14 17 18 17 17 23 28 28 28 

China CAN 5 5 8 12 7 7 7 7 7 7 

 CTU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 HGH  3 3 4 3 3 3 3 3 3 

 HKG 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 PEK 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 

 PVG 11 11 12 12 12 12 12 17 15 15 

 XMN   3 3 3 3 6 6 6 6 

India BLR          7 

 BOM 7 7 7 7 7 7  7 7 10 

 DEL 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 

Indonesië CGK 6 11 11 9 10 11 11 11 11 12 

 DPS  3 3 6 6 6 6 6 6 6 

Japan FUK     3 4 3    

 KIX 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 NRT 14 14 10 11 11 10 11 8 7 7 

Koeweit KWI 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Oman MCT 4 4 5 4 4 4 4 6 4 4 

Qatar DOH 5 5 5 5 5 5 11 12 7 7 

Saoedi-Arabië DMM 5 5 5 7 6 6 6 6 5 5 

VAE AUH 5 5 5 5 20 14 14 14 12 12 

 DXB 8 26 26 18 14 21 21 21 21 21 

VS ATL 12 13 19 20 20 26 27 27 27 27 

 BOS 7 10 11 10 13 13 13 13 17 13 

 CLT   5        

 DEN 4 7 8        

 DFW 5 5 5 5 5 5 5  7 7 

 DTW 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

 EWR 13 17 16 13 13 13 13 13 13 7 

 IAD 14 14 13 16 13 13 13 13 14 14 

 IAH 20 19 19 14 14 16 14 14 14 14 

 JFK 20 20 20 20 20 25 27 27 27 37 

 LAS    2 2      

 LAX 11 11 7 11 11 11 12 14 14 18 

 MCO  3     4   4 

 MEM 7 7 4        

 MIA   5 1 1 1 1 1 1 1 

 MSP 20 20 20 19 20 20 20 20 23 24 

 OAK    2 2      

 ONT   1        
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Land Bestemming 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 ORD 14 13 14 18 18 14 14 14 14 14 

 PDX 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 PHL 7 7 7 7 7 6 7 6 6 6 

 SEA 10 10 11 12 14 16 13 14 13 13 

 SFB   2 2 2 2 2 2 2 2 

 SFO 7 7 7 7 7 7 7 9 10 11 

 SLC       7 10 10 10 

Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 

Tabel L.2 Aantal bestemmingen per land in 2018 

 Alleen direct bereikbaar Zowel direct als indirect bereikbaar Alleen indirect bereikbaar 

Bahrein  1  

Brazilië  3 26 

Canada  5 26 

China  7 98 

India  3 22 

Indonesië  2 25 

Japan  2 14 

Koeweit  1  

Oman  1 1 

Qatar  1  

Saoedi-Arabië  1 7 

VAE  2  

VS 1 18 224 

Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 
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Tabel L.3 Totale connectiviteit per land in 2018 voor alle benchmarkluchthavens 

  AMS CDG DXB FRA IST LHR MUC 

Bahrein Connectiviteit 2018 26 43 128 34 21 60 28 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -47% -11% 163% -29% -57% 23% -42% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 3%  -1% 1% 0%  

Brazilië Connectiviteit 2018 243 289 67 296 69 295 165 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 19% 42% -67% 46% -66% 45% -19% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 2% 26% 5% 6% 6%  

Canada Connectiviteit 2018 395 532 80 767 237 659 528 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -14% 16% -82% 68% -48% 44% 16% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 4% 5% 2% 7% 2% 6% 

China Connectiviteit 2018 1.230 1.904 401 1.491 357 1.396 833 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 13% 75% -63% 37% -67% 28% -23% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 12% 8% 7% 3% 6% 9% 6% 

India Connectiviteit 2018 277 487 653 385 247 730 284 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -37% 11% 49% -12% -44% 67% -35% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 8% 7% 5% 7% 14% 5% 5% 

Indonesië Connectiviteit 2018 266 158 103 126 146 278 84 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 60% -5% -38% -24% -12% 68% -49% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 13%  7%  18%   

Japan Connectiviteit 2018 250 773 111 956 95 958 588 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -53% 45% -79% 79% -82% 80% 10% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 5% 7% 2% 12% 3% 12% 15% 

Koeweit Connectiviteit 2018 40 58 148 48 54 77 26 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -38% -10% 129% -26% -16% 20% -59% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 10% 4%  7% 27% 5%  

Oman Connectiviteit 2018 65 90 157 75 46 142 52 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -28% 0% 75% -16% -49% 59% -42% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 19%  11% 10% 20% 9%  

Qatar Connectiviteit 2018 31 48 - 38 39 155 29 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -37% -1% -100% -22% -20% 219% -40% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 4% -1%  -5% 7% 7% 0% 

Saoedi-Arabië Connectiviteit 2018 99 202 378 115 130 168 62 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens -40% 23% 129% -30% -21% 2% -63% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 7% 7% 18% 4% 11% 3% 4% 

VAE Connectiviteit 2018 145 210 - 146 76 273 106 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 6% 53% -100% 7% -44% 100% -22% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 3%  1% 3% 3% 1% 

VS Connectiviteit 2018 4.344 4.816 723 4.701 1.217 8.451 3.361 

 Verschil met gemiddelde alle luchthavens 10% 22% -82% 19% -69% 114% -15% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 0% 1% -4% 0% 5% 5% 3% 

Gemiddeld over 13 landen Verschil met gemiddelde alle luchthavens -14% 20% -5% 7% -46% 67% -29% 

 Gemiddelde jaarlijkse groei 2009/18 9% 4% 9% 4% 10% 5% 5% 

Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) 



 



Benchmark luchthavengelden  
en overheidsheffingen 



 



SEO Economisch Onderzoek  -  Roetersstraat 29  -  1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630  -  www.seo.nl - secretariaat@seo.nl 
ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC: ABNANL2A  -  ING: IBAN: NL96INGB0004641100 BIC: INGBNL2A 

KvK Amsterdam 41197444  -  BTW NL 003023965 B01 
 

Amsterdam, januari 2019 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Luchtvaart en 

Maritieme zaken 
 
 
 
 

Benchmark luchthavengelden  
en overheidsheffingen 

Voor de jaren 2003, 2008, 2013, 2017 en 2018 

 
 

Joost Zuidberg 
Valentijn van Spijker 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

“De wetenschap dat het goed is” 
 
SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons 
onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de 
Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winst-
oogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen 
van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. 
 
 

SEO-rapport nr. 2019-04 
 
ISBN 978-90-6733-959-9  

Copyright © 2015 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen, 
onderzoeken en collegesyllabi, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Gegevens uit dit rapport mogen niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s). Toestemming kan worden verkregen via 
secretariaat@seo.nl 



BENCHMARK LUCHTHAVENGELDEN  
EN OVERHEIDSHEFFINGEN  i 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

 

Samenvatting 

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in het prijspeil van Schiphol ten opzichte van tien concurrerende 
luchthavens. Negen van die tien luchthavens zijn duurder dan Schiphol. Londen Heathrow, Frankfurt en München 
zijn, in die volgorde, de drie duurste luchthavens. Schiphol is in 2018 5 procent duurder dan in 2017. Verder laten 
de resultaten zien dat het prijsniveau op Schiphol in 2018 identiek is aan dat van 2003. Daarmee is het de enige 
luchthaven die geen toename van de aeronautical opbrengsten laat zien tussen 2003 en 2018. Tot slot blijkt dat er 
op Schiphol iets minder scherp gedifferentieerd wordt tussen O/D- en transferpassagiers als het gaat over de integrale 
korting voor transferpassagiers in de som van havengelden en overheidsheffingen. 
 
In het licht van het belang van een concurrerend kostenniveau op Schiphol presenteert SEO Eco-
nomisch Onderzoek in opdracht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken 
(DGLM) de actualisatie van het eerder ontwikkelde benchmarkmodel. Het rapport omvat de re-
sultaten van het onderzoek naar de hoogte van en ontwikkelingen in de luchthavengelden, ATC-
heffingen en overheidsheffingen (tezamen ‘aeronautical opbrengsten’) op elf verschillende lucht-
havens (Schiphol, Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Heathrow, Brussel, Londen Gat-
wick, Madrid, München, Zürich, Dubai en Istanbul Ataturk). Een pakket vliegtuigtypen dat 98,3 
procent van het totaal aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2017 representeert (‘Schiphol 
pakket’) vormt de basis voor de berekening van alle luchthavengelden, ATC-heffingen en over-
heidsheffingen. Ten behoeve van de consistentie en de vergelijkbaarheid staat het ‘Schiphol pakket’ 
aan de basis van alle onderzochte jaren (2003, 2008, 2013, 2017 en 2018) en alle onderzochte lucht-
havens. Aangezien de resultaten berekende bedragen zijn op basis van een gelijk pakket vliegver-
keer op elke luchthaven, komen ze niet overeen met de werkelijke bedragen die luchthavens, ATC-
providers en overheden jaarlijks in rekening brengen. Wel vormen ze een solide basis voor een 
internationale vergelijking. De onderzoeksvragen die centraal staan in het onderzoek zijn: 
• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten op de elf onderzochte luchthavens, welke ontwik-

kelingen in de tijd zijn zichtbaar en hoe verhoudt Schiphol zich tot de andere luchthavens? 
• Welke tariefdifferentiaties hanteren de luchthavens en wat zijn de verschillen? 
• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten voor drie afzonderlijke vliegtuigtypen (groot, mid-

delgroot en klein) op de elf onderzochte luchthavens en hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot 
de andere luchthavens? 

• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten voor een vliegtuigtype dat alleen O/D-passagiers 
vervoert en hoe hoog zijn deze voor hetzelfde vliegtuigtype dat 80 procent transferpassagiers 
vervoert en hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot de andere luchthavens? 

• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten voor een vliegtuigtype met gateafhandeling (con-
nected) en hoe hoog zijn deze voor hetzelfde vliegtuigtype met apronafhandeling (disconnected) en 
hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot de andere luchthavens? 

• Hoe hoog zijn de aeronautical opbrengsten gemiddeld per O/D-passagier en hoe hoog per 
transferpassagier op de verschillende luchthavens en hoe verhoudt Schiphol zich in deze tot de 
andere luchthavens? 
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De belangrijkste conclusies met betrekking tot de totale aeronautical opbrengsten zijn: 
• Van de elf luchthavens staat Schiphol, op basis van de in de zomer van 2018 geldende tarieven, 

op de tiende plaats. De tarieven op Schiphol liggen in 2018 5 procent hoger dan in 2017.  
• Londen Heathrow (191 procent), Frankfurt (102 procent), München (84 procent), Parijs Char-

les de Gaulle (74 procent), Londen Gatwick (61 procent), Zürich (56 procent), Brussel, Madrid 
(beide 23 procent) en Dubai (1 procent) zijn duurder dan Schiphol. Istanbul Ataturk (25 procent 
goedkoper dan Schiphol) is de goedkoopste luchthaven. 

• Tussen 2017 en 2018 zijn, door een toename van de landingsgelden, passagiersgelden en secu-
ritygelden, de totale aeronautical opbrengsten van Schiphol met 5 procent toegenomen. Slechts 
twee luchthavens noteren een afname: Madrid (2 procent) en Frankfurt (1 procent). De meeste 
andere luchthavens laten geen (Zürich en Istanbul Ataturk) of een beperkte groei zijn, variërend 
van 1 procent (Londen Heathrow) tot 5 procent (Londen Gatwick).  

• Op Schiphol zijn de aeronautical opbrengsten in 2018 even hoog als in 2003. Over die periode 
laten alle andere luchthavens een substantiële groei zien.  

• Op Schiphol bestaan de aeronautical opbrengsten voor 58 procent uit havengelden (landings-
gelden, parkeergelden en passagiersgelden) en voor 35 procent uit securitygelden. Het restant 
bestaat uit ATC-heffingen. 

• Op alle andere luchthavens vormen de havengelden ook het grootste deel van de totale aero-
nautical opbrengsten. Ook de passagiersbelastingen zijn op een aantal luchthavens van substan-
tieel belang. Het aandeel securitygelden en -heffingen is op geen enkele benchmarkluchthaven 
groter dan op Schiphol (35 procent). Alleen Parijs Charles de Gaulle, Zürich en Brussel hebben 
een aandeel groter dan of gelijk aan 20 procent. Alleen op Parijs Charles de Gaulle zijn de 
aeronautical opbrengsten uit het securitysegment in absolute zin hoger dan op Schiphol.  

 
De belangrijkste conclusies met betrekking tot tariefdifferentiaties zijn: 
• Tien van de elf luchthavens maken onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers in de pas-

sagiersgelden. Londen Gatwick is de enige luchthaven die in 2018 in de passagiersgelden geen 
differentiatie naar O/D- en transferpassagier toepast. Op Zürich, Istanbul Ataturk en met name 
op Dubai (nultarief voor transferpassagiers) is het verschil in passagiersgeldtarief tussen O/D- 
en transferpassagiers groter dan op Schiphol.  

• Op vijf luchthavens, waaronder ook Schiphol, wordt ook onderscheid tussen O/D- en trans-
ferpassagiers in de securitygelden of –heffingen gemaakt. Dubai differentieert ook hier het 
scherpst. 

• De passagiersbelastingen op de Londense en Duitse luchthavens en op Parijs Charles de Gaulle 
gelden alleen voor O/D-passagiers.1 Op Dubai geldt het grootste deel van de passagiersbelas-
tingen (de nieuwe passenger facility charge) voor zowel O/D- als transferpassagiers. Gezien de 
omvang van de passagiersbelastingen op deze luchthavens, heeft deze differentiatie (of juist 
niet, zoals op Dubai) een belangrijke invloed op het verschil in totale aeronautical opbrengsten 
per O/D- en per transferpassagier.  

• Schiphol maakt geen onderscheid in tarieven tussen verschillende bestemmingsgroepen, terwijl 
dit op de meeste andere luchthavens in verschillende mate wel gebeurt. 

 
 
 
                                                        
1  Het gaat hierbij alleen om passagiersbelastingen, niet om andere overheidsheffingen zoals securityhef-

fingen. 
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De belangrijkste conclusies met betrekking tot de gevoeligheidsanalyses zijn: 
• Berekening van de aeronautical opbrengsten per turnaround voor vliegtuigtypen in drie grootte-

klassen leert dat Schiphol met name relatief goedkoop is voor grote vliegtuigtypen. Dit hangt 
voor een belangrijk deel samen met de hoge tarieven in de passagiersbelastingen voor intercon-
tinentaal vliegende passagiers op andere luchthavens. Dat leidt ertoe dat voornamelijk de Lon-
dense luchthavens relatief duur zijn voor grote vliegtuigtypen. 

• Voorts laat de analyse zien dat Schiphol relatief goedkoper is voor het intra-Europese vliegtuig-
type met voornamelijk transferverkeer, maar juist relatief duurder voor het intercontinentale 
vliegtuigtype met voornamelijk transferverkeer. Algemeen geldt hierbij dat de relatieve positie 
van Schiphol vooral op de langeafstandsvluchten voor een belangrijk deel wordt bepaald door 
de hoge passagiersbelastingstarieven op de Britse en Duitse luchthavens die alleen in rekening 
worden gebracht voor O/D-passagiers (voor transferpassagiers worden geen passagiersbelas-
tingen in rekening gebracht). Dat betekent dat als een intercontinentaal toestel vol zit met O/D-
passagiers de aeronautical opbrengsten op Britse en Duitse luchthavens heel hoog zijn, terwijl 
die heel laag zijn als er alleen maar transferpassagiers op zitten. De passagiersmix kan daarmee 
een grote invloed hebben op de relatieve positie van Schiphol. Voor intra-Europese vluchten 
gelden aanzienlijk minder hoge passagiersbelastingstarieven in het Verenigd Koninkrijk en 
Duitsland, waardoor het effect van de passagiersmix voor kleinere toestellen minder groot is.  

• De resultaten van de gevoeligheidsanalyse naar het effect van type afhandeling laat zien dat 
Schiphols differentiatie in de landingsgelden geen zichtbaar effect heeft op de relatieve aero-
nautical opbrengsten per turnaround. Op luchthavens waar bijvoorbeeld een afzonderlijke boar-
ding bridge charge geldt (met name Istanbul Ataturk) of een korting wordt gegeven op de passa-
giersgelden bij apronafhandeling (remote stand rebate op de Londense luchthavens) geldt een 
scherpere differentiatie naar type afhandeling. 

• Tot slot volgt uit de analyse dat de gemiddelde aeronautical opbrengsten per transferpassagier 
in verhouding tot de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D-passagier op Schiphol (62 
procent) enigszins boven het gemiddelde over de onderzochte luchthavens (59 procent) liggen. 
Verder laten de resultaten zien dat in 2018 het verschil tussen de aeronautical opbrengsten per 
O/D- en transferpassagier het grootst is op Londen Gatwick en Dubai. De gemiddelde aero-
nautical opbrengsten per transferpassagier bedragen op deze luchthavens respectievelijk 36 en 
37 procent van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D-passagier. Op de Londense 
luchthaven wordt dat volledig veroorzaakt door het nultarief voor transferpassagiers in de pas-
sagiersbelasting (air passenger tax). Verder is op Madrid het verschil met 75 procent relatief klein, 
gevolgd door Brussel (71 procent). De andere luchthavens noteren allemaal een percentage 
tussen de 60 (München) en 66 procent (Zürich en Istanbul Ataturk). 
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1 Inleiding 

Een concurrerend kostenniveau op Schiphol is van belang voor de Nederlandse luchtvaart. Met het oog op die be-
leidscontext is het van belang om de hoogte en de ontwikkeling van de luchthavengelden en overheidsheffingen op de 
nationale luchthaven te monitoren. Deze rapportage biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) totale aeronautical 
opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen op Schiphol in verhouding tot concurrerende luchthavens, als-
mede in het effect dat enkele belangrijke tariefdifferentiaties hebben op het niveau van de aeronautical opbrengsten 
per turnaround. Tot slot biedt de analyse inzicht in de mate waarin op Schiphol en andere luchthavens in de totale 
aeronautical opbrengsten gedifferentieerd wordt naar transfer- en O/D-passagiers.  

1.1 Beleidscontext 

In de Luchtvaartnota uit 2009 typeert het Rijk de “continuïteit, kwaliteit en netwerkontwikkeling van de 
luchthaven Schiphol als vitale schakel in de Nederlandse economie” als publiek belang. In diezelfde nota 
vermeldt het Rijk het belang van een continue zorg voor een concurrerend kostenniveau, mede als 
gevolg van de relatief kleine thuismarkt van Schiphol en de navenante grote afhankelijkheid van 
transferpassagiers. 
 
Ook in de meest recente Rijksbegroting uit 2018 wordt een concurrerend kostenniveau van Schip-
hol van belang genoemd, zoals ook omschreven in de Actieagenda Schiphol. In dit licht wordt ook 
de relevantie van het monitoren en benchmarken van de op Schiphol geldende tarieven met de 
tarieven op concurrerende luchthavens duidelijk. Omdat het beleid onderkent dat een concurre-
rend kostenniveau van belang is voor de Nederlandse luchtvaartsector, is het voor de Nederlandse 
overheid van cruciaal belang om goed zicht te houden op de ontwikkeling en hoogte van de Schip-
holtarieven in internationaal perspectief.  
 
De resultaten van de analyse bieden de Nederlandse overheid gedetailleerd inzicht in de (ontwik-
keling van de) op Schiphol geldende tarieven (luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-hef-
fingen) en bieden haar daarmee objectieve informatie die kan worden gebruikt voor beleidsvor-
ming.  

1.2 Leeswijzer 

Om een up-to-date beeld te krijgen van de luchthavengelden (alle hieronder vallende aeronautical 
opbrengsten worden “gelden” genoemd), ATC-heffingen en overheidsheffingen (alle hieronder 
vallende aeronautical opbrengsten worden “heffingen” of “belastingen” genoemd) op verschil-
lende Europese luchthavens en met name om de positie van en de ontwikkelingen op Schiphol ten 
opzichte van concurrerende luchthavens in kaart te brengen, vindt een actualisatie van de in 
2017/2018 door SEO uitgevoerde benchmark plaats. Dit betekent concreet dat de totale luchtha-
vengelden, ATC-heffingen en overheidsheffingen, die betaald zouden moeten worden voor een-
zelfde pakket vliegtuigtypen en -bewegingen, in dit onderzoek ook voor 2018 en opnieuw voor 
2003, 2008, 2013 en 2017 zijn berekend. De studie richt zich op dezelfde elf luchthavens (Schiphol, 
Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, Londen Heathrow, Brussel, Dubai, Istanbul Ataturk, Londen 
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Gatwick, Madrid, München en Zürich) als in de vorige uitvoering van de benchmark. De verkeers-
gegevens van Schiphol over 2017 en de informatie uit openbare havengeldregelingen, eventueel 
aangevuld met tarieven uit de IATA Aviation Charges Intelligence Center dienen als inputgegevens 
voor alle te onderzoeken jaren en voor alle te onderzoeken luchthavens. Dit maakt het uitvoeren 
van zowel een consistente longitudinale vergelijking als een consistente vergelijking tussen de lucht-
havens onderling mogelijk. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie staat in Hoofd-
stuk 2. De analyseresultaten van de totale aeronautical opbrengsten staan in Hoofdstuk 3. Voorts 
gaat de analyse in Hoofdstuk 4 in detail in op de voor de afzonderlijke gelden en heffingen geldende 
tariefdifferentiaties. Hoofdstuk 5 omvat de uitvoering van de gevoeligheidsanalyses. De eerste ge-
voeligheidsanalyse berekent voor drie vliegtuigtypen met verschillende omvang (klein, middelgroot 
en groot) de totale aeronautical opbrengsten per turnaround per luchthaven. De volgende gevoelig-
heidsanalyses brengen de aeronautical opbrengsten per turnaround in beeld voor verschillende aan-
delen transferpassagiers en voor verschillende typen afhandeling (connected of disconnected). Tot slot 
volgt ook dit jaar de gevoeligheidsanalyse die de gemiddelde totale aeronautical opbrengsten per 
O/D- en transferpassagier voor iedere luchthaven uiteenzet. 
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2 Methode 

Evenals voorgaande jaren worden de totale aeronautical opbrengsten dit jaar onderverdeeld naar dienstencategorie. 
Deze onderverdeling onderscheidt havengelden, emissiegelden, securitygelden en –heffingen, geluidsgelden en –heffingen, 
ATC-heffingen en passagiersbelastingen. De hoogten en ontwikkelingen van deze categorieën worden in detail in 
kaart gebracht. Voorts bieden gevoeligheidsanalyses inzicht in de effecten die bepaalde kenmerken (vliegtuiggrootte, 
percentage transferpassagiers en type afhandeling) hebben op de aeronautical opbrengsten op de verschillende luchtha-
vens. Tot slot worden ook de gemiddelde totale aeronautical opbrengsten per transfer- en per O/D-passagier in kaart 
gebracht. 
 
Het benchmarkmodel dat reeds enkele jaren in gebruik is voor deze jaarlijks terugkerende studie 
geeft inzicht in de effecten van veranderende luchthavengelden en overheidsheffingen. Het model 
geeft de aeronautical opbrengsten2 voor negen Europese luchthavens en twee luchthavens in het 
Midden-Oosten in detail weer. Het gaat hier om gelden en heffingen die luchtvaartmaatschappijen 
per turnaround (landing, verblijf en start) op een luchthaven betalen. De tariefinput voor het model 
bestaat uit informatie uit de officiële havengeldregelingen en informatie over de overheidsheffingen 
van de betreffende luchthavens en landen enerzijds en de IATA Aviation Charges Intelligence 
Center (ACIC) anderzijds. Onderverdeling van de aeronautical opbrengsten vindt plaats naar dien-
stencategorie. Het rapport onderscheidt de onderstaande dienstencategorieën.3 
 
• Havengelden (bestaande uit landingsgelden,4 parkeergelden, 5 passagiersgelden6 en vrachtgel-

den); 
• Emissiegelden; 
• Securitygelden en –heffingen; 
• Geluidsgelden en –heffingen; 
• ATC-heffingen; 
• Passagiersbelastingen. 
 

                                                        
2  ‘Aeronautical opbrengsten’ zijn de opbrengsten die de betreffende gelden en heffingen opleveren voor 

luchthavens, ATC-providers en overheden. Deze zijn gelijk aan de aeronautical kosten (som van luchtha-
vengelden, ATC-heffingen en overheidsheffingen) voor luchtvaartmaatschappijen. Dit is niet hetzelfde als 
visit kosten, omdat hier ook de afhandelings- en brandstofkosten onder vallen. Deze kosten zijn in de 
benchmarkstudie buiten beschouwing gelaten. 

3  Aannames van belang voor de berekening van de aeronautical opbrengsten uit de verschillende luchtha-
vengelden en overheidsheffingen staan in bijlage A.  

4  Landingsgelden zijn in deze studie zowel start- als landingsgelden. Enkele luchthavens (Schiphol, Brussel, 
Frankfurt en München) brengen immers voor zowel starts als landingen landingsgelden in rekening.  

5  Op Schiphol is er sprake van een gratis parkeerperiode van 6:15 uur overdag en sinds 2015 een vrijstelling 
van parkeergelden voor de nachtperiode. Door de aannames omtrent het parkeren (twee uur voor vlieg-
tuigtypen die voornamelijk op Europese bestemmingen vliegen en zes uur voor vliegtuigtypen die voorna-
melijk op intercontinentale bestemmingen vliegen) lijkt het in de resultaten dat Schiphol geen parkeergelden 
in rekening brengt, hetgeen in werkelijkheid uiteraard niet het geval is. De aeronautical opbrengsten uit 
parkeergelden van Parijs Charles de Gaulle, Brussel, Madrid, Dubai en Istanbul Ataturk hebben deels be-
trekking op gelden die samenhangen met het parkeren (boarding bridge charge of electricity charge). 

6  Onder de passagiersgelden vallen eveneens afzonderlijke gelden per passagier voor check-in en bagageaf-
handeling. Bovendien wordt de PRM charge (vergoeding voor personen met beperkte mobiliteit) in de ana-
lyse onder de passagiersgelden geschaard. 



4 HOOFDSTUK 2 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Teneinde de aeronautical opbrengsten op de elf luchthavens op een consistente manier met elkaar 
te vergelijken, is de veronderstelling dat elke luchthaven dezelfde hoeveelheid verkeer verwerkt 
leidend. De verkeersgegevens hebben betrekking op het zogenaamde ‘Schiphol pakket’, dat bestaat 
uit een representatieve vloot van 38 vliegtuigtypen op basis van het verkeer op Schiphol in 2017. 
Het ‘Schiphol pakket’ bestaat uit alle vliegtuigtypen waarmee in 2017 meer dan 1.000 vliegtuigbe-
wegingen zijn uitgevoerd op Schiphol. Het pakket representeert 98,3 procent van het totale aantal 
vliegbewegingen en 98,6 procent van het totaal aantal passagiers in 2017. 7 De gegevens dienen als 
basis voor de jaren 2003, 2008, 2013, 2017 en 2018, hetgeen ook het maken van een consistente 
vergelijking in de tijd mogelijk maakt. Om die reden zijn resultaten van eerdere edities van de ben-
chmark niet vergelijkbaar met de resultaten uit deze versie. De gehanteerde verkeersmix is in alle 
edities immers anders. 
 
Nadat de belangrijkste tariefdifferentiaties in kaart zijn gebracht, staan in de gevoeligheidsanalyses 
specifieke vliegtuigtypen, die op Schiphol relatief veel voorkomen, centraal. De eerste analyse ver-
gelijkt de aeronautical opbrengsten per turnaround per luchthaven van een klein (voornamelijk regi-
onale bestemmingen), een middelgroot (voornamelijk Europese bestemmingen) en een groot 
(voornamelijk intercontinentale bestemmingen) vliegtuigtype. Deze typen representeren gezamen-
lijk 37,4 procent van alle vliegtuigbewegingen in 2017: 
 
• Embraer 190; 
• Boeing 737-800W; 
• Boeing 777-300ER. 
 
De tweede gevoeligheidsanalyse bestaat uit een vergelijking van de aeronautical opbrengsten per 
turnaround, waarbij de opbrengsten worden berekend op basis van 0 procent en 80 procent8 trans-
ferpassagiers voor een zelfde vliegtuigtype. Op die manier kunnen de effecten van de O/D-trans-
ferdifferentiatie zuiver in beeld worden gebracht, zonder dat andere variabelen (zoals vliegtuig-
grootte) de resultaten verstoren. Hier gaat het om de volgende typen: 
 
• Airbus A319; 
• Airbus A330-300. 
 
Daarnaast presenteert het rapport een gevoeligheidsanalyse van het effect van het aandeel gateaf-
handeling (connected). Net als in bovenstaande analyse wordt, in dit geval, het percentage gateaf-
handeling kunstmatig gevarieerd (0 procent en 100 procent9) om zo het zuivere effect in beeld te 
kunnen brengen. De vliegtuigtypen die deel uitmaken van deze analyse zijn: 
 
• Embraer 175; 
• Boeing 787-9.  

                                                        
7  In bijlage F staan de belangrijkste vliegtuigspecificaties van de vliegtuigtypen uit het ‘Schiphol pakket’. 
8  Er is hier voor maximaal 80 procent transfer gekozen, omdat gemiddeld 100 procent voor een vliegtuigtype 

over een heel jaar niet realistisch is. Zowel 0 procent als 80 procent transfer zijn uiterste waarden en vormen 
grofweg de bandbreedte van het transferaandeel.  

9  Op Schiphol zijn er zowel vliegtuigtypen die vrijwel alleen aan de gate worden afgehandeld als vliegtuigtypen 
die vrijwel alleen op de apron worden afgehandeld. Deze range is daarom realistisch. 
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Tot slot bevat het rapport een analyse van de aeronautical opbrengsten per passagier, waarbij on-
derscheid wordt gemaakt tussen O/D- en transferpassagiers. De resultaten bieden hiermee onder 
meer inzicht in welke luchthavens relatief goedkoop zijn voor transferpassagiers. 
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3 Aeronautical opbrengsten 

In 2018 is alleen Istanbul Ataturk goedkoper dan Schiphol. Londen Heathrow is nog steeds veruit de duurste 
luchthaven. Op ruime afstand volgen Frankfurt, München en Parijs Charles de Gaulle. Op alle luchthavens bestaan 
de totale aeronautical opbrengsten voor het grootste deel uit havengelden (de som van landings-, parkeer- en passa-
giersgelden). Ook de securitygelden en –heffingen spelen op een groot deel van de luchthavens een belangrijke rol. Tot 
slot hebben de passagiersbelastingen op de Londense en Duitse luchthavens en op Parijs Charles de Gaulle en Dubai 
een aanzienlijke omvang. Emissiegelden, geluidsgelden en –heffingen en ATC-heffingen zijn op de meeste luchthavens 
beperkt van omvang. 

3.1 Introductie 

Net als vorig jaar staat Schiphol op plaats tien in termen van totale berekende aeronautical op-
brengsten uit luchthavengelden, overheidsheffingen en ATC-heffingen. Londen Heathrow is, uit-
gaande van het ‘Schiphol pakket’, veruit het duurst. Frankfurt en München volgen op gepaste af-
stand. Parijs Charles de Gaulle, Londen Gatwick, Zürich, Brussel en Madrid completeren de top 
acht. Istanbul Ataturk is nog altijd de goedkoopste luchthaven en Dubai is marginaal duurder dan 
Schiphol. De ranglijst van hoge aeronautical opbrengsten (duur) naar lage aeronautical opbrengsten 
(goedkoop) ziet er als volgt uit:10 
1. Londen Heathrow, € 2.544 miljoen; 
2. Frankfurt, € 1.767 miljoen; 
3. München, € 1.610 miljoen; 
4. Parijs Charles de Gaulle, 1.521 miljoen; 
5. Londen Gatwick, € 1.405 miljoen; 
6. Zürich, € 1.363 miljoen; 
7. Brussel, € 1.078 miljoen; 
8. Madrid, € 1.077 miljoen; 
9. Dubai, € 882 miljoen; 
10. Schiphol, € 875 miljoen; 
11. Istanbul Ataturk, € 656 miljoen. 
 
Het vervolg van dit hoofdstuk biedt inzicht in de onderverdeling van de aeronautical opbrengsten 
naar dienstencategorie, de ontwikkeling in afzonderlijke luchthavengelden en overheidsheffingen 
en in de ontwikkeling van de positie van Schiphol tussen 2003 en 2018. 

3.2 Aeronautical opbrengsten naar dienstencategorie 

Bij de presentatie van de analyseresultaten met betrekking tot totale aeronautical opbrengsten on-
derscheidt dit rapport de volgende dienstencategorieën: 

                                                        
10  Hierbij moet nogmaals worden benadrukt dat het gaat om berekende aeronautical opbrengsten op basis 

van een vast pakket aan vliegtuigbewegingen en passagiers (‘Schiphol pakket’). Deze getallen weerspiegelen 
derhalve niet de werkelijke aeronautical opbrengsten op de genoemde luchthavens. 
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• Havengelden (bestaande uit landingsgelden, parkeergelden, passagiersgelden en vrachtgel-
den);11 

• Emissiegelden; 
• Securitygelden en –heffingen;12 
• Geluidsgelden en –heffingen;12 
• ATC-heffingen; 
• Passagiersbelastingen. 

Figuur 3.1 Landingsgelden, passagiersgelden, securitygelden en -heffingen en 
passagiersbelastingen zijn qua omvang de belangrijkste kostencategorieën  

 
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljard) voor 2018 voor het ‘Schiphol 

pakket’ op basis van de medio 201813 geldende tarieven. 

Figuur 3.1 en tabel 3.1 laten de verdeling van de totale aeronautical opbrengsten over de verschil-
lende dienstencategorieën op de elf luchthavens zien. De havengelden14 vormen op Schiphol 58 
procent van de totale aeronautical opbrengsten. Dat aandeel is relatief laag. Andere luchthavens 

                                                        
11  De hier gehanteerde categorie ‘havengelden’ komt op de meeste luchthavens niet overeen met het totaal 

aan luchthavengelden dat in rekening wordt gebracht. Opbrengsten met betrekking tot security, geluid en 
emissies vallen op sommige luchthavens immers ook onder de luchthavengelden. Omwille van de verge-
lijkbaarheid is daarom gekozen voor de focus op de indeling naar dienstencategorieën, waarbij ‘havengel-
den’ (in enge zin dus) één van de vergelijkbare categorieën vormt. Complicaties zijn echter niet uitgesloten. 
Zo brengen de Londense luchthavens geen separate securitygelden in rekening, omdat de securitykosten 
daar uit de passagiersgelden worden gefinancierd. Daarnaast worden op Londen Gatwick geen afzonder-
lijke ATC-heffingen in rekening gebracht, omdat die daar onder de landingsgelden vallen.  

12  Hierbij gaat het bij ‘gelden’ om luchthavengelden en bij ‘heffingen’ om overheidsheffingen. 
13  De meeste luchthavens wijzigen de tarieven aan het begin van het jaar (januari) of aan het begin van het 

zomerseizoen (april). Eventuele wijzigingen later in het jaar (tot en met 1 september) zijn ook in de analyse 
meegenomen.  

14  Havengelden zijn niet hetzelfde als de eerdergenoemde luchthavengelden. Luchthavengelden omvatten na-
melijk alle in dit onderzoek meegenomen door de luchthaven in rekening gebrachte gelden (dus ook emis-
sie-, security- en geluidsgelden). 
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met een laag aandeel havengelden zijn Londen Gatwick (50 procent), München (53 procent), Parijs 
Charles de Gaulle (55 procent) en Dubai (59 procent). Op Istanbul Ataturk is het aandeel met 98 
procent het hoogst. Ook op Madrid (88 procent), Brussel (73 procent) en Londen Heathrow (70 
procent) is het aandeel havengelden relatief hoog.  

Tabel 3.1 Op alle luchthavens is het aandeel havengelden het grootst15 

 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Landingsgelden (excl. emissiegelden) 174 117 140 100 55 171 89 404 289 140 150 

Parkeergelden - 32 82 57 35 142 50 70 95 49 100 

Passagiersgelden 334 631 610 363 876 332 561 1,315 565 656 562 

Overige gelden - 8 - - - - - - 0 1 41 

Havengelden 508 788 832 521 966 646 700 1,789 949 847 852 
            

Emissiegelden - - - - 24 - 14 71 - 12 16 
            

Securitygelden 307 211 - 24 44 - - - 101 32 305 

Securityheffingen - - 361 - 253 - - - 20 206 - 

Securitygelden en -heffingen 307 211 361 24 297 - - - 121 239 305 
            

Geluidsgelden - - - - 129 - 7 - - 175 86 

Geluidsheffingen - - 15 - 13 - - - - - - 

Geluidsgelden en -heffingen - - 15 - 142 - 7 - - 175 86 
            

ATC-heffingen 60 79 66 4 49 11 6 6 7 49 104 
            

Passagiersbelastingen - - 246 333 290 - 678 678 - 290 - 
            

Totaal 875 1,078 1,521 882 1,767 656 1,405 2,544 1,077 1,610 1,363 
            

% Havengelden 58% 73% 55% 59% 55% 98% 50% 70% 88% 53% 62% 

% Emissiegelden     1%  1% 3%  1% 1% 

% Securitygelden en -heffingen 35% 20% 24% 3% 17%    11% 15% 22% 

% Geluidsgelden en -heffingen   1%  8%  1%   11% 6% 

% ATC-heffingen 7% 7% 4% 0% 3% 2% 0% 0% 1% 3% 8% 

% Passagiersbelastingen   16% 38% 16%  48% 27%  18%  

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljoen) voor 2018 voor het ‘Schip-

hol pakket’ op basis van de medio 2018 geldende tarieven.  

Naast de havengelden vormen voornamelijk de securitygelden en –heffingen en de passagiersbe-
lastingen een aanzienlijk aandeel op verscheidene luchthavens. Op Schiphol (35 procent), Parijs 
Charles de Gaulle (24 procent), Zürich (22 procent), Brussel (20 procent), Frankfurt (17 procent), 
München (15 procent) en Madrid (11 procent) omvat het securitysegment meer dan 10 procent 
van de totale aeronautical opbrengsten. Het kan hierbij gaan om securitytarieven die de luchthaven 
zelf in rekening brengt en/of door de betreffende overheid (indirect) worden geheven. De Lon-
dense luchthavens en Istanbul Ataturk brengen geen afzonderlijke securitygelden of –heffingen in 
rekening. Londen Heathrow en Londen Gatwick financieren de securitykosten uit de passagiers-
gelden. 
 
Passagiersbelastingen spelen op een zestal luchthavens een belangrijke rol: op Londen Gatwick (48 
procent), Dubai (38 procent), Londen Heathrow (27 procent), München (18 procent), Parijs Char-
les de Gaulle en Frankfurt (beide 16 procent) vormen de passagiersbelastingen een aanzienlijk deel 
van de totale aeronautical opbrengsten. Op Schiphol zijn er na het afschaffen van de vliegbelasting 
geen aeronautical opbrengsten uit passagiersbelastingen. 

                                                        
15  Dezelfde tabellen voor de jaren 2003, 2008, 2013 en 2017 staan in Bijlage B. 



10 HOOFDSTUK 3 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Aeronautical opbrengsten uit emissiegelden zijn er slechts op vijf luchthavens, waarbij op iedere 
luchthaven de relatieve omvang beperkt is: op Londen Heathrow is het aandeel met 3 procent het 
hoogst. Op de andere luchthavens is het aandeel beperkt tot 1 procent. Schiphol brengt geen af-
zonderlijke emissiegelden in rekening. 
 
Schiphol heeft na het afschaffen van de geluidsisolatieheffing in 2015 en de governmental compensation 
levy in 2016 geen afzonderlijke aeronautical opbrengsten uit het geluidssegment meer. Schiphol 
integreert het geluidsaspect echter wel in de luchthavengelden door te differentiëren naar geluids-
categorie in de landingsgelden. Op luchthavens waar het geluidssegment wel expliciet onderdeel 
uitmaakt van de aeronautical opbrengsten, is het aandeel meestal lager dan 10 procent. Alleen op 
München is het aandeel hoger: 11 procent. 
 
Tot slot is ook het aandeel van de ATC-heffingen veelal gering, variërend van 0 procent op de 
Londense luchthavens en Dubai tot 8 procent op Zürich. Op Schiphol is het aandeel 7 procent. 

3.3 Ontwikkeling van de aeronautical opbrengsten 

Figuur 3.2 laat de hoogte en de ontwikkeling van de aeronautical opbrengsten tussen 2003 en 2018 
zien op alle luchthavens die onderdeel uitmaken van de analyse. Zoals vermeld, betreffen dit bere-
kende aeronautical opbrengsten op basis van een vast pakket aan vliegtuigbewegingen gebaseerd 
op het werkelijke verkeer op Schiphol in 2017. Tabel 3.2 presenteert daarnaast detailinformatie 
over de toename tussen 2003 en 2018, tussen 2017 en 2018 en over de gemiddelde jaarlijkse toe-
name tussen 2003 en 2018. 

3.3.1 Ontwikkeling van de totale aeronautical opbrengsten 

Figuur 3.2 laat zien dat de totale aeronautical opbrengsten op Schiphol op basis van een gelijke 
selectie vliegtuigbewegingen in 2018 gelijk zijn aan die in 2003. Tussen 2008 en 2018 zijn ze juist 
aanzienlijk afgenomen. Een eerste substantiële afname van de aeronautical opbrengsten wordt ver-
oorzaakt door de afschaffing van de vliegbelasting in 2009. Na 2009, heeft een aanzienlijke daling 
van de aeronautical opbrengsten tussen 2014 en 2017 geleid tot een verdere afname. Tussen 2016 
en 2017 bedroeg de afname van de totale aeronautical opbrengsten bijna 8 procent. Het laatste jaar 
is echter voor het eerst weer sprake van een toename van de tarieven: 5 procent. 
 
Naast Schiphol noteren zes andere luchthavens ten opzichte van 2017 een toename van de totale 
aeronautical opbrengsten. Die varieert van 1 procent op Londen Heathrow tot 5 procent op Lon-
den Gatwick. Een substantiële afname is alleen zichtbaar op Madrid (2 procent) en Frankfurt (1 
procent). 
 
Schiphol is de enige luchthaven die tussen 2003 en 2018 geen toename van de totale aeronautical 
opbrengsten laat zien. Die zijn in 2018 namelijk identiek aan 2003. De Londense luchthavens laten 
opvallende groeipatronen zien over die periode, hetgeen met name wordt verklaard door een eer-
dere verhoging van de tarieven van de passagiersbelasting in 2007. Ook de luchthaventarieven zijn 
in die periode gestegen. Tussen 2003 en 2018 zijn de aeronautical opbrengsten op Londen 
Heathrow en Londen Gatwick met respectievelijk 207 procent en 140 procent toegenomen. Ook 
op Frankfurt (103 procent), Madrid (97 procent) en vooral op Dubai (1052 procent) is een forse 
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toename van de totale aeronautical opbrengsten zichtbaar tussen 2003 en 2018. Daarbij moet wor-
den opgemerkt dat de aeronautical opbrengsten op Dubai in 2003 op een zeer laag niveau lagen. 
Zürich (27 procent) en Parijs Charles de Gaulle (59 procent) noteren de laagste toename over de 
periode 2003-2018.  
 
De gemiddelde jaarlijkse toename op de onderzochte luchthavens volgt bovenstaand patroon: 
Schiphol (0 procent), Istanbul Ataturk (1 procent), Zürich (2 procent), Parijs Charles de Gaulle (3 
procent), Brussel, München (beide 4 procent), Frankfurt en Madrid (beide 5 procent) noteren de 
laagste jaar-op-jaargroei. Dubai (18 procent), Londen Heathrow (8 procent) en Londen Gatwick 
(6 procent) bevinden zich aan de bovenkant van de marge. 
 
Omdat ontwikkelingen in totale aeronautical opbrengsten niet altijd de ontwikkelingen in specifieke 
luchthavengelden of overheidsheffingen reflecteren, presenteert paragraaf 3.3.2 de opmerkelijkste 
ontwikkelingen in de belangrijkste luchthavengelden en overheidsheffingen. 

Figuur 3.2 De aeronautical opbrengsten van Schiphol zitten in 2018 op hetzelfde niveau als in 
2003 

 
Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljard) voor 2018 voor het ‘Schiphol 

pakket’ op basis van de medio 2018 geldende tarieven.  
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Tabel 3.2 In 2018 nemen alleen de totale aeronautical opbrengsten op Madrid substantieel af 

 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Toename 2003-18            

Landingsgelden (excl. emissiegelden) -11% 77% 7% 38% -33% 12% 399% 295% 55% -15% -21% 

Parkeergelden  78% 112% Nieuw -27% 10% 71% 5% 39% 63% 345% 

Passagiersgelden 10% 67% 95% Nieuw 97% 24% 126% 249% 200% 103% 80% 

Overige gelden  Nieuw       Nieuw -83% 0% 

Havengelden 2% 71% 72% 615% 68% 18% 137% 228% 114% 61% 51% 

Emissiegelden     Nieuw  Nieuw Nieuw  Nieuw -54% 

Securitygelden 23% 50%  Nieuw Nieuw    164% 81% 62% 

Securityheffingen   33%  37%    Nieuw 16%  

Securitygelden en -heffingen 23% 50% 33% Nieuw 60%    217% 22% 62% 

Geluidsgelden     2864%  Nieuw   253% -49% 

Geluidsheffingen -100%  234%  -41%       

Geluidsgelden en -heffingen -100%  234%  454%  Nieuw   253% -49% 

ATC-heffingen -28% Nieuw -39% 0% -43% 47% -82% -77% -89% -43% -7% 

Passagiersbelastingen   32% Nieuw Nieuw  163% 163%  Nieuw  

Totaal 0% 79% 44% 1052% 103% 18% 140% 207% 97% 88% 27% 

Gemiddelde jaarlijkse toename 2003-18 

Landingsgelden (excl. emissiegelden) -0.8% 3.9% 0.4% 2.2% -2.6% 0.8% 11.3% 9.6% 3.0% -1.1% -1.6% 

Parkeergelden  3.9% 5.1% Nieuw -2.1% 0.6% 3.7% 0.3% 2.2% 3.3% 10.5% 

Passagiersgelden 0.7% 3.5% 4.5% Nieuw 4.6% 1.5% 5.6% 8.7% 7.6% 4.8% 4.0% 

Overige gelden  Nieuw       Nieuw -11.2% 0.0% 

Havengelden 0.1% 3.6% 3.7% 14.0% 3.5% 1.1% 5.9% 8.2% 5.2% 3.2% 2.8% 

Emissiegelden     Nieuw  Nieuw Nieuw  Nieuw -5.1% 

Securitygelden 1.4% 2.7%  Nieuw Nieuw    6.7% 4.1% 3.3% 

Securityheffingen   1.9%  2.1%    Nieuw 1.0%  

Securitygelden en -heffingen 1.4% 2.7% 1.9% Nieuw 3.2%    8.0% 1.3% 3.3% 

Geluidsgelden     25.3%  Nieuw   8.8% -4.4% 

Geluidsheffingen -100.0%  8.4%  -3.5%       

Geluidsgelden en -heffingen -100.0%  8.4%  12.1%  Nieuw   8.8% -4.4% 

ATC-heffingen -2.2% Nieuw -3.3% 0.0% -3.7% 2.6% -10.7% -9.3% -13.7% -3.7% -0.5% 

Passagiersbelastingen   1.9% Nieuw Nieuw  6.7% 6.7%  Nieuw  

Totaal 0.0% 4.0% 2.5% 17.7% 4.8% 1.1% 6.0% 7.8% 4.6% 4.3% 1.6% 

Toename 2017-18            

Landingsgelden (excl. emissiegelden) 4.0% 8.7% 2.1% 2.5% 0.0% 0.0% 14.2% 6.7% -1.0% 2.6% 0.0% 

Parkeergelden  3.4% 2.3% 2.5% 0.0% 0.0% 16.3% 1.4% -4.4% 1.2% 0.0% 

Passagiersgelden 4.2% 3.2% 12.7% 0.0% -0.5% 0.1% 4.8% -1.1% -2.6% 3.2% 0.0% 

Overige gelden  0.1%       -29.4% 0.0% 0.0% 

Havengelden 4.1% 3.9% 9.7% 0.8% -0.4% 0.0% 6.7% 0.7% -2.3% 3.0% 0.0% 

Emissiegelden     0.0%  11.3% 3.5%  0.0% 0.0% 

Securitygelden 7.9% 0.5%  0.0% 0.0%    -3.6% 20.2% 0.0% 

Securityheffingen   -3.4%  -5.9%    1.7% 2.2%  

Securitygelden en -heffingen 7.9% 0.5% -3.4% 0.0% -5.0%    -2.7% 4.3% 0.0% 

Geluidsgelden     0.0%  9.6%   4.3% 0.0% 

Geluidsheffingen   2.2%  0.0%       

Geluidsgelden en -heffingen   2.2%  0.0%  9.6%   4.3% 0.0% 

ATC-heffingen -1.7% 22.5% -22.8% 0.0% -2.1% 0.0% -1.8% -1.8% 0.0% -2.1% -2.6% 

Passagiersbelastingen   0.0% 7.8% 1.1%  2.4% 2.4%  1.1%  

Totaal 5.0% 4.4% 2.8% 3.3% -1.0% 0.0% 4.6% 1.2% -2.4% 2.8% -0.2% 

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
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3.3.2 Ontwikkeling van specifieke gelden en heffingen 

Landingsgelden16 
De meeste luchthavens laten ten opzichte van 2017 een toename van de aeronautical opbrengsten 
uit landingsgelden zien. Die toename varieert van 2 procent op Parijs Charles de Gaulle tot 14 
procent op Londen Gatwick. Schiphol noteert een groei van 4 procent. Vier luchthavens noteren 
geen groei: op Frankfurt, Zürich en Istanbul Ataturk zijn de opbrengsten ongewijzigd en Madrid 
laat een afname van 1 procent zien. Voorts is op acht van de elf luchthavens sprake van een toe-
name van de aeronautical opbrengsten uit landingsgelden over de periode 2003-2018, waarin grote 
variaties zichtbaar zijn. Schiphol (11 procent), München (15 procent) en Zürich (21 procent) laten 
een afname van de aeronautical opbrengsten uit landingsgelden zien tussen 2003 en 2018. 

Parkeergelden 
Tussen 2017 en 2018 zijn op zeven luchthavens de aeronautical opbrengsten uit parkeergelden 
toegenomen, variërend van 1 procent op Londen Heathrow en München tot 16 procent op Londen 
Gatwick. Alleen Madrid noteert een afname (4 procent). Verder laten de meeste luchthavens 
waarop aeronautical opbrengsten uit parkeergelden voorkomen een toename zien tussen 2003 en 
201817 18 Alleen op Frankfurt zijn de aeronautical opbrengsten uit parkeergelden in 2018 lager dan 
in 2003 (27 procent). 

Passagiersgelden 
De ontwikkeling van de aeronautical opbrengsten uit passagiersgelden laat op een vijftal luchtha-
vens een opwaartse trend zien tussen 2017 en 2018, variërend van 3 procent op Brussel en Mün-
chen tot 13 procent op Parijs Charles de Gaulle. Frankfurt, Londen Heathrow (beide 1 procent) 
en Madrid (3 procent) laten een afname zien. Geen ontwikkeling is zichtbaar op Zürich, Istanbul 
Ataturk en Dubai. Over de periode 2003-2018 laten alle luchthavens een toename zien. Die toe-
name varieert van 10 procent op Schiphol tot 249 procent op Londen Heathrow.  

Securitygelden en -heffingen 
De gezamenlijke securitygelden en -heffingen vormen op enkele luchthavens een substantieel deel 
van de totale aeronautical opbrengsten. Frankfurt (5 procent), Parijs Charles de Gaulle en Madrid 
(beide 3 procent) noteren een afname. Schiphol laat met 8 procent de grootste groei zien. Ook op 
München (4 procent) en Brussel (minder dan 1 procent) nemen de aeronautical opbrengsten uit 
het securitysegment toe. Tussen 2003 en 2018 nemen de aeronautical opbrengsten uit het security-
segment op alle luchthavens waarop securitygelden dan wel -heffingen in rekening worden gebracht 
toe, uiteenlopend van 22 procent op München tot 217 procent op Madrid. Schiphol noteert een 
toename van 23 procent.  

                                                        
16  Landingsgelden zijn in deze studie zowel start- als landingsgelden. Enkele luchthavens (Schiphol, Brussel, 

Frankfurt en München) brengen immers voor zowel starts als landingen landingsgelden in rekening. 
17  Op Schiphol is sprake van een gratis parkeerperiode van zes uur en 15 minuten. Door de aannames omtrent 

het parkeren (twee uur voor vliegtuigtypen die voornamelijk op Europese bestemmingen vliegen en zes 
uur voor vliegtuigtypen die voornamelijk op intercontinentale bestemmingen vliegen) lijkt het in de resul-
taten dat Schiphol geen parkeergelden in rekening brengt, hetgeen in werkelijkheid uiteraard niet het geval 
is, omdat het in de praktijk voorkomt dat vliegtuigen langer dan zes uur en 15 minuten parkeren. 

18  Dubai bracht in 2003 geen parkeer- en passagiersgelden in rekening. Daarom staat er geen groeipercentage 
over de periode 2003-2018 in tabel 3.2. Momenteel brengt de luchthaven wel parkeer- en passagiersgelden 
in rekening. 
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Geluidsgelden en -heffingen 
Geluidsgelden en –heffingen spelen op de meeste luchthavens geen of slechts een beperkte rol.19 
Op Zürich, Frankfurt en München is het aandeel met respectievelijk 6, 8 en 11 procent het hoogst. 
De enige andere luchthavens waarop het geluidssegment een bescheiden rol speelt zijn Parijs Char-
les de Gaulle en Londen Gatwick. Na de afschaffing van de governmental compensation levy in 2016 
heeft Schiphol geen afzonderlijke aeronautical opbrengsten uit het geluidssegment meer. Schiphol 
integreert het geluidsaspect echter wel in de luchthavengelden door te differentiëren naar geluids-
categorie in de landingsgelden. Op een deel van de andere luchthavens (Londen Heathrow, Brussel 
en Madrid) bestaan ook geen specifieke geluidsgelden of –heffingen, maar wel differentiaties naar 
geluidsproductie in met name de landingsgelden. Op Dubai en Istanbul Ataturk bestaan helemaal 
geen geluidsgelden en -heffingen of differentiaties naar geluidsproductie in de landingsgelden. Tus-
sen 2017 en 2018 nemen de aeronautical opbrengsten uit het geluidssegment op Londen Gatwick, 
München en Parijs Charles de Gaulle met respectievelijk 10, 4 en 2 procent toe.  

ATC-heffingen 
Op zeven luchthavens is een daling van ATC-tarieven zichtbaar tussen 2017 en 2018, variërend 
van 2 procent op Schiphol, Londen Heathrow, Frankfurt, München en Londen Gatwick tot 23 
procent op Parijs Charles de Gaulle. Alleen op Brussel nemen de ATC-tarieven toe (meer dan 20 
procent). Op Madrid, Dubai en Istanbul Ataturk zijn de tarieven ongewijzigd. Over de periode 
2003-2018 laten vrijwel alle luchthavens een afname zien. De grootste afname tussen 2003 en 2018 
is zichtbaar op Madrid (89 procent) en de Londense luchthavens (respectievelijk 77 en 82 procent). 
Op Schiphol zijn de aeronautical opbrengsten uit ATC-heffingen tussen 2003 en 2018 met 28 pro-
cent afgenomen. Bij bovenstaande conclusies moet worden opgemerkt dat de ATC-heffingen op 
alle luchthavens slechts een beperkt deel van de totale aeronautical opbrengsten (maximaal 8 pro-
cent, op Zürich) vormen en de invloed van een ontwikkeling in de ATC-heffingen op de totale 
aeronautical opbrengsten daarmee gering is. 

Passagiersbelastingen20 
Op enkele luchthavens vormen de passagiersbelastingen een belangrijk deel van de aeronautical 
opbrengsten. Tussen 2017 en 2018 zijn de wijzigingen hierin beperkt. Alleen Dubai laat met 8 
procent een substantiële toename zien. Op de Londense en Duitse luchthavens is een beperktere 
toename zichtbaar van respectievelijk 2 en 1 procent. Parijs Charles de Gaulle laat geen wijzigingen 
zien. Tussen 2003 en 2018 is er vooral op de Londense luchthavens sprake van een forse toename 
(163 procent). Ook Parijs Charles de Gaulle noteert een toename (32 procent) van de aeronautical 
opbrengsten uit passagiersbelastingen. De Duitse luchthavens laten in de tabel geen procentuele 
toename tussen 2003 en 2018 zien (in 2003 was er immers nog geen passagiersbelasting), maar de 
invoering van de flugsteuer op 1 januari 2011 heeft wel degelijk een forse invloed op de totale aero-
nautical opbrengsten gehad. Hetzelfde geldt op Dubai met betrekking tot de recente invoering van 

                                                        
19  Verschillende luchthavens differentiëren in de landingsgelden wel/ook naar geluidsproductie. Op Londen 

Heathrow zijn de landingsgelden zelfs voor het grootste deel afhankelijk van de geluidsklasse van het toestel 
en is er nauwelijks sprake van differentiatie naar MTOW. 

20  Voor de vaststelling van het tarief van de passagiersbelastingen is net zoals voor passenger based havengelden 
(met name passagiersgelden en securitygelden) uitgegaan van de eerste bestemming. Echter, in de praktijk 
is voor de totstandkoming van de passagiersbelasting de finale bestemming leidend, welke afwijkt van de 
eerste bestemming als sprake is van een doortransfer. Als de finale bestemming in een andere afstandsklasse 
ligt dan de eerste bestemming betekent dat in de meeste gevallen een onderschatting van de aeronautical 
opbrengsten uit passagiersbelastingen. Zie Bijlage A voor een inschatting van de omvang van die onder-
schatting. 
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de passenger facility charge. De aeronautical opbrengsten uit passagiersbelastingen vormen op de 
Duitse luchthavens momenteel immers 16 (Frankfurt) tot 18 procent (München) en op Dubai zelfs 
38 procent van de totale aeronautical opbrengsten.  

Overige luchthavengelden en overheidsheffingen 
Andere luchthavengelden en overheidsheffingen (vrachtgelden en emissiegelden) zijn in absolute 
zin van beperkt belang. De vrachtgelden op Zürich hebben met 3 procent de grootste relatieve 
omvang. Ontwikkelingen in deze tarieven hebben derhalve maar een zeer beperkte invloed op de 
ontwikkeling van de totale aeronautical opbrengsten van luchthavens.  

3.3.3 Ontwikkeling van de positie van Schiphol 

In tabel 3.3 staan de aeronautical opbrengsten voor alle luchthavens voor de jaren 2003, 2008, 
2013, 2017 en 2018. Daarnaast geeft de tabel de verschillen met Schiphol in de betreffende jaren 
weer.  
 
In 2018 zijn de meeste luchthavens duurder dan Schiphol: alleen Istanbul Ataturk (25 procent) is 
goedkoper. De grote hubluchthavens Londen Heathrow (191 procent), Frankfurt (102 procent) en 
Parijs Charles de Gaulle (74 procent) hebben allen aanzienlijk hogere berekende aeronautical op-
brengsten. Ook meer secundaire (hub)luchthavens als Brussel, Londen Gatwick, Madrid, München 
en Zürich zijn aanzienlijk duurder dan Schiphol.  
 
Sinds 2008 zijn de aeronautical opbrengsten op Schiphol substantieel afgenomen en is daarmee de 
concurrentiepositie versterkt. De meeste andere luchthavens laten over die periode immers een 
toename van de aeronautical opbrengsten zien. In 2008, toen op Schiphol nog de vliegbelasting 
van kracht was, waren, op basis van het ‘Schiphol pakket’ van 2017, alleen Londen Heathrow en 
Zürich duurder. Verder terug, in 2003, waren alleen Parijs Charles de Gaulle en Zürich duurder. 
Destijds waren de tarieven voor de passagiersbelasting op de Londense luchthavens nog beperkt. 

Tabel 3.3 In 2018 is alleen Istanbul Ataturk goedkoper dan Schiphol 

 2003 2008 2013 2017 2018 

 Aeronautical 
opbrengsten 

Verschil met 
AMS 

Aeronautical 
opbrengsten 

Verschil met 
AMS 

Aeronautical 
opbrengsten 

Verschil met 
AMS 

Aeronautical 
opbrengsten 

Verschil met 
AMS 

Aeronautical 
opbrengsten 

Verschil met 
AMS 

AMS 874  1,330  1,093  833  875  

BRU 602 -31% 839 -37% 1,002 -8% 1,032 24% 1,078 23% 

CDG 1,047 20% 1,334 0% 1,502 37% 1,479 77% 1,521 74% 

DXB 77 -91% 248 -81% 526 -52% 854 2% 882 1% 

FRA 872 0% 1,097 -18% 1,615 48% 1,785 114% 1,767 102% 

IST 556 -36% 560 -58% 565 -48% 656 -21% 656 -25% 

LGW 585 -33% 1,076 -19% 1,286 18% 1,343 61% 1,405 61% 

LHR 829 -5% 1,710 29% 2,434 123% 2,514 202% 2,544 191% 

MAD 546 -37% 661 -50% 1,202 10% 1,103 32% 1,077 23% 

MUC 857 -2% 916 -31% 1,423 30% 1,566 88% 1,610 84% 

ZRH 1,071 23% 1,402 5% 1,447 32% 1,366 64% 1,363 56% 

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot1: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (x € miljoen) voor alle jaren voor het 

huidige ‘Schiphol pakket’ op basis van de in de betreffende jaren geldende tarieven.  
Noot2: In rood de luchthavens die duurder zijn.
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4 Tariefdifferentiaties 

De onderzochte luchthavens hanteren een grote verscheidenheid aan tariefdifferentiaties. De meest voorname is de 
differentiatie tussen O/D- en transferpassagiers. Op Schiphol, Dubai, Istanbul Ataturk, Zürich en Brussel gelden 
de scherpste differentiaties tussen O/D- en transferpassagiers in de passagiersgelden. Op een aantal luchthavens, 
waaronder Schiphol, wordt ook op het securitysegment een differentiatie naar O/D en transfer toegepast. Voorts zijn 
op de Londense en Duitse luchthavens en op Parijs Charles de Gaulle transferpassagiers uitgezonderd van de pas-
sagiersbelastingen. Ook differentieert het grootste deel van de luchthavens in meer of mindere mate naar bestemmings-
groep (gebaseerd op afstand of bestemmingsregio) in de passagiersgelden en, indien van kracht, in de passagiersbelas-
tingen. Schiphol differentieert op geen enkele manier naar bestemming of afstand. Dat geldt ook voor Brussel, Zürich 
en Dubai. 

4.1 Introductie 

Differentiaties kunnen een belangrijke invloed hebben op het specifieke prijsniveau voor een be-
paald type vliegtuig en/of passagier op een luchthaven. Dat prijsniveau kan substantieel afwijken 
van het algemene beeld dat voortkomt uit hoofdstuk 3. Om die reden is het van belang om een 
goed en helder inzicht te hebben in de differentiaties die de luchthavens in de benchmarkstudie 
hanteren. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van op welke luchthavens welke differentiaties van 
toepassing zijn voor welke luchthavengelden en/of overheidsheffingen. Daarnaast laten staafdia-
grammen een helder beeld zien van het verschil in de passagiers- en securitygelden tussen O/D- 
en transferpassagiers en tussen passagiers met verschillende geografisch gegroepeerde bestemmin-
gen en herkomsten in de passagiersgelden. 

4.2 Typen differentiatie 

Deze paragraaf laat zien voor welke luchthavengelden en overheidsheffingen welke differentiaties 
gelden (zie tabel 4.1). Daaruit blijkt dat de differentiatie tussen O/D- en transferpassagiers de meest 
voorkomende is: op alle luchthavens wordt in passagiersgelden, securitygelden en/of passagiersbe-
lastingen een gereduceerd of geen tarief voor transferpassagiers in rekening gebracht. Andere fre-
quent gehanteerde differentiaties betreffen type afhandeling (connected of disconnected), bestemmings-
categorie, geluidsproductie en tijdstip (dag/nacht). Ook wordt er op sommige luchthavens gedif-
ferentieerd naar economy/business, vrachtvluchten/passagevluchten en peak/off-peak. Het vervolg van 
deze paragraaf biedt meer inzicht in de verschillen tussen de luchthavens in de O/D-transferdiffe-
rentiatie in de passagiersgelden, securitygelden en -heffingen en passagiersbelastingen en in de ver-
schillen tussen luchthavens in de differentiatie naar bestemmingscategorieën. 
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Tabel 4.1 Het overzicht van de belangrijkste differentiaties21 in de zomer van 2018 op de 
verschillende luchthavens laat een diffuus beeld zien22

  O/D en transfer 
Bestemming/herkomst/ 

afstand 
Economy/business Geluidsclassificatie 

Schiphol 
- Passagiersgelden 

- Securitygelden 
  - Landingsgelden 

Parijs Charles de Gaulle 

- Passagiersgelden 

- Check-ingelden 

- Bagageafh. gelden 

- Passagiersbelasting 

- Securityheffingen 

- Parkeergelden 

(electricity charge) 

- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 

- Passagiersbelasting 
- Landingsgelden 

- Geluidsheffingen 

Frankfurt 

- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 

- Securityheffingen 

- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 

- Securityheffingen 

 - Geluidsgelden 

Londen Heathrow 
- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 

- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 
- Passagiersbelasting - Landingsgelden 

Brussel 

- Passagiersgelden 

- Passagiersgelden 

(CUP charge) 
  - Landingsgelden 

Londen Gatwick 

- Passagiersbelasting 

- Check-ingelden 

- Bagageafh. gelden 

  

- Passagiersbelasting - Passagiersbelasting - Geluidsgelden 

Madrid 

- Passagiersgelden 

- Check-ingelden 

- Securitygelden 

- Landingsgelden 

- Passagiersgelden 

- Securitygelden 

  

München 

- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 

- Securityheffingen 

- Passagiersgelden 

- Passagiersbelasting 

- Securityheffingen 

 
- Landingsgelden 

- Geluidsgelden 

Zürich 
- Passagiersgelden 

- Securitygelden 
  - Geluidsgelden 

Dubai 

- Passagiersgelden 

- Securitygelden 

- Passagiersbelasting  

(API fee) 

   

Istanbul Ataturk 
- Passagiersgelden 

- Check-ingelden 

- Landingsgelden  

(follow-me charge) 

- Passagiersgelden 

  

 (dis)Connected Vracht en passagier Dag en nacht/tijdstip Peak en off-peak 

Schiphol - Landingsgelden - Landingsgelden - Landingsgelden  

Parijs Charles de Gaulle - Parkeergelden 
- Securityheffingen 

- Passagiersbelasting 

- Landingsgelden 

- Parkeergelden 

- Geluidsheffingen 

 

Frankfurt - Parkeergelden 

- Landingsgelden  

- Securitygelden 

- Geluidsgelden  

(passive noise abatement) 

- Parkeergelden 

- Geluidsgelden 
 

Londen Heathrow - Passagiersgelden   
- Landingsgelden 

- Parkeergelden 
 

Brussel  
- Landingsgelden 

- Parkeergelden 

- Landingsgelden 

- ATC-heffingen 
 

Londen Gatwick - Passagiersgelden  
- Landingsgelden 

- Geluidsgelden 

- Landingsgelden 

- Parkeergelden 

 

Madrid 

- Parkeergelden 

 (boarding bridge en bus 
transport) 

 - Parkeergelden  

München - Passagiersgelden - Securitygelden - Landingsgelden  

Zürich   - Geluidsgelden  

Dubai 
- Parkeergelden 

 (boarding bridge) 
   

Istanbul Ataturk 

- Landingsgelden 

- Parkeergelden 

 (boarding bridge) 

 

- Landingsgelden  

(lighting charge) 

 

 

Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

                                                        
21  Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de belangrijkste differentiaties opgenomen in tabel 4.1. Andere 

differentiaties die minder voorkomen of juist zeer generiek van aard zijn, zijn die naar aankomst/vertrek 
(alle luchthavens brengen passagiersgelden alleen in rekening per vertrekkende passagier), type infrastruc-
tuur (sommige luchthavens brengen bijvoorbeeld afzonderlijke gelden voor check-in in rekening) en loca-
tie/terminal (sommige luchthavens maken onderscheid tussen gebruik van verschillende terminals). 

22  Een overzicht van de differentiaties per luchthavengeld en overheidsheffing staat in bijlage D. 
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Figuur 4.1 geeft inzicht in de verschillen tussen de tarieven die luchthavens hanteren voor O/D- 
en transferpassagiers in de passagiersgelden. Als een luchthaven tevens een differentiatie naar be-
stemming hanteert is het gewogen gemiddelde genomen van de verschillende tarieven. Uit de gra-
fiek komt naar voren dat tien van de elf luchthavens een lager tarief hanteren voor transferpassa-
giers.23 Dubai hanteert de meest extreme differentiatie: voor transferpassagiers betalen luchtvaart-
maatschappijen niets, terwijl het tarief voor O/D-passagiers omgerekend € 17,16 (AED 75) be-
draagt. Londen Gatwick differentieert niet tussen O/D- en transferpassagiers in de passagiersgel-
den. Grote verschillen bestaan op Zürich, Istanbul Ataturk, Schiphol en Brussel (tarieven voor 
transferpassagiers bedragen hier respectievelijk 38 procent, 40 procent, 42 procent en 51 procent 
van het O/D-tarief). Madrid (60 procent), Frankfurt (62 procent), Londen Heathrow (75 procent), 
Parijs Charles de Gaulle (76 procent) en München (83 procent) hanteren minder scherpe differen-
tiaties tussen de tarieven voor O/D- en transferpassagiers in de passagiersgelden. Op Parijs Charles 
de Gaulle is de gemiddelde korting voor transferpassagiers in 2018 afgenomen.  

Figuur 4.1 Alleen Zürich en Dubai differentiëren in de passagiersgelden scherper dan Schiphol 
tussen O/D- en transferpassagiers 

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

Ook in de securitygelden of –heffingen maken de meeste luchthavens onderscheid tussen O/D- 
en transferpassagiers: Schiphol, de Duitse luchthavens,24 Parijs Charles de Gaulle,25 Madrid, Zürich 
en Dubai. Tarieven voor transferpassagiers bedragen hier 54 procent (Zürich) tot 63 procent (Parijs 
Charles de Gaulle) van het tarief voor O/D-passagiers. Op Schiphol is dit aandeel 56 procent. 

                                                        
23  Het gaat hier concreet om de passagiersgelden (passenger service charge). Londen Gatwick heft bijvoorbeeld 

wel separate check-in charges en separate tarieven voor bagageafhandeling voor O/D- en transferpassa-
giers. De omvang hiervan is echter zeer beperkt. 

24  Op de Duitse luchthavens wordt in de praktijk voor transferpassagiers die arriveren vanuit een Schengen-
land geen securityheffing in rekening gebracht. Dat komt echter niet expliciet tot uiting in de gepubliceerde 
tarieven. In de modelexercities is daar wel rekening mee gehouden. 

25  De airport tax op Parijs Charles de Gaulle betreft een securityheffing. 
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Voorts wijkt Dubai hier vanaf door in zijn geheel geen securitygelden voor transferpassagiers in 
rekening te brengen. Tot 2011 golden ook op Brussel verschillende tarieven voor O/D- en trans-
ferpassagiers in de securitygelden. Met ingang van 2011 zijn deze echter gelijk. Een overzicht van 
de tarieven voor de securitygelden op de verschillende luchthavens staat in figuur 4.2. 

Figuur 4.2 Schiphol differentieert gemiddeld tussen O/D- en transferpassagiers in het security-
segment 

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

Tot slot valt op dat er in de meeste gevallen ook onderscheid wordt gemaakt tussen O/D- en 
transferpassagiers in de passagiersbelastingen. In de praktijk betekent dit dat luchtvaartmaatschap-
pijen voor transferpassagiers de heffing in zijn geheel niet betalen. Dat is met ingang van 2016 ook 
het geval in de Franse civil aviation tax. Alleen de passagiersbelastingen op Dubai gelden in zekere 
mate voor zowel O/D- als transferpassagiers. In de passenger facility charge geldt geen differentiatie 
tussen O/D- en transferpassagiers. De API fee op Dubai geldt voor vertrekkende, arriverende en 
transferpassagiers. In de praktijk houdt dat in dat O/D-passagiers per gebruik van de luchthaven 
de belasting twee keer betalen en transferpassagiers één keer. Omdat de passagiersbelastingen op 
de meeste luchthavens een substantieel deel van de totale aeronautical opbrengsten vormen, zijn 
de effecten van het uitzonderen van transferpassagiers aanzienlijk. Hoofdstuk 5 gaat daar dieper 
op in. 

4.2.1 Bestemming 

Figuur 4.3 geeft inzicht in de tarieven per bestemming per luchthaven in de passagiersgelden. Uit 
de figuur blijkt dat er op Schiphol, Brussel, Londen Gatwick, Zürich en Dubai geen differentiatie 
naar bestemming van kracht is. Dit zijn luchthavens (met uitzondering van Londen Gatwick) 
waarop het verschil tussen de tarieven voor O/D- en transferpassagiers relatief groot is. Op de 
andere luchthavens zijn verschillende differentiaties tussen bestemmingen zichtbaar. Frankfurt 
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(EU, Europa (non-EU) en intercontinentaal), Parijs Charles de Gaulle (EU (Schengen), Europa 
(non-Schengen) en intercontinentaal) en Londen Heathrow (binnenland, Schengen (inclusief Ier-
land en Kroatië) en non-Schengen) hanteren drie groepen bestemmingen. München, Madrid (beide 
EU en non-EU) en Istanbul Ataturk (binnenland en internationaal) onderscheiden twee groepen 
bestemmingen. Tot slot is het belangrijk te onderkennen dat op bepaalde luchthavens separate 
tarieven gelden voor bepaalde gebiedsdelen (zoals de Franse overzeese gebieden voor Parijs Char-
les de Gaulle).  

Figuur 4.3 Er is relatief weinig variatie in passagiersgeldtarieven tussen verschillende bestem-
mingsregio’s; de absolute verschillen in tarieven zijn met name op Parijs Charles de 
Gaulle, Londen Heathrow en Madrid echter wel aanzienlijk 

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

Differentiaties naar bestemming bestaan voornamelijk in de passagiersgelden. Maar ook in de pas-
sagiersbelastingen gelden vaak afzonderlijke tarieven voor verschillende bestemmingsgroepen. In 
de civil aviation tax op Parijs Charles de Gaulle geldt voor de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, 
Zwitserland en de Franse overzeese gebieden een tarief van € 4,48, terwijl voor overige landen een 
tarief van € 8,06 van kracht is. De solidarity tax heeft verschillende tarieven voor passagiers die naar 
de Europese Unie vertrekken (economy: € 1,13, business: € 11,27) en passagiers die naar andere landen 
vertrekken (economy: € 4,51, business: € 45,07). Met ingang van november 2009 kent de air passenger 
duty op de Londense luchthavens een bestemmingsdifferentiatie die afstandsafhankelijk is in plaats 
van regioafhankelijk. Met ingang van 2015 is het aantal afstandsklassen verlaagd van 4 naar 2. De 
volgende tarieven gelden in 2018: 
• Bestemming =< 2000 mijl van Londen: £ 13 (economy) en £ 26 (business); 
• Bestemming > 2001 mijl van Londen: £ 78 (economy) en £ 172 (business);26 
                                                        
26  Op papier onderscheidt de Britse passagiersbelasting “Lowest Class of Travel”, “Standard Rate” en “Higher 

rate”. Laatstgenoemde wordt buiten beschouwing gelaten, omdat het daarbij gaat om relatief grote vliegtui-
gen (meer dan 20 ton MTOW) met relatief weinig stoelen (minder dan 19 stoelen). Met dergelijke vliegtui-
gen wordt op Schiphol (en ook elders) vrijwel niet regulier gevlogen. 
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Ook voor de Duitse flugsteuer geldt een soortgelijke differentiatie: 
• Bestemming < 2500 kilometer van Frankfurt: € 7,46; 
• Bestemming tussen 2500 en 6000 kilometer van Frankfurt: € 23,31; 
• Bestemming > 6000 kilometer van Frankfurt: € 41,97. 
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5 Gevoeligheidsanalyses 

De resultaten in dit hoofdstuk bieden inzicht in hoe de onderzochte luchthavens zich tot elkaar verhouden als het 
gaat om bepaalde vliegtuigkarakteristieken of passagiers. De resultaten laten zien dat Schiphol met name relatief 
goedkoop is voor grote vliegtuigtypen. Het aandeel transferpassagiers heeft een aanzienlijk effect op de aeronautical 
opbrengsten per turnaround. Dat geldt in veel mindere mate voor het aandeel gateafhandeling (connected). Tot slot 
volgt uit de analyse per passagier dat op Dubai, Londen Gatwick en Londen Heathrow de aeronautical opbrengsten 
per transferpassagier ten opzichte van de aeronautical opbrengsten per O/D-passagier het laagst zijn. Op Brussel en 
Madrid is het verschil tussen de gemiddelde opbrengsten per O/D- en transferpassagier het kleinst. Op Schiphol is 
het verschil iets kleiner dan gemiddeld. 

5.1 Introductie 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de verschillende tariefstructuren van luchthavens uitwer-
ken op afzonderlijke verkeers- of vervoerssegmenten, is het waardevol om te kijken naar de aero-
nautical opbrengsten per turnaround (aankomst en vertrek) van vliegtuigtypen met uiteenlopende of 
tegengestelde kenmerken. Dit hoofdstuk geeft in dit kader de resultaten van drie verschillende ge-
voeligheidsanalyses weer. De eerste analyse richt zich op vliegtuiggrootte, waarbij de aeronautical 
opbrengsten voor een klein, middelgroot en groot vliegtuigtype worden geanalyseerd. Vervolgens 
volgen de analyses van het effect van veel of weinig transferverkeer en van gateafhandeling (con-
nected) versus apronafhandeling (disconnected). In deze twee analyses wordt het vliegtuigtype constant 
gehouden en wordt het percentage transferverkeer respectievelijk gateafhandeling kunstmatig ge-
varieerd. Op deze manier wordt het effect zo zuiver mogelijk in beeld gebracht. Tot slot presenteert 
het hoofdstuk ook de resultaten van de analyse van de aeronautical opbrengsten per O/D- en 
transferpassagier. Dit geeft een compleet en representatief beeld van het verschil in opbrengsten 
uit O/D- en transferpassagiers op de luchthavens. 
 
Tabel 5.1 geeft een samenvattend beeld van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per turnaround 
op basis van de medio 2018 geldende tarieven en de afwijkingen per vliegtuigtype per luchthaven 
van dat gemiddelde. De tabellen met detailcijfers per vliegtuigtype staan in bijlage E. 
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Tabel 5.1 Schiphol is voor ieder vliegtuigtype goedkoper dan gemiddeld  

Vliegtuigtype Kenmerk 

Gemiddelde 

aeronautical 

opbrengsten 

Afwijking van gemiddelde aeronautical opbrengsten 

AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Embraer 190 Klein € 2.923 -29% -7% 14% -34% 34% -58% -12% 83% -17% 31% -3% 

Boeing 738W Middelgroot € 6.032 -28% -11% 14% -24% 32% -54% 1% 77% -23% 20% -3% 

Boeing 773ER Groot € 14.897 -47% -34% 14% -48% 34% -48% 32% 113% -22% 24% -18% 

Airbus A319 0% transfer € 5.680 -27% -12% 18% -17% 34% -55% -6% 67% -21% 17% 2% 

Airbus A319 80% transfer € 3.856 -29% -3% 18% -39% 37% -57% -13% 68% -11% 27% 0% 

Airbus A333 0% transfer € 17.643 -54% -45% 5% -47% 41% -58% 66% 138% -39% 21% -26% 

Airbus A333 80% transfer € 10.106 -44% -25% 21% -49% 34% -43% 3% 104% -13% 18% -5% 

Embraer 175 0% connected € 2.699 -33% -11% 16% -36% 29% -60% -14% 110% -20% 25% -5% 

Embraer 175 100% connected € 2.856 -34% -14% 16% -35% 23% -51% -7% 113% -17% 19% -10% 

Boeing 789 0% connected € 11.107 -43% -27% 16% -49% 39% -62% 20% 104% -15% 25% -8% 

Boeing 789 100% connected € 11.706 -42% -27% 18% -48% 31% -46% 22% 105% -19% 19% -12% 

Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

5.2 Vliegtuiggrootte: groot, middelgroot en klein 

Figuur 5.1 laat de aeronautical opbrengsten per turnaround voor een groot (Boeing 777-300ER), 
middelgroot (Boeing 737-800W) en klein (Embraer 190) vliegtuigtype zien. Schiphol staat voor het 
kleine en grote vliegtuigtype op de negende plaats en voor het middelgrote type op de tiende plaats. 
Onderlinge absolute verschillen zijn vooral voor het grote vliegtuigtype aanzienlijk. De verschillen 
in aeronautical opbrengsten per turnaround voor het kleine vliegtuigtype zijn in absolute zin vaak 
marginaal. Uit tabel 5.1 blijkt dat Schiphol relatief goedkoop is voor het grote vliegtuigtype: aero-
nautical opbrengsten per turnaround zijn 47 procent lager dan gemiddeld. Voor het middelgrote en 
het kleine vliegtuigtype is Schiphol respectievelijk 28 en 29 procent goedkoper dan gemiddeld. 
 
Londen Heathrow rekent voor alle drie de vliegtuigtypen de hoogste aeronautical opbrengsten per 
turnaround. Dit is in lijn met eerdere resultaten, waaruit blijkt dat Londen Heathrow overall ook de 
duurste luchthaven is. Verder laten de resultaten zien dat luchthavens waarop passagiersbelastingen 
met afstandsdifferentiatie gelden (dat gaat met name op voor de Londense luchthavens) over het 
algemeen relatief duur zijn voor de grote Boeing 777-300ER. De relatief hoge tarieven in de pas-
sagiersbelastingen voor passagiers met een intercontinentale bestemming liggen hieraan ten grond-
slag. Brussel, Zürich en Dubai zijn om die reden juist, net als Schiphol, relatief goedkoop voor 
grote vliegtuigtypen. Op Dubai geldt weliswaar een passagiersbelasting, maar de korting voor trans-
ferpassagiers daarin is beperkt. 
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Figuur 5.1 De onderlinge verschillen zijn in absolute zin met name groot voor de Boeing 777-
300ER  

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

5.3 Type passagier: O/D versus transfer 

In figuur 5.2 staan de aeronautical opbrengsten per turnaround voor twee verschillende vliegtuigty-
pen met geen of veel transferverkeer. Er is gekozen voor een intra-Europees toestel (Airbus A319) 
en een vliegtuigtype dat voornamelijk wordt ingezet op intercontinentale routes (Airbus A330-300). 
Er is gerekend met uiterste percentages, waarbij een vliegtuigtype zonder transfer past bij een pure 
point-to-pointoperatie en 80 procent transfer correspondeert met een spokebestemming van een hub carrier, 
die veel feed nodig heeft van andere bestemmingen in het netwerk omdat de lokale vraag beperkt 
is. 
 
Uit figuur 5.2 blijkt duidelijk dat voor een vliegtuig met alleen O/D-passagiers op Schiphol meer 
betaald wordt dan voor een vliegtuig dat voor 80 procent gevuld is met transferpassagiers. Op alle 
andere luchthavens is dit echter ook het geval. Voor de grote Airbus A330-300 betekent dit dat 
Schiphol juist relatief goedkoop is voor een vliegtuig gevuld met alleen maar O/D-passagiers (54 
procent goedkoper dan gemiddeld ten opzichte van 44 procent goedkoper).Voor vliegtuigtypen 
die op kortere afstanden worden ingezet zoals de Airbus A319 speelt de differentiatie tussen O/D- 
en transferpassagiers (zie onderstaande alinea’s) niet of nauwelijks een rol. Op Schiphol is er dan 
ook maar beperkt verschil in de relatieve afwijking van het gemiddelde tussen de verschillende 
passagiersmixen. 
 
Algemeen geldt verder dat de relatieve positie van Schiphol vooral op de langeafstandsvluchten 
voor een belangrijk deel wordt bepaald door de hoge passagiersbelastingstarieven op met name de 
Londense en in mindere mate de Duitse luchthavens die alleen in rekening worden gebracht voor 
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O/D-passagiers (voor transferpassagiers worden geen passagiersbelastingen in rekening gebracht). 
Dat betekent dat als een intercontinentaal toestel vol zit met O/D-passagiers de aeronautical op-
brengsten op Britse en Duitse luchthavens relatief hoog zijn, terwijl die juist laag zijn als er alleen 
maar transferpassagiers op zitten. De passagiersmix kan daarmee een grote invloed hebben op de 
relatieve positie van Schiphol. Voor intra-Europese vluchten gelden aanzienlijk minder hoge pas-
sagiersbelastingstarieven in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waardoor het effect van de pas-
sagiersmix voor kleinere toestellen minder groot is. 

Figuur 5.2 Op alle luchthavens is het vervoer van transferpassagiers goedkoper dan het vervoer 
van O/D-passagiers 

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

Verder valt enerzijds op dat naarmate het transferpercentage van een vliegtuigtype toeneemt, de 
aeronautical opbrengsten per turnaround afnemen. Anderzijds is duidelijk zichtbaar dat de aeronau-
tical opbrengsten per turnaround voor het grote vliegtuigtype aanzienlijk hoger zijn dan die voor het 
intra-Europese vliegtuigtype. De resultaten per luchthaven (zie tabel 5.1 voor cijfers) laten een ge-
mêleerd beeld zien. De luchthavens met een forse passagiersbelasting die niet geldt voor transfer-
passagiers (voornamelijk de Londense luchthavens) laten vooral een groot verschil zien voor het 
grote vliegtuigtype: deze luchthavens zijn relatief veel goedkoper voor het grote vliegtuigtype dat 
voor 80 procent gevuld is met transferpassagiers dan voor hetzelfde vliegtuigtype met alleen O/D-
passagiers. Dat geldt in veel mindere mate voor het kleinere vliegtuigtype, omdat het tarief voor de 
passagiersbelasting in onder andere het Verenigd Koninkrijk afhankelijk is van de afstand naar de 
bestemming: voor intra-Europese bestemmingen wordt een veel lager tarief in rekening gebracht 
dan voor intercontinentale bestemmingen. De luchthavens met kleinere tariefverschillen tussen 
O/D- en transferpassagiers (met name Parijs Charles de Gaulle en Madrid), zijn relatief duurder in 
de scenario’s waarin de vliegtuigtypen met 80 procent transferpassagiers opereren. Ook dit geldt 
weer met name voor intercontinentale toestellen. 
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5.4 Type afhandeling: connected versus disconnected 
Differentiatie naar type afhandeling vindt voornamelijk plaats via gedifferentieerde tarieven in de 
parkeergelden en via het al dan niet in rekening brengen van een afzonderlijke boarding bridge charge 
die alleen geldt voor connected afhandeling. Figuur 5.3 schetst een beeld van de invloed van het type 
afhandeling op de aeronautical opbrengsten per turnaround op de verschillende luchthavens. Ook 
hier is gekozen voor twee uiteenlopende typen (een regional jet (Embraer 175) en een interconti-
nentaal toestel (Boeing 787-9)). Uit de figuur blijkt dat de verschillen tussen gateafhandeling (con-
nected) en apronafhandeling (disconnected) beperkt zijn. Als er al verschillen zijn op een luchthaven, 
zijn deze veelal aanzienlijk kleiner dan die bij de verschillen ten opzichte van vliegtuiggrootte en 
type passagier. 
 
Enkele luchthavens zijn relatief duur voor vliegtuigtypen met gateafhandeling. Dit geldt voorna-
melijk voor de Londense luchthavens, en dan met name Londen Gatwick, waarop een korting op 
de passagiersgelden van kracht is in het geval van apronafhandeling. Daarnaast brengen sommige 
andere luchthavens een afzonderlijke boarding bridge charge in rekening. Het effect hiervan is vooral 
op Istanbul Ataturk zichtbaar. Met name de Duitse luchthavens en Zürich differentiëren nauwelijks 
tussen apron- en gateafhandeling, waardoor zij juist relatief goedkoop zijn voor gateafhandeling. 

Figuur 5.3 De verschillen in aeronautical opbrengsten in geval van verschillende typen 
afhandeling zijn beperkt  

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

Schiphol maakt in de landingsgelden onderscheid tussen gate- en apronafhandeling. Dit is echter 
niet direct terug te zien in de afwijking van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per turnaround 
(zie tabel 5.1). Voor beide vliegtuigtypen is de afwijking van de gemiddelde aeronautical opbreng-
sten voor Schiphol vrijwel identiek voor beide typen afhandeling. 
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5.5 Aeronautical opbrengsten per passagier: O/D ver-
sus transfer 

Uit figuur 5.4 volgen de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D- en transferpassagier. De 
figuur biedt daarmee inzicht in de verhouding tussen de gemiddelde aeronautical opbrengsten per 
O/D- en transferpassagier. Daaruit blijkt welke luchthavens relatief duur zijn voor O/D- dan wel 
transferpassagiers. Voor de bepaling hiervan is in het model enerzijds uitgegaan van alleen maar 
O/D-passagiers en anderzijds van alleen maar transferpassagiers. Het delen van de totale aeronau-
tical opbrengsten door het totaal aantal passagiers resulteert voor beide scenario’s in een gemid-
delde opbrengst per passagier en geeft daarmee een indicatie van de impliciete integrale korting 
voor transferpassagiers op de verschillende luchthavens.  
 
De mate waarin voor transferpassagiers afwijkende aeronautical opbrengsten gelden, verschilt fors 
tussen de luchthavens. Op Schiphol bedragen de gemiddelde aeronautical opbrengsten per trans-
ferpassagier 62 procent van de gemiddelde aeronautical opbrengsten per O/D-passagier. Dat ligt 
enigszins boven het gemiddelde van alle luchthavens (59 procent). In de passagiers- en securitygel-
den differentieert Schiphol weliswaar scherp, maar voornamelijk door het feit dat de passagiersbe-
lastingen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland niet gelden voor transferpassagiers vertoont de 
algemene positie van Schiphol wat betreft lagere aeronautical opbrengsten voor transferpassagiers 
geen uitzonderlijk afwijkend beeld. 

Figuur 5.4 Schiphol differentieert licht ondergemiddeld tussen O/D- en transferpassagiers 

 
Bron: Analyse SEO op basis van officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 

Omdat luchtvaartmaatschappijen op de Londense luchthavens geen air passenger duty afdragen voor 
transferpassagiers zijn de aeronautical opbrengsten per transferpassagiers met name op Londen 
Gatwick met 36 procent van de aeronautical opbrengsten per O/D-passagier relatief laag. Op Lon-
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den Heathrow, dat sinds 2011 wel een gereduceerd tarief voor transferpassagiers in de passagiers-
gelden hanteert, ligt dit percentage met 51 procent aanzienlijk hoger, omdat de passagiersbelastin-
gen daar een kleiner deel van de totale aeronautical opbrengsten uitmaken. Dubai, dat voor trans-
ferpassagiers geen passagiersgelden en securitygelden in rekening brengt, heeft, na Londen Gat-
wick, relatief de laagste aeronautical opbrengsten per transferpassagier (42 procent van de aeronau-
tical opbrengsten per O/D-passagier). Andere luchthavens met relatief hoge aeronautical opbreng-
sten per transferpassagier zijn Brussel en Madrid. Op deze luchthavens bedragen de aeronautical 
opbrengsten per transferpassagier respectievelijk 71 en 75 procent van de opbrengsten per O/D-
passagier. De andere luchthavens laten aeronautical opbrengsten per transferpassagier ten opzichte 
van aeronautical opbrengsten per O/D-passagier zien variërend van 60 procent op München tot 
66 procent op Zürich en Istanbul Ataturk.  
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6 Beleidscontext: doeltreffend- en doel-
matigheid  

De analyseresultaten laten zien dat het kostenniveau van Schiphol concurrerend is ten opzichte van 
de belangrijkste concurrerende luchthavens. Immers, Schiphol is substantieel goedkoper om op te 
vliegen dan andere belangrijke hubluchthavens in Europa (inclusief Dubai). Daarmee is het be-
leidsdoel van een concurrerend kostenniveau op Schiphol tot op heden gerealiseerd (doeltref-
fend).27 Daarbij moet echter worden aangetekend dat het met name luchthavens zijn die het kos-
tenniveau van een luchthaven bepalen en dat de rol van de overheid beperkt is tot het stellen van 
de juiste randvoorwaarden. Alleen als het gaat om de keuze voor het al dan niet invoeren van een 
passagiersbelasting kan de rol van de overheid substantieel zijn. De passagiersbelastingen in bij-
voorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zorgen immers voor een forse verhoging van de 
aeronautical opbrengsten op de luchthavens in die landen en daarmee dus voor een minder con-
currerend kostenniveau. 

                                                        
27  Over de doelmatigheid (efficiëntie) van het overheidsbeleid kan op basis van deze studie niets worden 

geconcludeerd. Doelmatigheid gaat immers over de optimale balans tussen kosten en baten van het beleid. 
Daarover zeggen de analyseresultaten niets. 
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 Aannames 

Hieronder volgen de aannames die ten grondslag liggen aan de berekening van de aeronautical 
opbrengsten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemeen geldende aannames en luchtha-
venspecifieke aannames. 
 
Algemeen: 
• Vliegtuigtypen die voor meer dan de helft naar intercontinentale bestemmingen vliegen hebben 

een parkeertijd van zes uur, vliegtuigtypen die voor meer dan de helft intra-Europees vliegen 
hebben een parkeertijd van twee uur. Deze parkeertijden dienen als input voor zowel de parking 
charges als de boarding bridge charges en electricity charges.28 

• De werkelijke verkeersgegevens van Schiphol vormen de input voor de berekening van de 
peak/off-peak/nacht verdeling voor de betrokken luchthavens. 

• De modellen maken onderscheid tussen zes verschillende geografische gebieden, te weten: do-
mestic, EU (Schengen), EU (non-Schengen), Europa (non-EU (Schengen)), Europa (non-EU 
(non-Schengen)) en intercontinentaal. 

• De geluidscategorisering is op enkele luchthavens afhankelijk van de cumulatieve afwijking van 
de standaard geluidsniveaus op drie meetpunten, zoals die zijn vastgesteld door ICAO (fly-over, 
sideline en approach). De werkelijke geluidsniveaus zijn afkomstig van Schiphol en zijn beschik-
baar op vluchtniveau.  

• Voor zover aanwezig zijn de boarding bridge charge en de electricity charge in de modellen onderdeel 
van de parkeergelden. 

• De omrekening van Britse ponden, Zwitserse franken, VAE dirhams, Amerikaanse dollars en 
Turkse lira naar euro geschiedt ten behoeve van de vergelijkbaarheid over tijd voor alle jaren 
op basis van de gemiddelde koers in mei 2018.29 

• Afzonderlijke gelden voor check-in en bagageafhandeling per passagier zijn voor vergelijkings-
doeleinden opgenomen in de passagiersgelden. 

• Voor zover aanwezig is de PRM charge (vergoeding voor personen met beperkte mobiliteit) in 
de analyse als onderdeel van de passagiersgelden beschouwd. 

• Voor de omrekening van de huurkosten voor check-in desks naar aeronautical opbrengsten per 
O/D-passagier is gebruik gemaakt van het aantal passagiers per maand op Schiphol. Hierbij is 
uitgegaan van een volledig gebruik van de check-in desks (333) en self-service check-in facili-
teiten (100) in de piekmaand (juli) en een gebruik naar rato van het aantal passagiers in de andere 
maanden.30 

                                                        
28  In werkelijkheid kan het zo zijn dat een vliegtuig een deel van de parkeertijd niet aan de gate doorbrengt. 

Voor dat deel wordt dan in de praktijk geen boarding bridge charge en electricity charge in rekening gebracht. 
Bovendien wordt op sommige luchthavens voor niet aan de gate parkeren een gereduceerde parking charge 
berekend. In de berekening van de aeronautical opbrengsten is daar geen rekening mee gehouden. De 
impact op de totalen is vermoedelijk gering.  

29  Het feit dat wisselkoersen van jaar op jaar kunnen verschillen heeft effect op de vergelijkbaarheid van de 
verschillende uitvoeringen van de benchmarkstudie. Zo was de gemiddelde koers van de Zwitserse frank 
in 2007 0,60883 euro en in mei 2018 0,840291 euro. Onafhankelijk van de ontwikkeling van de verkeersmix, 
leidt deze wisselkoersontwikkeling in deze editie van de benchmark tot hogere aeronautical opbrengsten 
(in euro) voor Zürich voor 2008 dan in de benchmarkstudie van 2008.  

30  De hoogte van deze aeronautical opbrengsten is, gerelateerd aan het totaal aan aeronautical opbrengsten, 
zeer gering. Dit leidt ertoe dat aannames hieromtrent een verwaarloosbaar effect hebben op de analysere-
sultaten. 
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• Voor de vaststelling van het tarief van de passagiersbelastingen is net zoals voor passenger based 
havengelden (met name passagiersgelden en securitygelden) uitgegaan van de eerste bestem-
ming.31  

 
Schiphol: 
• De gemiddelde opslag of korting op de landingsgelden is bepaald naar rato van de mate waarin 

het gegeven vliegtuigtype behoort tot iedere geluidscategorie. 
 
Parijs Charles de Gaulle: 
• Voor de verhouding business class/economy class zijn de volgende cijfers gehanteerd: 6 procent/94 

procent. 
• Transferpassagiers nemen gemiddeld 1 koffer mee. 
 
Frankfurt: 
• De central ground handling infrastructure charge is onderdeel van de passagiersgelden. 
• De korting op de passagiersgelden voor passagiers boven een bepaalde beladingsgraad is buiten 

beschouwing gelaten (kappungsgrenze). Vorig jaar is geschat dat toepassing van de korting op het 
2016-verkeer zou leiden tot ongeveer € 15 miljoen lagere passagiersgelden. Op basis van 2017-
verkeer ligt dat vermoedelijk marginaal hoger. 

 
Londen Heathrow en Londen Gatwick: 
• In de air passenger duty is standard rate business class en lowest class of travel economy class. 

Voor de berekening van de air passenger duty geldt dezelfde business class/economy class ver-
houding als genoemd bij Parijs Charles de Gaulle. 

• Met ingang van 1 maart 2016 hoeft er voor kinderen onder de 16 jaar die reizen in lowest class 
of travel geen air passenger duty betaald te worden. Wij houden daar in de berekening geen reke-
ning mee.  

• De remote stand rebate in de passagiersgelden geldt als een vliegtuig niet aan de gate staat (discon-
nected). 

• Er is geen rekening gehouden met de turn rebate op Londen Gatwick. 
 
Madrid: 
• De aerodrome service charge maakt deel uit van de landingsgelden. 
  

                                                        
31  Voor de vaststelling van het passagiersbelastingstarief geldt in de praktijk de finale bestemming, welke af-

wijkt van de eerste bestemming als sprake is van een doortransfer. De voor dit onderzoek gebruikte Schip-
holstatistieken bevatten geen informatie over de finale bestemming. De omvang van de onderschatting van 
de totale aeronautical opbrengsten uit passagiersbelastingen is voor de Britse luchthavens het grootst, om-
dat het absolute verschil tussen het short-haultarief (<2000 mijl) en het long-haultarief het grootst is. De 
onderschatting loopt op basis van ongeveer 2 miljoen Europees reizende O/D-passagiers met een door-
transfer op tot maximaal zo’n € 140 miljoen voor zowel Londen Heathrow als Londen Gatwick. Vermoe-
delijk is de overschatting substantieel lager, omdat niet iedere doortransfererende short-haulpassagier een 
long-haul eindbestemming heeft. Voor de Duitse luchthavens komt de overschatting op maximaal zo’n € 
45 miljoen en voor Parijs Charles de Gaulle op maximaal ongeveer € 13 miljoen. 
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München: 
• De korting op de passagiersgelden voor passagiers boven een bepaalde beladingsgraad is buiten 

beschouwing gelaten (kappungsgrenze).32 Vorig jaar is geschat dat toepassing van de korting op 
het 2016-verkeer zou leiden tot ongeveer € 10 miljoen lagere passagiersgelden. Op basis van 
2017-verkeer ligt dat vermoedelijk marginaal hoger. 

 
Zürich: 
• De korting op de passagiersgelden voor passagiers boven een bepaalde passagiersomvang is 

buiten beschouwing gelaten. Dat is consistent met het buiten beschouwing laten van gelijksoor-
tige incentive schemes op de Duitse luchthavens.33 

• Het aandeel transfervracht is 10 procent. 
 
Dubai: 
• De additionele security charge per vliegtuigbeweging is niet in de berekening meegenomen, omdat 

dit een incidentele charge betreft. Deze wordt alleen in rekening gebracht bij additionele secu-
ritymaatregelen die niet standaard zijn. 

• De security charge per departing integrator flight is buiten beschouwing gelaten. Integrators zijn pak-
ketvervoerders als DHL en FedEx die in vergelijking met het overige verkeer een bescheiden 
rol spelen op Schiphol. 

• De advanced passenger information (API) fee en passenger facility charge worden beschouwd als een 
passagiersbelasting. 

• De hoogte van de ATC-heffingen is in 2003 hetzelfde als in 2008, 2013, 2017 en 2018. 
 
Istanbul Ataturk: 
• Op basis van het verkeer op Schiphol in 2017 is het gemiddelde tarief voor de landingsgelden 

in 2018 € 6,01.34 
• Er is geen winter reduction van toepassing op de passagiersgelden op Istanbul Ataturk. 
• In de check-in charge zijn de kosten voor de check-in transit counter buiten beschouwing gelaten. 
• De follow-me charge en lighting charge zijn onderdeel van de landingsgelden. 
• De approaching charge is aangemerkt als ATC-heffing. 

                                                        
32  Het bedrag komt lager uit dan voor Frankfurt, omdat de beladingsgraadgrens waarboven de korting geldt 

op München 85 procent is en op Frankfurt 83 procent. Bovendien zijn de kortingsbedragen op München 
licht lager. 

33  Het kortingspercentage op de passagiersgelden is afhankelijk van het door de betrokken luchtvaartmaat-
schappij aantal vervoerde passagiers. Voornamelijk home carrier SWISS profiteert daar van. Het kortingsper-
centage voor luchtvaartmaatschappijen die meer dan één miljoen passagiers per jaar vervoeren bedraagt 10 
procent. Luchtvaartmaatschappijen die minder dan 100.000 passagiers per jaar vervoeren maken geen aan-
spraak op een korting. 

34  Het tarief per ton MTOW is afhankelijk van het aantal vliegtuigbewegingen van de betrokken luchtvaart-
maatschappij. Voornamelijk home carrier Turkish Airlines profiteert daar van. Het tarief voor luchtvaart-
maatschappijen die meer dan 4000 landingen (€ 5,82) op jaarbasis uitvoeren ligt 18,5 procent lager dan het 
tarief voor luchtvaartmaatschappijen die minder dan 500 landingen (€ 7,14) op jaarbasis uitvoeren. 
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 Tabellen aeronautical opbrengsten 
voor 2003, 2008, 2013 en 2017 

Tabel B.1 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2003 

 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Landingsgelden (excl. emissiegelden) 195 66 131 73 83 152 18 102 187 165 189 

Parkeergelden - 18 39 - 47 130 29 67 68 30 22 

Passagiersgelden 302 377 313 - 446 268 249 377 189 324 313 

Overige gelden - - - - - - - - - 7 41 

Havengelden 498 461 483 73 576 549 296 546 444 526 565 

 
           

Emissiegelden - - - - - - - - - - 36 

 
           

Securitygelden 249 141 - - - - - - 38 18 188 

Securityheffingen - - 272 - 185 - - - - 178 - 

Securitygelden en -heffingen 249 141 272 - 185 - - - 38 196 188 

 
           

Geluidsgelden - - - - 4 - - - - 50 170 

Geluidsheffingen 44 - 5 - 21 - - - - - - 

Geluidsgelden en -heffingen 44 - 5 - 26 - - - - 50 170 

 
           

ATC-heffingen 83 - 109 4 85 7 31 25 65 85 112 

 
           

Vliegheffingen - - 186 - - - 258 258 - - - 

 
           

Totaal 874 602 1,055 77 872 556 585 829 546 857 1,071 

 
           

% Havengelden 57% 77% 46% 95% 66% 99% 51% 66% 81% 61% 53% 

% Emissiegelden           3% 

% Securitygelden en -heffingen 28% 23% 26%  21%    7% 23% 18% 

% Geluidsgelden en -heffingen 5%  0%  3%     6% 16% 

% ATC-heffingen 10%  10% 5% 10% 1% 5% 3% 12% 10% 10% 

% Vliegheffingen   18%    44% 31%    

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2003 voor het ‘Schiphol 

pakket’ op basis van de medio 2003 geldende tarieven.  
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Tabel B.2 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2008 

 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Landingsgelden (excl. emissiegelden) 192 97 154 80 73 153 72 196 214 74 189 

Parkeergelden - 25 54 19 29 129 45 119 74 32 22 

Passagiersgelden 314 459 388 145 666 268 396 805 250 466 458 

Overige gelden - 1 - - - - - - - 7 41 

Havengelden 506 581 595 245 768 550 513 1,120 538 579 711 

 
           

Emissiegelden - - - - 23 - 8 9 - 12 36 

 
           

Securitygelden 306 257 - - 43 - - - 47 23 364 

Securityheffingen - - 326 - 184 - - - - 159 - 

Securitygelden en -heffingen 306 257 326 - 227 - - - 47 181 364 

 
           

Geluidsgelden - - - - 17 - - - - 83 170 

Geluidsheffingen 54 - 18 - - - - - - - - 

Geluidsgelden en -heffingen 54 - 18 - 17 - - - - 83 170 

 
           

ATC-heffingen 72 - 114 4 62 10 39 66 76 62 122 

 
           

Vliegheffingen 392 - 291 - - - 516 516 - - - 

 
           

Totaal 1,330 839 1,344 248 1,097 560 1,076 1,710 661 916 1,402 

 
           

% Havengelden 38% 69% 44% 99% 70% 98% 48% 65% 81% 63% 51% 

% Emissiegelden     2%  1% 0%  1% 3% 

% Securitygelden en -heffingen 23% 31% 24%  21%    7% 20% 26% 

% Geluidsgelden en -heffingen 4%  1%  2%     9% 12% 

% ATC-heffingen 5%  8% 1% 6% 2% 4% 4% 11% 7% 9% 

% Vliegheffingen 30%  22%    48% 30%    

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2008 voor het ‘Schiphol 

pakket’ op basis van de medio 2008 geldende tarieven.  
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Tabel B.3 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2013 

 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Landingsgelden (excl. emissiegelden) 221 97 112 86 52 163 65 290 301 122 189 

Parkeergelden - 30 61 49 33 124 48 72 102 43 22 

Passagiersgelden 410 613 586 363 817 268 509 1,332 655 567 484 

Overige gelden - 8 - - - - - - - 1 41 

Havengelden 631 747 759 498 902 555 621 1,694 1,058 733 736 

 
           

Emissiegelden - - - - 23 - 12 34 - 12 16 

 
           

Securitygelden 362 224 - 24 43 - - - 117 24 364 

Securityheffingen - - 331 - 179 - - - 20 147 - 

Securitygelden en -heffingen 362 224 331 24 222 - - - 137 171 364 

 
           

Geluidsgelden - - - - 95 - - - - 147 237 

Geluidsheffingen 39 - 11 - 12 - - - - - - 

Geluidsgelden en -heffingen 39 - 11 - 107 - - - - 147 237 

 
           

ATC-heffingen 62 31 91 4 69 10 - 52 7 69 94 

 
           

Vliegheffingen - - 310 - 291 - 653 653 - 291 - 

 
           

Totaal 1,093 1,002 1,502 526 1,615 565 1,286 2,434 1,202 1,423 1,447 

 
           

% Havengelden 58% 75% 51% 95% 56% 98% 48% 70% 88% 52% 51% 

% Emissiegelden     1%  1% 1%  1% 1% 

% Securitygelden en -heffingen 33% 22% 22% 5% 14%    11% 12% 25% 

% Geluidsgelden en -heffingen 4%  1%  7%     10% 16% 

% ATC-heffingen 6% 3% 6% 1% 4% 2%  2% 1% 5% 7% 

% Vliegheffingen   21%  18%  51% 27%  20%  

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2013 voor het ‘Schiphol 

pakket’ op basis van de medio 2013 geldende tarieven.  
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Tabel B.4 Totale aeronautical opbrengsten op basis van de tarieven geldend zomer 2017 

 AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

Landingsgelden (excl. emissiegelden) 167 107 137 98 55 171 78 379 292 136 150 

Parkeergelden - 31 80 56 35 142 43 69 99 49 100 

Passagiersgelden 320 611 541 363 880 332 535 1,330 581 636 562 

Overige gelden - 8 - - - - - - 0 1 41 

Havengelden 488 758 759 517 971 645 656 1,778 972 822 852 

 
           

Emissiegelden - - - - 24 - 13 68 - 12 16 

 
           

Securitygelden 285 210 - 24 44 - - - 104 27 305 

Securityheffingen - - 374 - 269 - - - 20 202 - 

Securitygelden en -heffingen 285 210 374 24 312 - - - 124 229 305 

 
           

Geluidsgelden - - - - 129 - 7 - - 168 86 

Geluidsheffingen - - 15 - 13 - - - - - - 

Geluidsgelden en -heffingen - - 15 - 142 - 7 - - 168 86 

 
           

ATC-heffingen 61 64 86 4 50 11 6 6 7 50 107 

 
           

Vliegheffingen - - 246 309 286 - 662 662 - 286 - 

 
           

Totaal 833 1,032 1,479 854 1,785 656 1,343 2,514 1,103 1,566 1,366 

 
           

% Havengelden 59% 73% 51% 61% 54% 98% 49% 71% 88% 52% 62% 

% Emissiegelden     1%  1% 3%  1% 1% 

% Securitygelden en -heffingen 34% 20% 25% 3% 18%    11% 15% 22% 

% Geluidsgelden en -heffingen   1%  8%  0%   11% 6% 

% ATC-heffingen 7% 6% 6% 0% 3% 2% 0% 0% 1% 3% 8% 

% Vliegheffingen   17% 36% 16%  49% 26%  18%  

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (miljoen €) voor 2017 voor het ‘Schiphol 

pakket’ op basis van de medio 2017 geldende tarieven.  
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 Figuren aeronautical opbrengsten 
voor 2003, 2008, 2013 en 2017 

Figuur C.1 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2003 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2003 geldende tarieven 

  

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2003 voor het ‘Schiphol pakket’ op 

basis van de medio 2003 geldende tarieven.  

Figuur C.2 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2008 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2008 geldende tarieven 

  

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2008 voor het ‘Schiphol pakket’ op 

basis van de medio 2008 geldende tarieven.  
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Figuur C.3 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2013 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2013 geldende tarieven 

  

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2013 voor het ‘Schiphol pakket’ op 

basis van de medio 2013 geldende tarieven.  

Figuur C.4 Berekende aeronautical opbrengsten per dienstencategorie voor 2017 voor het ‘Schip-
hol pakket’ op basis van de zomer 2017 geldende tarieven 

 

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie voor 2017 voor het ‘Schiphol pakket’ op 

basis van de medio 2017 geldende tarieven.  
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 Belangrijkste tariefgrondslagen zo-
mer 2018 

 Landingsgelden Parkeergelden Passagiersgelden 

Schiphol 

• Per start en landing 

• MTOW 

• (dis)Connected 
• Vracht/passagiers 

• Geluidsproductie 

• Dag/nacht 

• MTOW 

• Eerste 6 uur en 15 minuten gratis 

• Dag/nacht 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Schiphol Centrum/Schiphol Oost 

Brussel 

• Per start en landing 

• Vaste unit rate 

• MTOW 

• Vracht/passagiers 

• Geluidsproductie 

• Dag/nacht 

• MTOW 

• Eerste 4 uur (vrachtvliegtuig) of eer-

ste 2 uur (paxvliegtuig) gratis 

• Electricity charge: variabele heffing 

per kwartier 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

Parijs 

Charles de Gaulle 

• Per landing 

• MTOW 

• Geluidsproductie 

• Dag/nacht 

• MTOW 

• Dag/nacht 

• (dis)Connected 
• Electricity charge: vaste heffing per 

vliegtuigbeweging 

• Electricity charge: onderscheid tus-

sen bestemmingen 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers (ook in baggage charge 

en check-in charge) 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid transfertarief voor bag-
gage charge tussen terminals 

Frankfurt 

• Per start en landing 

• MTOW 

• Additionele variabele heffing per pas-

sagier en per 100 kg vracht 

• (dis)Connected 
• Vliegtuiggrootte 

• Dag/nacht 

 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen vliegtuiggrootte 

(ground handling charges) 

Londen Gatwick 

• Per start en landing 

• MTOW  

• Seizoen 

• Peak/off-peak 

• MTOW 

• Peak/off-peak 
 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers in de check-in charge en 

baggage charge 

• Remote stand rebate 

Londen Heathrow 

• Per landing 

• MTOW35 

• Dag/nacht 

• Geluidsmarge 

• 30 minuten gratis voor narrow body, 

90 minuten voor wide body 

• Wide body/narrow body 
 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Remote stand rebate 

Madrid 

• Per landing 

• MTOW 

• Geluidsproductie 

 

• MTOW 

• Gratis tussen 00:00 en 06:00 

• Boarding bridge charge: variabele 

heffing per uur 

• Bus transport: alleen bij disconnected 

handling 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

 

München 

• Per start en landing 

• MTOW 

• Dag/nacht 

• Bonuslijst 

• Geluidsproductie 

• MTOW 

• Eerste 4 uur gratis 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid rebate tussen remote 

en boarding station position aircraft 

  

                                                        
35  Op Londen Heathrow wordt maar zeer beperkt gedifferentieerd naar MTOW. Er geldt slechts een afwij-

kend tarief voor zeer kleine toestellen waarvan zeker op een luchthaven als Londen Heathrow maar beperkt 
gebruik wordt gemaakt. 
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 Landingsgelden Parkeergelden Passagiersgelden 

Zürich 

• Per landing 

• MTOW 

• MTOW 

• Eerste 30, 60 of 90 minuten gratis, 

afhankelijk van gewicht 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Tot 10 procent korting op basis van 

het aantal vervoerde passagiers 

Dubai 

• Per landing 

• MTOW 

• Vliegtuiggrootte 

• Eerste 1,5 uur gratis voor narrow 

body vliegtuigen, 3 uur voor wide 

body vliegtuigen 

• Boarding bridge charge: vaste heffing 

per uur 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

Istanbul Ataturk 

• Per landing 

• MTOW 

• Afhankelijk van het aantal landingen 

(per luchtvaartmaatschappij) 

• Lighting charge: vaste heffing per be-

weging tussen 20 en 7 uur 

• Follow-me charge: vaste heffing per 

landing 

• MTOW 

• Eerste 2 uur gratis 

• Boarding bridge charge: MTOW  

• Boarding bridge charge: 50 procent 

korting na twee uur 

 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

 

 

 

 

 Vrachtgelden Geluidsgelden Securitygelden 

Schiphol 
• Geen • Geen • Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

Brussel • Geen • Geen • Per vertrekkende passagier 

Parijs  

Charles de Gaulle 

• Geen • Geen • Geen 

Frankfurt 

• Geen • Per start en landing 

• Surcharge voor de nacht per start en 

landing 

• Geluidsproductie 

• Onderscheid tussen vertrekkende 

passagier en 100 kg verscheepte 

vracht 

Londen Gatwick 

• Geen • Per start en landing 

• Geluidsproductie 

• Dag/nacht 

• Seizoen 

• Geen 

Londen Heathrow • Geen • Geen • Geen 

Madrid 

• Geen • Geen • Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

München 

• Per 100 kg vracht per vliegtuigbewe-

ging 

• Per start en landing 

• Geluidsproductie 

• Onderscheid tussen vertrekkende 

passagier en 100 kg verscheepte 

vracht 

Zürich 

• Per kg verscheepte vracht 

• Onderscheid tussen O/D en transfer 

• Per landing 

• Surcharge voor de nacht (onder-

scheid tussen start en landing) 

• Geluidsproductie 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

Dubai 

• Geen • Geen • Afzonderlijk per vliegtuigbeweging en 

per vertrekkende passagier: de 

charge per vliegtuigbeweging is inci-

denteel en daarom niet meegenomen 

in de analyse 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

Istanbul Ataturk • Geen • Geen • Geen 
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 Emissiegelden ATC-heffingen Geluidsheffingen 

Schiphol 
• Geen • MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geen 

Brussel 

• Geen • MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geluidsproductie 

• Dag/nacht 

• Optimisation factor 

• Geen 

Parijs  

Charles de Gaulle 

• Geen • MTOW 

• Vaste unit rate 

• Per start 

• Geluidsproductie 

Frankfurt 

• Verbruik en uitstoot per motortype 

• Aantal motoren 

• MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geluidsproductie 

• Onderscheid tussen vertrekkende 

passagier en 100 kg verscheepte 

vracht 

Londen Gatwick 
• Verbruik en uitstoot per motortype 

• Aantal motoren 

• Geen • Geen 

Londen Heathrow 
• Verbruik en uitstoot per motortype 

• Aantal motoren 

• MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geen 

Madrid 
• Geen • MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geen 

München 
• Verbruik en uitstoot per motortype 

• Aantal motoren 

• MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geen 

Zürich 
• Verbruik en uitstoot per motortype 

• Aantal motoren 

• MTOW 

• Vaste unit rate 

• Geen 

Dubai 
• Geen • MTOW 

• Vaste heffing per vliegtuigbeweging 

• Geen 

Istanbul Ataturk • Geen • Vaste heffing per landing • Geen 
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 Securityheffingen Passagiersbelasting en overige heffingen 

Schiphol • Geen • Geen 

Brussel 

• Geen • BCAA charge: 

• Per vertrekkende passagier 

• Regulator fee: 

• Per start en landing 

• Slot allocation fee: 

• Per start en landing 

Parijs  

Charles de Gaulle 

• Onderscheid tussen vertrekkende 

passagier en ton verscheepte vracht 

• Civil aviation tax: 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen vertrekkende passagier en ton verscheepte vracht 

• Onderscheid tussen O/D en transferpassagiers 

• Solidarity tax: 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen economy class en business class 

• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 

Frankfurt 

• Per vertrekkende passagier 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Flugsteuer: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 

Londen Gatwick 

• Geen • Air passenger duty: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen economy class en business class 

• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 

Londen Heathrow 

• Geen • Air passenger duty: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen economy class en business class 

• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 

Madrid 
• Geen • Charge on slot allocation 

• Per start en landing 

München 

• Per vertrekkende passagier 

• Onderscheid tussen O/D- en transfer-

passagiers 

• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Flugsteuer: 
• Onderscheid tussen bestemmingen 

• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 

Zürich • Geen • Geen 

Dubai 

• Geen • Advanced passenger information (API) fee: 
• Onderscheid tussen O/D- en transferpassagiers 

• Passenger facility charge: 

• Per vertrekkende passagier 

Istanbul Ataturk • Geen • Geen 
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 Detailtabellen aeronautical op-
brengsten per turnaround in 2018 

  AMS BRU CDG DXB FRA IST LGW LHR MAD MUC ZRH 

EMB 190            

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

289 254 336 181 204 354 421 1436 525 250 260 

Parkeergelden  3 41 62 68 13 64 151 110 23 142 
Passagiersgelden 828 1618 1401 670 2138 808 1415 3024 1450 1834 1349 
Overige gelden  26       1 0 1 

Havengelden 1117 1900 1778 913 2410 1174 1900 4611 2086 2107 1751 

Emissiegelden     35  20 103  17 24 

Securitygelden 798 627  45 125    265 89 787 
Securityheffingen   962  654    60 534  

Securitygelden en -hef-

fingen 
798 627 962 45 779 0 0 0 325 623 787 

Geluidsgelden     248  11   661 8 
Geluidsheffingen   19  31       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 19 0 279 0 11 0 0 661 8 

ATC-heffingen 148 193 163 14 119 44 14 14 17 119 255 

Passagiersbelastingen   416 962 291  612 612  291  

Totaal 2062 2720 3337 1933 3913 1218 2558 5340 2429 3818 2824 

B737-800 WING            

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

578 414 508 296 243 528 421 2010 855 408 477 

Parkeergelden  62 361 179 110 346 129 151 284 41 244 
Passagiersgelden 1859 3458 2610 2158 4179 1858 3051 5873 2810 3487 2997 
Overige gelden  41       1 0 3 

Havengelden 2436 3976 3479 2633 4532 2733 3601 8034 3950 3936 3721 

Emissiegelden     83  48 244  40 56 

Securitygelden 1689 1115  144 222    551 159 1684 
Securityheffingen   1971  1393    107 1136  

Securitygelden en -hef-

fingen 
1689 1115 1971 144 1614 0 0 0 658 1295 1684 

Geluidsgelden     513  13   771 8 
Geluidsheffingen   44  59       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 44 0 571 0 13 0 0 771 8 

ATC-heffingen 209 273 230 14 168 44 20 20 25 168 360 

Passagiersbelastingen   1149 1777 1014  2395 2395  1014  

Totaal 4335 5365 6873 4567 7983 2777 6077 10693 4633 7225 5830 

B777-300ER            

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

2168 966 1204 1399 432 2181 421 1436 3992 1904 1527 

Parkeergelden  927 1448 781 472 2994 773 1088 1158 1192 1429 
Passagiersgelden 2651 5169 8301 2373 9031 2585 5136 14932 5351 5856 4443 
Overige gelden  67       1 19 674 

Havengelden 4819 7129 10953 4553 9935 7760 6330 17456 10502 8972 8074 

Emissiegelden     430  249 1268  209 293 

Securitygelden 2518 1904  158 409    833 308 2489 
Securityheffingen   3012  2068    183 1687  

Securitygelden en -hef-

fingen 
2518 1904 3012 158 2477 0 0 0 1016 1994 2489 

Geluidsgelden     974  11   1146 336 
Geluidsheffingen   30  110       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 30 0 1084 0 11 0 0 1146 336 

ATC-heffingen 619 810 681 24 499 44 59 59 73 499 1067 

Passagiersbelastingen   2263 2945 5578  12983 12983  5578  

Totaal 7955 9844 16939 7680 20002 7804 19632 31765 11591 18398 12260 

AIRBUS A319-1 O/D            

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

451 364 393 264 273 474 421 861 753 359 477 

Parkeergelden  26 171 109 85 147 129 151 191 35 244 
Passagiersgelden 1873 3375 2293 2585 4026 1908 2321 5958 2900 3100 3058 
Overige gelden  36       1 0 1 

Havengelden 2323 3801 2858 2957 4384 2529 2871 6971 3846 3494 3780 

Emissiegelden     38  22 111  18 26 

Securitygelden 1639 942  172 187    527 134 1646 
Securityheffingen   1868  1356    90 1106  

Securitygelden en -hef-

fingen 
1639 942 1868 172 1543 0 0 0 618 1240 1646 

Geluidsgelden     325  9   583 8 
Geluidsheffingen   21  46       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 21 0 371 0 9 0 0 583 8 

ATC-heffingen 193 252 212 14 155 44 18 18 23 155 332 

Passagiersbelastingen   1734 1551 1134  2414 2414  1134  

Totaal 4155 4995 6693 4694 7624 2573 5334 9514 4486 6624 5792 

AIRBUS A319-1 Transfer            
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Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

451 364 393 264 273 474 421 861 753 359 477 

Parkeergelden  26 171 109 85 147 129 151 191 35 244 
Passagiersgelden 1049 2139 2110 517 3096 992 2256 4843 2033 2684 1742 
Overige gelden  36       1 0 1 

Havengelden 1500 2565 2674 890 3454 1612 2805 5856 2978 3077 2464 

Emissiegelden     38  22 111  18 26 

Securitygelden 1062 942  34 187    359 134 1038 
Securityheffingen   1314  868    90 708  

Securitygelden en -hef-

fingen 
1062 942 1314 34 1055 0 0 0 449 842 1038 

Geluidsgelden     325  9   583 8 
Geluidsheffingen   21  46       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 21 0 371 0 9 0 0 583 8 

ATC-heffingen 193 252 212 14 155 44 18 18 23 155 332 

Passagiersbelastingen   347 1413 227  483 483  227  

Totaal 2754 3759 4568 2351 5299 1656 3337 6467 3450 4902 3868 

AIRBUS A330-300 O/D            

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

1442 966 1063 936 368 1490 421 2010 2681 1278 1527 

Parkeergelden  533 974 764 417 2444 773 1088 1147 811 1429 
Passagiersgelden 3294 5960 8264 4547 9676 3351 4518 14773 5856 5624 5528 
Overige gelden  59       1 9 307 

Havengelden 4737 7518 10301 6247 10461 7285 5713 17871 9684 7722 8792 

Emissiegelden     243  141 716  118 166 

Securitygelden 2884 1657  303 343    928 253 2895 
Securityheffingen   3287  2385    159 1945  

Securitygelden en -hef-

fingen 
2884 1657 3287 303 2728 0 0 0 1087 2198 2895 

Geluidsgelden     1061  13   990 336 
Geluidsheffingen   56  100       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 56 0 1161 0 13 0 0 990 336 

ATC-heffingen 467 612 514 21 377 44 44 44 55 377 806 

Passagiersbelastingen   4307 2728 9886  23299 23299  9886  

Totaal 8087 9787 18465 9299 24855 7329 29210 41930 10826 21291 12995 

AIRBUS A330-300 Trans-

fer 
           

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

1442 966 1063 936 368 1490 421 2010 2681 1278 1527 

Parkeergelden  533 974 764 417 2444 773 1088 1147 811 1429 
Passagiersgelden 1846 3786 6395 909 7121 1738 4403 12083 4085 4844 3212 
Overige gelden  59       1 9 307 

Havengelden 3288 5344 8432 2610 7907 5672 5598 15181 7914 6942 6475 

Emissiegelden     243  141 716  118 166 

Securitygelden 1868 1657  61 343    631 253 1826 
Securityheffingen   2311  1527    159 1245  

Securitygelden en -hef-

fingen 
1868 1657 2311 61 1869 0 0 0 790 1498 1826 

Geluidsgelden     1061  13   990 336 
Geluidsheffingen   56  100       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 56 0 1161 0 13 0 0 990 336 

ATC-heffingen 467 612 514 21 377 44 44 44 55 377 806 

Passagiersbelastingen   868 2486 1977  4660 4660  1977  

Totaal 5624 7612 12182 5176 13534 5716 10456 20601 8759 11901 9609 

EMB-175 (0% connected)            

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

236 210 380 140 187 305 421 2010 433 207 260 

Parkeergelden   32 57 47  64 151 92 20 142 
Passagiersgelden 738 1437 1259 619 1920 723 1240 2850 1330 1618 1222 
Overige gelden  23       1 0 0 

Havengelden 974 1670 1670 815 2155 1028 1726 5011 1856 1844 1624 

Emissiegelden     27  16 81  13 19 

Securitygelden 708 549  41 109    235 78 699 
Securityheffingen   851  581    53 474  

Securitygelden en -hef-

fingen 
708 549 851 41 690 0 0 0 288 552 699 

Geluidsgelden     208  13   583 8 
Geluidsheffingen   37  27       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 37 0 235 0 13 0 0 583 8 

ATC-heffingen 131 171 144 14 105 44 12 12 15 105 225 

Passagiersbelastingen   417 845 269  565 565  269  

Totaal 1812 2390 3120 1715 3481 1072 2332 5669 2159 3367 2575 

EMB-175 (100% con-

nected) 
           

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

295 210 380 140 187 305 421 2010 433 207 260 

Parkeergelden  65 219 185 73 314 64 151 289 20 142 
Passagiersgelden 738 1437 1259 619 1920 723 1553 3249 1330 1647 1222 
Overige gelden  23       1 0 0 

Havengelden 1033 1735 1858 943 2181 1342 2038 5410 2054 1873 1624 

Emissiegelden     27  16 81  13 19 

Securitygelden 708 549  41 109    235 78 699 
Securityheffingen   851  581    53 474  

Securitygelden en -hef-

fingen 
708 549 851 41 690 0 0 0 288 552 699 

Geluidsgelden     208  13   583 8 
Geluidsheffingen   37  27       
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Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 37 0 235 0 13 0 0 583 8 

ATC-heffingen 131 171 144 14 105 44 12 12 15 105 225 

Passagiersbelastingen   417 845 269  565 565  269  

Totaal 1872 2455 3307 1843 3507 1386 2645 6069 2357 3396 2575 

Boeing 787-9 (0% con-

nected) 
           

Landingsgelden (excl. 
emissiegelden) 

1568 966 927 1011 394 1598 421 861 2886 1376 1527 

Parkeergelden  364 97 402 327 557 773 1088 1058 877 1429 
Passagiersgelden 2161 4329 7244 1497 8017 2070 3715 11938 4560 5136 3694 
Overige gelden  62       1 15 536 

Havengelden 3729 5720 8267 2910 8738 4225 4910 13888 8505 7403 7187 

Emissiegelden     188  109 555  92 128 

Securitygelden 2120 1746  100 371    709 278 2083 
Securityheffingen   2581  1736    168 1416  

Securitygelden en -hef-

fingen 
2120 1746 2581 100 2108 0 0 0 877 1694 2083 

Geluidsgelden     325  9   692 8 
Geluidsheffingen   28  81       

Geluidsgelden en -hef-

fingen 
0 0 28 0 406 0 9 0 0 692 8 

ATC-heffingen 493 646 543 21 397 44 47 47 58 397 850 

Passagiersbelastingen   1430 2656 3562  8206 8206  3562  

Totaal 6341 8112 12849 5686 15400 4269 13281 22695 9439 13841 10257 

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken, officiële havengeldregelingen en IATA’s ACIC. 
Noot: Berekende aeronautical opbrengsten per afzonderlijke categorie (€) voor 2018 voor specifieke vliegtuig-

typen op basis van de medio 2018 geldende tarieven. 
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 Vliegtuig- en beladingsspecificaties 

Type MTOW Vliegbewegingen Passagiers 
Percentage 

transfer 
Vracht en post 

(ton) 

Afhandeling 
(percentage 
connected) 

A300-600F 157 1,146 -  29,633 0% 

AIRBUS A319-1 66 35,514 4,590 5% 1,064 40% 

AIRBUS A320-2 75 52,706 7,584 5% 4,325 72% 

AIRBUS A320 NEO 75 1,556 239 8% 372 87% 

AIRBUS A321 87 15,202 2,448 15% 5,860 95% 

AIRBUS A330-200 232 9,332 2,067 58% 55,398 91% 

AIRBUS A330-300 234 13,200 3,348 61% 87,931 94% 

AIRBUS A350-900 276 1,136 272 11% 15,165 0% 

AIRBUS A380 516 1,460 623 1% 16,919 100% 

BAE 146-RJ85 42 4,476 335 36% 18 70% 

B737-300 60 1,311 134 14% 69 48% 

B737-500 59 1,302 116 27% 46 63% 

B737-700 67 1,144 112 9% 195 100% 

B737-700 WING 62 40,073 4,725 53% 3,292 99% 

B737-800 79 1,216 163 4% 350 100% 

B737-800 WING 74 106,281 16,906 30% 10,529 95% 

B737-900/W 78 9,978 1,625 54% 2,155 99% 

B747-400P 391 3,154 1,144 51% 24,242 99% 

B747-400F 403 5,921 -  415,092 0% 

B747-400MC 397 4,955 1,226 70% 129,383 99% 

Boeing 747-8F 445 2,419 -  161,904 0% 

B757-200W 115 1,415 206 7% 654 100% 

B767-300 ER 172 1,348 238 6% 7,131 98% 

B767-300 WING 186 3,994 820 31% 12,209 94% 

B777-200 298 10,333 2,928 68% 99,511 99% 

B777-300ER 350 10,908 3,535 55% 159,644 99% 

B777-200LRF 347 6,631 -  423,083 0% 

Boeing 787-8 228 3,025 737 22% 12,205 95% 

Boeing 787-9 253 5,799 1,536 69% 67,358 99% 

CRJ1000 39 1,536 124 72% - 5% 

BOMBARD.CRJ900 38 3,042 201 7% 14 82% 

DASH 8-400 30 8,627 507 3% 6 82% 

EMB-145 20 2,901 118 65% 0 0% 

EMB-170 36 1,854 108 7% 6 88% 

EMB-175 38 25,026 1,773 59% 153 15% 

EMB 190 45 68,338 5,808 61% 1,537 4% 

EMB 195 51 3,556 306 4% 84 98% 

FK70 37 16,262 959 71% 39 0% 

Bron: Analyse SEO op basis van Schipholstatistieken 2017. 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

 

 Gebruikte wisselkoersen 

Tabel G. 1 Gemiddelde wisselkoers voor mei 2018 

Luchthaven Valuta € per eenheid 

CPH DKK 0.134226 

DXB AED 0.228741 

IST 
TL 0.194338 

USD 0.840419 

LHR GBP 1.137888 

ZRH CHF 0.840291 

Bron: www.x-rates.com 



 







 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  





1. Introductie 

2. Achtergrond 





3. Modelactualisatie 

 

 

 

 



 

 

4. Aannames capaciteit 

 

 

 



 

 

 



5. Toepasbaarheid van AEOLUS 

6. Resultaten van de modelberekeningen voor Schiphol  

 

 

 

 



 

 

 

Geactualiseerde luchtvaartprognose – vraag naar personenvervoer en 

vrachtvervoer Schiphol 



 

 

Geactualiseerde luchtvaartprognose – aantal vliegtuigbewegingen Schiphol 

 



Geactualiseerde luchtvaartprognose – aantal passagiers en hoeveelheid 

vracht op Schiphol 

 



Origin-Destination-passagiers en transferpassagiers op Schiphol 

 



Resultaten voor regionale luchthavens 
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 Concept MER  AEOLUS 

invoer 

Afwijking 

AEOLUS 

invoer 

AEOLUS 

prognose 

(gekalibreerd) 

NRM 

methodiek 

(oud) 

9 100 8 853 -247  

(-2,71%) 

9 096 

ECAC Doc 29 

methodiek 

(nieuw) 

11 000 11 171 171  

(+1,55%) 

11 000 







 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Totale emissies per jaar (ton) 

  CO NOx VOS SO2 PM10 

MER 500k 2534 3412 316 92 79 

AEOLUS 
invoer 

2433,8 3262,4 292,3 85,1 68,4 

Delta -4,0% -4,4% -7,5% -7,5% -13,5% 

      Emissie per gecorrigeerde vliegtuigbeweging (g emissie/ton MTOW) 

  CO NOx VOS SO2 PM10 

Norm LVB 55,0 74,6 8,4 2,1 2,5 

MER 500k 47,6 64,1 5,9 1,7 1,5 

AEOLUS 
invoer 

45,9 61,6 5,5 1,6 1,3 

delta -3,5% -4,0% -6,5% -5,5% -14,0% 

 



Emissie per gecorrigeerde vliegtuigbeweging (g emissie/ton MTOW) 

  Handhavings- AEOLUS MER AEOLUS afwijking 

   rapportage 2017 2017 2020 2020 2020 

CO  50,1 50,1 47,60 49,60 4% 

NOx 65,6 65,6 64,10 65,19 2% 

VOS 6,2 6,2 5,90 6,36 8% 

SO2 1,8 1,8 1,70 1,78 4% 

PM10 1,8 1,8 1,50 1,77 18% 

Totale emissies per jaar (ton) 

  Handhavings- AEOLUS MER AEOLUS afwijking 

  rapportage 2017 2017 2020 2020 2020 

CO  - 2545,1 2534,0 2573,2 2% 

NOx - 3332,6 3412,0 3381,9 -1% 

VOS - 315,0 316,0 329,8 4% 

SO2 - 91,4 92,0 92,1 0% 

PM10  - 91,4 79,0 91,6 16% 





 

 





 





Uitsplitsing Categorie 
Passagiersvliegtuigen Vrachtvliegtuigen 

2013 2017 2013 2017 

Grootteklasse (G) G1 0,0% 0,1% 2,4% 2,4% 

 
G2 17,8% 12,3% 0,0% 0,0% 

 
G3 17,1% 17,2% 0,0% 0,2% 

 
G4 52,4% 55,5% 5,5% 8,7% 

 
G5 0,4% 0,4% 3,4% 1,9% 

 
G6 2,0% 4,7% 1,3% 0,7% 

 
G7 6,1% 5,6% 43,9% 1,4% 

 
G8 4,0% 4,0% 43,5% 71,8% 

 
G9 0,2% 0,3% 0,0% 12,9% 

Technologieklasse TA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
TB 0,0% 0,1% 3,8% 1,6% 

 
TC 79,9% 90,7% 69,1% 85,5% 

 
TD 20,1% 7,7% 27,1% 12,9% 

 
TE 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 

Periode van de dag Ochtend 32,9% 31,9% 37,6% 26,5% 

 
Middag 38,9% 40,4% 38,9% 38,9% 

 
Avond 21,6% 21,6% 11,9% 19,9% 

 
Nacht 6,5% 6,2% 11,6% 14,7% 
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Ontwikkeli
ng       
2005–2015  

Beoing 
forecast 
2015–2035  

Airbus 
forecast 
2017–2037  

AEOLUS 
2017 - 2030 
(Laag,   
elast = 1,1) 

AEOLUS 
2017 - 2030 
(Hoog, 
elast = 1,1) 

AEOLUS 
2017 - 2030 
(Laag,   
elast = 0,5) 

AEOLUS 
2017 - 2030 
(Hoog, 
elast = 0,5) 

World 2,0% 4,2% 
     

Intra-Europe 1,6% 2,2% 2,3% 
    

West Europa 
   

6,0% 6,2% 2,7% 2,8% 

Oost-Europa 
   

6,2% 6,8% 2,8% 3,1% 

Europe - CIS 
  

2,5% 
    

Europe - Middle East 3,6% 3,9% 3,2% 6,3% 6,4% 2,9% 2,9% 

Europe - Asia 2,1% 4,6% 
 

7,3% 8,5% 3,3% 3,8% 

Europe - South Asia 3,5% 5,0% 
     Europe - Advanced 

Asia 
  

2,6% 
    Europe - Emerging 

Asia 
  

4,5% 
    

Europe - PRC 
  

3,7% 
    Europe - Indian 

Subcontinent 
  

5,3% 
    

Europe - Japan 
  

0,9% 
    

Europe - Pacific 
  

1,9% 
    Europe - North 

America 0,4% 2,4% 3,0% 5,4% 6,3% 2,4% 2,9% 
Europe - Latin 
America 3,3% 3,8% 

 
5,9% 6,4% 2,7% 2,9% 

Europe - South 
America 

  
2,5% 

    Europe - Central 
America 

  
1,4% 

    
Europe - Africa 0,4% 3,8% 3,9% 6,8% 7,0% 3,1% 3,2% 

Schiphol totaal    6,4% 7,2% 2,9% 3,3% 
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2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 89.4 121.3 1.6% 1.5%

OD totaal (mln) 43.1 54.7 73.0 1.4% 1.4%

OD Skyteam (mln) 15.7 20.7 27.8 1.7% 1.5%

OD FSC (mln) 11.9 16.1 22.2 1.8% 1.6%

OD Low Cost (mln) 15.5 17.9 23.0 0.8% 1.3%

OD binnen Europa (mln) 31.6 39.1 50.6 1.3% 1.3%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 15.6 22.3 1.9% 1.8%

Transfer totaal (mln) 25.2 34.7 48.3 1.9% 1.7%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 31.7 43.9 2.8% 1.6%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 57.7 77.4 1.0% 1.5%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 59.7% 60.3%

ov. FSC 19.1% 19.9% 20.2%

Low cost 23.2% 20.5% 19.5%

Transfer perc 36.9% 38.8% 39.8%

AMS vracht (mln ton) 1.74 2.53 3.38 2.2% 1.5%

AMS bewegingen (x1000) 497 596 732 1.1% 1.0%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 574 707 1.0% 1.1%

Vracht (x1000) 16 23 25 1.9% 0.5%

Nachtbew egingen (x1000) 41 47 59 0.9% 1.1%

Woningen 58dB AMS 11444 12390 8416 0.5% -1.9%

G-gem 4.14 4.34 4.48

T-Gem 3.08 4.04 5.09

PAX/bew eging (x1000) 137.4 150.0 165.7 0.5% 0.5%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.01 2.63 0.9% 1.4%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 6.65 8.28 0.9% 1.1%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.17 0.23 0.1% 1.6%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.28 0.40 2.0% 1.8%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 0.00 0.00

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 16.96 19.66 0.3% 0.7%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 39.49 46.74 0.7% 0.8%

Bew egingen Maastricht (x1000) 0.96 0.95 1.22 -0.1% 1.3%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.37 5.71 1.5% 1.3%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 0.00 0.00

Jaarlijkse groeifactor

LO-unres.
Absolute prognose



2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 89.4 121.3 1.6% 1.5%

OD totaal (mln) 43.1 54.7 73.0 1.4% 1.4%

OD Skyteam (mln) 15.7 20.7 27.8 1.7% 1.5%

OD FSC (mln) 11.9 16.1 22.2 1.8% 1.6%

OD Low Cost (mln) 15.5 17.9 23.0 0.8% 1.3%

OD binnen Europa (mln) 31.6 39.1 50.6 1.3% 1.3%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 15.6 22.3 1.9% 1.8%

Transfer totaal (mln) 25.2 34.7 48.3 1.9% 1.7%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 31.7 43.9 2.8% 1.6%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 57.7 77.4 1.0% 1.5%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 59.7% 60.3%

ov. FSC 19.1% 19.9% 20.2%

Low cost 23.2% 20.5% 19.5%

Transfer perc 36.9% 38.8% 39.8%

AMS vracht (mln ton) 1.74 2.53 3.38 2.2% 1.5%

AMS bewegingen (x1000) 497 596 732 1.1% 1.0%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 574 707 1.0% 1.1%

Vracht (x1000) 16 23 25 1.9% 0.5%

Nachtbew egingen (x1000) 41 47 59 0.9% 1.1%

Woningen 58dB AMS 11444 12390 8416 0.5% -1.9%

G-gem 4.14 4.34 4.48

T-Gem 3.08 4.04 5.09

PAX/bew eging (x1000) 137.4 150.0 165.7 0.5% 0.5%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.01 2.63 0.9% 1.4%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 6.65 8.28 0.9% 1.1%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.17 0.23 0.1% 1.6%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.28 0.40 2.0% 1.8%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 0.00 0.00

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 16.96 19.66 0.3% 0.7%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 39.49 46.74 0.7% 0.8%

Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 0.95 1.22 -0.1% 1.3%

Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.79 5.00 2.3% 1.4%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.37 5.71 1.5% 1.3%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 0.00 0.00

Jaarlijkse groeifactor

LO-unres.
Absolute prognose



2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 119.8 181.3 3.4% 2.1%

OD totaal (mln) 43.1 75.0 110.3 3.3% 1.9%

OD Skyteam (mln) 15.7 27.0 40.0 3.2% 2.0%

OD FSC (mln) 11.9 20.5 31.7 3.3% 2.2%

OD Low Cost (mln) 15.5 27.5 38.5 3.4% 1.7%

OD binnen Europa (mln) 31.6 53.6 74.6 3.1% 1.7%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 21.5 35.7 3.8% 2.6%

Transfer totaal (mln) 25.2 44.7 71.1 3.4% 2.3%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 36.7 54.4 3.7% 2.0%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 83.0 126.9 3.2% 2.1%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 57.6% 58.9%

ov. FSC 19.1% 18.9% 19.3%

Low cost 23.2% 23.4% 21.8%

Transfer perc 36.9% 37.4% 39.2%

AMS vracht (mln ton) 1.74 2.64 3.89 2.5% 2.0%

AMS bewegingen (x1000) 497 782 1059 2.7% 1.5%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 765 1046 2.8% 1.6%

Vracht (x1000) 16 16 13 -0.1% -1.0%

Nachtbew egingen (x1000) 41 66 89 2.9% 1.5%

Woningen 58dB AMS 11444 15711 11023 1.9% -1.8%

G-gem 4.14 4.30 4.45

T-Gem 3.08 4.19 5.33

PAX/bew eging (x1000) 137.4 153.2 171.2 0.6% 0.6%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 3.02 4.33 3.3% 1.8%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 10.40 15.53 3.6% 2.0%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.29 0.37 3.6% 1.2%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.39 0.62 4.0% 2.4%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 0.00 0.00

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 25.52 32.42 2.7% 1.2%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 61.72 87.61 3.4% 1.8%

Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.69 2.02 3.4% 0.9%

Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.76 5.19 2.2% 1.6%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 6.13 8.92 3.5% 1.9%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 0.00 0.00

Jaarlijkse groeifactor

HI-unres.
Absolute prognose



2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 86.7 118.5 1.4% 1.6%

OD totaal (mln) 43.1 52.2 70.2 1.1% 1.5%

OD Skyteam (mln) 15.7 21.3 28.4 1.8% 1.5%

OD FSC (mln) 11.9 16.3 22.2 1.9% 1.6%

OD Low Cost (mln) 15.5 14.6 19.5 -0.4% 1.5%

OD binnen Europa (mln) 31.6 37.2 49.0 1.0% 1.4%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 15.0 21.2 1.6% 1.8%

Transfer totaal (mln) 25.2 34.5 48.3 1.9% 1.7%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 30.8 42.9 2.6% 1.7%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 55.9 75.6 0.9% 1.5%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 62.0% 62.3%

ov. FSC 19.1% 20.7% 20.7%

Low cost 23.2% 17.4% 17.0%

Transfer perc 36.9% 39.8% 40.7%

AMS vracht (mln ton) 1.74 2.53 3.38 2.2% 1.5%

AMS bewegingen (x1000) 497 580 717 0.9% 1.1%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 557 692 0.9% 1.1%

Vracht (x1000) 16 23 25 2.0% 0.5%

Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%

Woningen 58dB AMS 10967 10589 7327 -0.2% -1.8%

G-gem 4.14 4.33 4.48

T-Gem 3.08 4.03 5.09

PAX/bew eging (x1000) 137.4 149.5 165.2 0.5% 0.5%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.07 2.71 1.1% 1.3%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 6.89 8.55 1.1% 1.1%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.17 0.24 0.4% 1.6%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.28 0.41 2.1% 1.8%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 3.48 3.74 0.4%

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 17.55 20.27 0.5% 0.7%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 40.92 48.27 0.9% 0.8%

Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 0.98 1.27 0.1% 1.3%

Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.79 5.00 2.3% 1.4%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.46 5.80 1.6% 1.3%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 25.00 25.00 0.0%

Jaarlijkse groeifactor

LO-restricted
Absolute prognose



2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 98.3 123.0 2.2% 1.1%

OD totaal (mln) 43.1 64.2 88.0 2.4% 1.6%

OD Skyteam (mln) 15.7 23.0 24.5 2.3% 0.3%

OD FSC (mln) 11.9 20.8 32.5 3.4% 2.3%

OD Low Cost (mln) 15.5 20.4 31.0 1.6% 2.1%

OD binnen Europa (mln) 31.6 44.6 58.1 2.0% 1.3%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 19.6 29.9 3.2% 2.1%

Transfer totaal (mln) 25.2 34.1 35.0 1.8% 0.1%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 30.8 38.6 2.6% 1.1%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 67.4 84.4 2.0% 1.1%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 56.0% 46.7%

ov. FSC 19.1% 22.8% 27.7%

Low cost 23.2% 21.2% 25.6%

Transfer perc 36.9% 34.7% 28.5%

AMS vracht (mln ton) 1.74 2.26 2.40 1.6% 0.3%

AMS bewegingen (x1000) 497 645 731 1.5% 0.6%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 630 723 1.6% 0.7%

Vracht (x1000) 16 15 8 -0.6% -2.8%

Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%

Woningen 58dB AMS 10967 10981 6578 0.0% -2.5%

G-gem 4.14 4.29 4.40

T-Gem 3.08 4.18 5.34

PAX/bew eging (x1000) 137.4 152.4 168.2 0.6% 0.5%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.95 4.99 3.2% 2.7%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 11.26 17.32 4.1% 2.2%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.32 0.41 4.1% 1.3%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.42 0.71 4.5% 2.7%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 6.20 6.75 0.4%

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 24.94 37.34 2.6% 2.0%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 66.91 97.84 3.9% 1.9%

Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.83 2.25 3.9% 1.0%

Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.76 5.19 2.2% 1.6%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 6.59 10.15 4.0% 2.2%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 45.00 45.00 0.0%

Absolute prognose Jaarlijkse groeifactor

HI-restricted



 



2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 74.6 81.7 0.5% 0.5%

OD totaal (mln) 43.1 48.2 58.8 0.7% 1.0%

OD Skyteam (mln) 15.7 17.8 16.5 0.7% -0.4%

OD FSC (mln) 11.9 16.2 23.1 1.9% 1.8%

OD Low Cost (mln) 15.5 14.2 19.3 -0.5% 1.5%

OD binnen Europa (mln) 31.6 33.9 39.8 0.4% 0.8%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 14.3 19.0 1.3% 1.4%

Transfer totaal (mln) 25.2 26.5 22.9 0.3% -0.7%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 27.0 30.6 1.8% 0.6%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 47.7 51.1 -0.1% 0.3%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 57.2% 46.5%

ov. FSC 19.1% 23.4% 29.5%

Low cost 23.2% 19.5% 23.9%

Transfer perc 36.9% 35.4% 28.0%

AMS vracht (mln ton) 1.74 2.10 2.00 1.1% -0.2%

AMS bewegingen (x1000) 497 500 500 0.0% 0.0%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 481 485 0.0% 0.0%

Vracht (x1000) 16 19 15 0.8% -1.2%

Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%

Woningen 58dB AMS 10967 9426 4025 -0.9% -4.2%

G-gem 4.14 4.32 4.42

T-Gem 3.08 4.01 5.10

PAX/bew eging (x1000) 137.4 149.3 163.3 0.5% 0.5%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.19 3.04 1.4% 1.7%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 7.17 9.36 1.4% 1.3%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.18 0.25 0.6% 1.8%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.30 0.46 2.5% 2.2%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 3.48 3.73 0.3%

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 18.50 22.76 0.8% 1.0%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 42.61 52.90 1.2% 1.1%

Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.01 1.37 0.3% 1.5%

Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.79 5.00 2.3% 1.4%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 4.73 6.62 2.0% 1.7%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 25.00 25.00 0.0%

LO-500k
Absolute prognose Jaarlijkse groeifactor



2017 2030 2050 2030 2050

Totaal passagiers (mln) 68.3 76.1 83.6 0.6% 0.5%

OD totaal (mln) 43.1 54.8 69.3 1.4% 1.2%

OD Skyteam (mln) 15.7 16.5 11.4 0.3% -1.8%

OD FSC (mln) 11.9 19.7 31.7 3.0% 2.4%

OD Low Cost (mln) 15.5 18.5 26.2 1.0% 1.7%

OD binnen Europa (mln) 31.6 36.7 43.3 0.9% 0.8%

OD Intercontinentaal (mln) 11.5 18.1 26.0 2.7% 1.8%

Transfer totaal (mln) 25.2 21.4 14.3 -1.0% -2.0%

Zakelijk (OD + TR) (mln) 19.9 24.6 27.1 1.2% 0.5%

Niet-zakelijk (OD+TR) (mln) 48.4 51.6 56.5 0.4% 0.5%

Marktaandelen Skyteam 57.7% 48.1% 29.7%

ov. FSC 19.1% 27.2% 38.7%

Low cost 23.2% 24.7% 31.5%

Transfer perc 36.9% 28.1% 17.1%

AMS vracht (mln ton) 1.74 1.66 1.18 -0.3% -1.7%

AMS bewegingen (x1000) 497 500 500 0.0% 0.0%

Passagiersbew egingen (x1000) 481 487 494 0.1% 0.1%

Vracht (x1000) 16 13 6 -1.4% -3.7%

Nachtbew egingen (x1000) 32 32 32 0.0% 0.0%

Woningen 58dB AMS 10967 8893 1642 -1.2% -8.1%

G-gem 4.14 4.31 4.39

T-Gem 3.08 4.11 5.35

PAX/bew eging (x1000) 137.4 152.3 167.3 0.6% 0.5%

Reg. Luchthavens

Passagiers Rotterdam (mln) 1.73 2.95 5.75 3.2% 3.4%

Passagiers Eindhoven (mln) 5.69 11.78 19.47 4.4% 2.5%

Passagiers Maastricht (mln) 0.16 0.35 0.47 4.6% 1.5%

Passagiers Groningen (mln) 0.20 0.46 0.81 5.1% 2.8%

Passagiers Lelystad (mln) 0.00 6.20 6.73 0.4%

Reg. Luchthavens

Bew egingen Rotterdam (x1000) 16.23 24.99 43.03 2.6% 2.8%

Bew egingen Eindhoven (x1000) 34.90 70.00 110.04 4.2% 2.3%

Bew egingen Maastricht (PAX) (x1000) 0.96 1.98 2.52 4.4% 1.2%

Bew egingen Maastricht (FF) (x1000) 2.59 3.76 5.19 2.2% 1.6%

Bew egingen Groningen (x1000) 3.40 7.29 11.53 4.6% 2.3%

Bew egingen Lelystad (x1000) 0.00 45.00 45.00 0.0%

HI-500k
Absolute prognose Jaarlijkse groeifactor
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Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum 

Het NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend 

onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn 

multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde 

onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen 

voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. 

Voor meer informatie bezoek: www.nlr.nl 

De werkzaamheden van het NLR beslaan het volledige 

spectrum van Research Development Test & Evaluation 

(RDT&E). Met zijn kennis en faciliteiten kunnen bedrijven 

terecht bij het NLR voor validatie, verificatie, kwalificatie, 

simulatie en evaluatie. Zo overbrugt het NLR de kloof tussen 

onderzoek en toepassing in de praktijk. Het NLR werkt 

zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland.  

Het NLR staat voor praktische en innovatieve oplossingen, 

technische expertise en een lange termijn ontwerpvisie. 

Hierdoor vindt NLR’s cutting edge technology zijn weg naar 

succesvolle lucht- en ruimtevaartprogramma’s van OEM’s 

zoals Airbus, Embraer en Pilatus. Het NLR draagt bij aan 

(defensie)programma’s zoals ESA’s IXV re-entry voertuig, de 

F-35, de Apache-helikopter en Europese programma’s als 

SESAR en Clean Sky 2. 

Opgericht in 1919 en met 600 betrokken medewerkers, 

realiseerde NLR in 2017 een omzet van 76 miljoen euro. 

81% hiervan is afkomstig uit contractonderzoek, het overige 

betreft een overheidsbijdrage. 
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Probleemstelling 

In het regeerakkoord staat dat er een nieuwe luchtvaartnota zal worden opgesteld. 
Deze luchtvaartnota zal ingaan op luchtvaart gerelateerde ontwikkelingen die naar 
verwachting relevant zijn in de periode van 2020 tot 2050. Vanuit het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat is NLR gevraagd om bij te dragen aan de 
kennisbasis die van belang is voor het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota.  

Beschrijving van de werkzaamheden 

Het NLR heeft op basis van een aantal door het ministerie gestelde kennisvragen 
een scan uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de luchtvaart die van belang zijn 
voor de volgende onderwerpen: 
- Klimaat  
- Emissies (geluid en luchtverontreiniging) 
- Veiligheid 
- Governance (community engagement en participatie) 
De resultaten van de scan zijn vervolgens vastgelegd in voorliggend rapport. 
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Resultaten 

In het rapport is de focus gelegd op een beschrijving van de verwachte 
technologische ontwikkelingen in de luchtvaart tot het jaar 2050 en de impact van 
deze technologieën op klimaat, emissies en veiligheid. Daarnaast geeft het rapport 
een aantal voorbeelden van community engagement en participatie. 
 
Het jaar 2050 ligt daarbij dusdanig ver in de toekomst dat er een groot aantal 
nieuwe technologieën mogelijk is, waarbij het echter voor sommige technologieën 
moeilijk is aan te geven of en wanneer deze precies zullen worden 
geïmplementeerd. Vanwege het groot aantal mogelijke technologieën en concept 
vliegtuig- en motorontwerpen en de beschikbare tijd voor het schrijven van dit 
rapport is er voor gekozen selectief te zijn in de te beschrijven technologieën en 
ontwikkelingen en daarbij niet te diep in technische details te treden.  

Toepasbaarheid 

De resultaten van de door NLR uitgevoerde kennisscan zullen worden gebruikt als 
basis voor de luchtvaartnota 2020-2050. 
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Samenvatting 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het NLR gevraagd een beeld te schetsen van de verwachte 
ontwikkelingen in de luchtvaart die de komende drie decennia invloed zullen hebben op klimaat, geluid, 
luchtverontreiniging en veiligheid. Deze schets is bedoeld als bijdrage aan de kennisbasis die het ministerie opbouwt 
voor het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota. Klimaat, geluid, geluidhinder, luchtverontreiniging en veiligheid zijn 
onderwerpen die de kwaliteit van leven van omwonenden rondom luchthavens mede bepalen. Vanwege het grote 
aantal mogelijke ontwikkelingen en de beschikbare tijd voor het schrijven van dit rapport is er voor gekozen selectief 
te zijn in de te beschrijven technologieën en mogelijke vliegtuig- en motorontwerpen en daarbij niet te diep in 
technische details te treden.  
 
Uit het rapport komt naar voren dat de verwachting is dat de luchtvaart wereldwijd blijft groeien. De verwachte 
wereldwijde groei zal zonder extra maatregelen leiden tot een toename in CO2 emissies. De visie is dat op de langere 
termijn de luchtvaart klimaatneutraal zal zijn door nieuwe technische ontwikkelingen en alternatieve brandstoffen.  
Hierbij is er echter nog geen zicht op succes van de benodigde technische ontwikkelingen. 
 
Ook in internationale gremia zijn er ambities uitgesproken (Flightpath2050, Parijsakkoord etc.) om juist een afname in 
gevolgen van genoemde groei te bewerkstelligen. Hoe groot de benodigde inspanning is om de verschillende 
technologieën gebruiksklaar te maken en te implementeren is afhankelijk van de technologie. Zo zullen de minder 
complexe technologieën als elektrisch taxiën en CDA-operaties eerder kunnen worden geïmplementeerd dan 
bijvoorbeeld elektrisch vliegen. Of de hierboven genoemde ambities kunnen worden gerealiseerd binnen nu en 2050 
is nog niet duidelijk en afhankelijk van een groot aantal ontwikkelingen dat nog moet plaatsvinden en een onzekere 
uitkomst heeft. 
 
In welke mate de groei van de luchtvaart in Nederland zal doorzetten is onder andere afhankelijk van de wereldwijde 
groei en overheidsbeleid. De verwachte vlootvernieuwing kan mogelijk niet alle milieu effecten door toename van het 
aantallen vluchten compenseren. Dit is afhankelijk van de beschouwde luchthaven en het beschouwde scenario voor 
wat betreft de aantallen vliegtuigbewegingen, de vliegtuigtypen, de motortypen waarmee de vliegtuigen worden 
uitgerust en bijvoorbeeld de vliegprocedures.  
 
Wat betreft geluid is onderzoek gedaan naar de toepassing van geluidmetingen, al dan niet in combinatie met 
berekeningen. Naast onderzoek naar het vaststellen van de hoeveelheid geluid die rondom vliegvelden wordt 
geproduceerd, wordt ook getracht meer inzicht te krijgen in het effect dat geluid heeft op mensen in de omgeving van 
vliegvelden. Zo neemt NLR deel aan het Europese ANIMA project. Dit project heeft tot doel om de meest geschikte 
methoden voor het verlagen van de hinder in gemeenschappen nabij vliegvelden te identificeren. Hierbij wordt 
getracht om meer begrip te krijgen van verschillende niet akoestische factoren die geluidhinder beïnvloeden en om de 
kwaliteit van leven van gemeenschappen nabij vliegvelden te verbeteren. 
 
Vliegtuigmotoren worden door de jaren heen steeds zuiniger. De trend is dat ze ook steeds schoner worden. Daarbij is 
er een wisselwerking tussen de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en het brandstofverbruik. De certificatie regelgeving 
laat ruimte voor het laten toenemen van de NOx emissies als gevolg van een verhoging van de motor drukverhouding 
die op zijn beurt weer bijdraagt aan een verlaging van het brandstofverbruik. Een ander aandachtspunt is de uitstoot 
van ultrafijnstof. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijnstof mogelijk nog schadelijker is voor de 
gezondheid dan het inademen van de grovere PM10 en PM2,5 fijnstof deeltjes. In dit licht doet het RIVM onderzoek 
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naar ultrafijnstof rond de luchthaven Schiphol waarbij wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden aan 
ultrafijnstof en of en in welke mate dit effect heeft op hun gezondheid. 
 
De veiligheid van de luchtvaart vertoont wereldwijd de laatste jaren een trend van verbetering. EASA geeft aan dat de 
luchtvaartveiligheid, met 2 erg goede jaren (2010 en 2013), een vrijwel constant ongevalsrisico over de afgelopen 10 
jaar vertoont. Om verder inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s heeft het NLR verschillende studies uitgevoerd. Zo is 
bijvoorbeeld een analyse gemaakt van ongevallen en bijna ongevallen in het kader van het Europese 
onderzoeksprogramma Future Sky Safety. Het rapport gaat nader in op de technologische ontwikkelingen die de 
veiligheid beïnvloeden, de internationale trendmatige veiligheidsontwikkelingen en de nieuwe veiligheidsrisico’s die 
ontstaan door verdergaande digitalisering en automatisering. Ook de zogenaamde externe veiligheid is in deze van 
belang. Het gaat hierbij om de omwonenden van luchthavens en stedelijke gebieden, en onder andere over de 
mogelijke gevolgen van de complexiteit van luchthavens en de gevaren die het gebruik van drones en meer autonome 
luchtvaart in stedelijke gebieden met zich meebrengen. 
 
In het rapport is er naast de technologische ontwikkelingen ook ingegaan op ervaringen van het NLR op het vlak van 
community engagement en participatie. NLR hecht veel belang aan het vergroten van het inzicht in wat een goed 
participatietraject met de omgeving van een luchthaven kenmerkt en zoekt een betere wetenschappelijke 
onderbouwing hiervoor. Het NLR is daarom zowel actief in Europese onderzoeksprojecten, nationale 
innovatietrajecten en uitvoerend in participatietrajecten in de praktijk. Uit de genoemde ervaringen zijn een aantal 
lessen te trekken welke kunnen worden meegenomen in toekomstige participatietrajecten. Het betrekken van 
omwonenden vanaf de beginfase van het beslistraject, het laten meebeslissen over de koers van het onderzoek en het 
beschikbaar stellen van begrijpelijke informatie vormen hierbij de basis voor een constructieve dialoog. Het 
luchtvaartdebat wordt echter dikwijls gedomineerd door de sector zelf en een kleine groep, actieve tegenstanders. 
Het vraagt extra inzet om ook omwonenden die behoren tot de categorie van de “zwijgende meerderheid” te 
betrekken. Het hebben van een referentiescenario kan omwonenden helpen de impact van een nieuwe situatie in te 
schatten. In algemene zin geldt ten slotte dat het communicatiemiddel afgestemd moet zijn op (de grootte van) het 
publiek. Zo is gebleken dat het hoorbaar maken van de te verwachten geluidsniveaus rondom nieuwe situaties met 
geluidshinder in een grote, volle, zaal niet goed werkt. Hier is een een-op-een weergave/beleving beter.  
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Afkortingen 

ACRONIEM OMSCHRIJVING 

ACARE Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe 

ACI Airports Council International 

ADS-B Automatic Dependent Surveillance- Broadcast 

ALoSP Acceptable Level of Safety Performance 

AMAN Arrival Management 

ANIMA Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches 

APU Auxiliary Power Unit 

ASAS Airborne Separation Assistance Systems 

ASCOS Aviation Safety and Certification of new Operations and Systems 

ATM Air Traffic Management 

BLI Boundary layer ingestion 

BPR Bypass ratio 

BVLOS Beyond Visual Line Of Sight 

CANSO Civil Air Navigation Services Organization 

CATS Causal model for Air Transport Safety  

CDA Continuous descent approach 

CDO Continuous Descent Operations 

CFIT Controlled Flight Into Terrain 

CH4 Methaan 

Clean Sky 2 European research programme 

CO Koolstofmonoxide 

CO2 Koolstofdioxide 

CTL Coal to liquid 

Doc 29 Rekenmethode voor geluid welke is vastgelegd in Europese richtlijnen 

E-AMAN Extended AMAN 

EASA European Aviation Safety Agency 

ECAC European Civil Aviation Conference 

ENOVAL EU funded aero engine (ENgine mOdule VALidators) 

EPAS European Plan for Aviation Safety 

FAA Federal Aviation Administration 

FEGP Fixed Electrical Ground Power 

GBIM Ground based interval management 

GPU Ground power unit 

GSE Ground service equipment 

GTF Geared turbofan 
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ACRONIEM OMSCHRIJVING 

GTL Gas to liquid 

H2O Water 

HC Koolwaterstof 

HEFA Hydro-processed Esters and Fatty Acids 

IATA International Air Transport Association 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

IM Interval Management 

iSTARS integrated Safety Trend Analysis and Reporting System 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

KvL Kwaliteit van Leven 

LVB Luchthavenverkeersbesluit 

MER MilieuEffectRapport 

NADP Noise Abatement Departure Procedure 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NH3 Ammoniak 

NLR Netherlands Aerospace Centre 

NNHS NIeuwe Normen- en Handhavingsstelsel (voor luchthaven Schiphol) 

NO2 Stikstofdioxode 

NOx Stikstofoxiden 

O3 Ozon 

OPR Overall pressure ratio 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PBN Performance Based Navigation 

PCA Preconditioned air 

PM10 Fijnstof (particulate matter), deeltjes met aerodynamische diameter kleiner dan 
10 µm 

PM2,5 Fijnstof (particulate matter), deeltjes met aerodynamische diameter kleiner dan 
2,5 µm 

PTL Power to liquid 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RPAS Remotely Piloted Aircraft Systems 

SESAR Single European Sky ATM Research 

SMM Safety Management Manual 

SN Smoke Number 

SO2 Zwaveldioxide 

SRIA Strategic Research and Innovation 

SSPs State Safety Programs 
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ACRONIEM OMSCHRIJVING 

STL Sun to liquid 

TRL Technology readyness level 

UFP Ultrafijnstof (Ultra Fine Particles) 

VCNS Virtual Community Noise Simulator 

WHO Wereld gezondheidsorganisatie 

WMO World Meteorological Organization 
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1 Inleiding 

Ter voorbereiding van de nieuw op te stellen luchtvaartnota 2020-2050 heeft het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) gevraagd om een kennisbasis voor de 
luchtvaartnota op te stellen. Op basis van een werksessie, waarbij IenW en verschillende kennisinstellingen aanwezig 
waren, heeft IenW vragen opgesteld ten aanzien van een aantal onderwerpen die verband houden met de luchtvaart. 
Deze vragen zijn door IenW verdeeld over de kennisinstellingen. De kennisvragen die aan het NLR zijn gesteld zijn de 
volgende: 
 
Klimaat 

-       Welke technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de effecten die de luchtvaart gaat hebben op het 
klimaat? 

-       Wat zijn de internationale trendmatige ontwikkelingen ten aanzien van vliegtuigemissies?  
-       Hoe snel gaat de vlootvernieuwing en waarvan is dat afhankelijk? 
-       Welke mogelijke disruptieve ontwikkelingen voorziet het NLR t.a.v. vliegtuigtechnologie, aandrijving en 

brandstoffen? 
-       Welke termijn zijn daarbij reëel op basis van expert judgement? 

 
Emissies – geluid en luchtverontreinigende stoffen  

-       Welke technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de effecten die de luchtvaart gaat hebben op de 
leefbaarheid? (geluid en emissies) 

-       Wat zijn de internationale trendmatige ontwikkelingen ten aanzien geluid en emissies?  
-       Hoe snel gaat de vlootvernieuwing en waarvan is dat afhankelijk? 
-       Welke lessen kan NLR meegeven over ‘meten en berekenen’ o.b.v. ervaring en expertise? (essay?) 
-       Overzicht en inzicht in quality of life onderzoek 

 
Veiligheid 

-       Welke technologische ontwikkelingen zijn er die de veiligheid beïnvloeden? 
-       Wat zijn de trendmatige veiligheidsontwikkelingen internationaal (aantal (bijna) ongevallen, slachtoffers, 

oorzaken, …?  
-       Welke nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan door verdergaande digitalisering en automatisering? 

 
Governance 

-       Community engagement en participatie- essay over kennis en ervaring van NLR? 
 
Het NLR heeft deze vragen naar eigen inzicht beantwoord, zonder verdere sturing van IenW. Er wordt in dit document 
een samenvatting gegeven van relevante kennis over de luchtvaart, maar is hier zeker geen volledig overzicht van. 
 
Leeswijzer 
De hierboven genoemde onderwerpen klimaat, emissies van geluid en luchtverontreinigende stoffen, veiligheid en 
governance zijn alle indicatoren die mede de Kwaliteit van Leven bepalen van de omwonenden van luchthavens en 
degenen die onder of nabij vliegroutes wonen. Kwaliteit van Leven is daarmee een belangrijk centraal begrip dat 
verder wordt toegelicht in hoofdstuk 2 van dit document. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de indicatoren 
klimaat, emissies – geluidshinder en luchtverontreiniging, veiligheid en governance in respectievelijk de hoofdstukken 
3, 4, 5 en 6.  
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2 Kwaliteit van leven 

Wat wordt onder Kwaliteit van Leven (KvL) verstaan en wat is het belang ervan?  
Kwaliteit van leven wordt bepaald door factoren en aspecten die van invloed zijn op de algemene tevredenheid over 
het leven. In de literatuur1 worden daarbij verschillende definities van kwaliteit van leven gehanteerd wat de 
complexiteit van het onderwerp aangeeft.  
 
Kwaliteit van leven biedt een extra dimensie aan de informatie die noodzakelijk is voor het debat over hinder door de 
luchtvaart. Zo kunnen indicatoren voor kwaliteit van leven bijvoorbeeld worden gebruikt in de communicatie met 
omwonenden en stakeholders. Door te kijken naar indicatoren voor kwaliteit van leven kan worden gesteld dat de 
luchtvaart op verschillende vlakken een negatieve impact heeft op de levenskwaliteit van omwonenden. Kwaliteit van 
leven biedt echter ook een kader waarbinnen luchthavens op verschillende manieren een positieve impact kunnen 
uitoefenen. Het NLR heeft een aantal indicatoren voor kwaliteit van leven geïdentificeerd die door de luchtvaart 
beïnvloed kunnen worden. Deze indicatoren zijn:  
 

• Gezondheid 
Indicatoren voor gezondheid in de luchtvaart zijn bijvoorbeeld geluid en geluidhinder. Als maat voor 
geluidhinder kunnen bijvoorbeeld gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid of de hoeveelheid ernstig 
gehinderde mensen (dosis-responserelatie) worden gebruikt. Andere indicatoren zijn de hoeveelheid 
vliegbewegingen, piek-niveaus, tijdstip (ochtend/avond), de activiteit van een individu tijdens de blootstelling 
aan geluid en emissies van vervuilende stoffen.  

 
• Veiligheid 

De indicator veiligheid houdt economische stabiliteit en fysieke bescherming in, zoals weerbaarheid, 
baangarantie, minimumloon en fysieke bescherming tegen criminaliteit. Voor wat betreft de luchtvaart kan 
hier meer specifiek de kans op ongevallen en de veiligheid van omwonenden rondom luchthavens worden 
beschouwd.  

 
• Leefomgeving 

De kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt door de toegang tot recreatief groen, voldoende groen in 
straten en woongebieden, variatie tussen ‘drukke’ en ‘stille’ gebieden, goede infrastructuur en een schone 
leefomgeving (milieukwaliteit).  

 
• Bestuur en grondrechten 

Een belangrijk aspect van bestuur en grondrechten is het stimuleren van actief burgerschap en het betrekken 
van omwonenden bij besluitvorming over luchthavens. Met het opzetten en ondersteunen van transparante 
en oprechte community engagement en participatie kan het vertrouwen van individuen in de overheid of 
luchthaven verbeteren.  

 
• Algeheel welzijn 

Onder algeheel welzijn wordt levensvreugde en zingeving van het leven in algemene zin verstaan. Algeheel 
welzijn heeft daarmee betrekking op de relatie en communicatie tussen burgers en luchthavens, de kwaliteit 

                                                                 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/qol/index_en.html; European environment agency (EEA);  World Health Organization (WHO); EUROSTAT; Dutch Social 
and Cultural Planning Agency (SCP); British Office for National Statistics (ONS) 
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van de leefomgeving en de sociale en economische netwerken waar mensen onderdeel van uitmaken. Verder 
wordt kwaliteit van leven ook door keuzevrijheden en de voorspelbaarheid van hinder bepaald. Zo kan de 
mogelijkheid om keuzes te maken om te ontsnappen aan hinder een betere kwaliteit van leven betekenen.  

 
• Werk 

Het hebben van een betaalde of onbetaalde baan (werk) is belangrijk voor kwaliteit van leven en zingeving. 
Een luchthaven kan hier in positieve zin aan bijdragen door werkgelegenheid te creëren.  

 
• Onderwijs 

De mogelijkheid voor het volgen van onderwijs of een opleiding verhoogt het potentieel van een persoon om 
de levensstandaard te verhogen. Luchthavens kunnen het opleidingsniveau van de lokale gemeenschap 
verbeteren door het aanbieden van stages en opleidingsplekken en daarmee de kansen van de jeugd op 
zinvolle en goedbetaalde banen verhogen. 

 
• Materiele welvaart 

Materiele welvaart betreft iemands bezittingen en consumptiekracht. Het inkomensniveau, armoede, 
verdeling van rijkdom of materiele voorwaarden zoals huisvestiging vallen hieronder. Als werkgever heeft 
een luchthaven een directe invloed op het inkomen en de financiële tevredenheid van de lokale 
gemeenschap.  

 
• Vrijetijdsactiviteiten en sociale contacten 

Ook kan de kwantiteit, kwaliteit en de toegang tot sociale activiteiten in het kader van vrijetijdsactiviteiten en 
sociale contacten door de luchtvaart worden beïnvloed. Voorbeelden zijn evenementen voor bewoners, open 
dagen op scholen, kleuterscholen, het organiseren van wedstrijden en sponsoring van omliggende 
verenigingen.  

 
Wat voor soort onderzoek heeft het NLR binnen het kader van KvL gedaan?  
Kwaliteit van leven is een belangrijk kennisthema op het NLR. Daarbij worden niet alle hiervoor genoemde indicatoren 
door NLR in even grote mate onderzocht. Vooralsnog zet NLR vooral in op onderwerpen die gekoppeld zijn aan de 
volgende indicatoren: gezondheid, veiligheid, leefomgeving, bestuur en grondrechten en algemeen welzijn. In 
hoofdstuk 4 wordt bijvoorbeeld ingegaan op geluidhinder en luchtkwaliteit welke beide gekoppeld zijn aan de 
indicator gezondheid. Veiligheid is het onderwerp van hoofdstuk 5. Leefomgeving wordt mede bepaald door 
biodiversiteit en de hoeveelheid groen in de omgeving. Biodiversiteit is weer afhankelijk van klimaatverandering en 
stikstofdepositie. Luchtvaart en klimaat is onderwerp van hoofdstuk 3 en stikstofdepositie ten gevolge van de 
luchtvaart wordt benoemd in hoofdstuk 4.2. Bestuur en grondrechten en algemeen welzijn komen tot uitdrukking in 
hoofdstuk 6 dat gewijd is aan participatie.  
 
Binnen het Europese project Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches (ANIMA) werd door NLR 
een literatuuronderzoek naar bestaande indicatoren voor kwaliteit van leven uitgevoerd. De huidige KvL indicatoren 
zijn nog high-level. Het streven van het NLR is het om een methode te ontwikkelen waarmee de indicatoren voor KvL 
meetbaar kunnen worden gemaakt. Verder werden deze indicatoren kritisch beoordeeld op beschikbaarheid, kwaliteit 
en relevantie voor de luchtvaart en luchthavens. Daarnaast heeft het NLR case studies over de verhouding tussen 
kwaliteit van leven indicatoren en luchthaveninterventies uitgevoerd. Onder andere is het daarbij van belang 
interventies uit het verleden opnieuw te beoordelen om zeker te stellen dat de interventies nog passen bij de huidige 
omstandigheden. 
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Handelingsperspectief 
Het NLR beschrijft de kwaliteit van leven op basis van een serie indicatoren van waaruit maatregelen kunnen worden 
voorgesteld rondom luchthavens. Hinderbeleving kan door beleid op het gebied van community engagement en 
participatie worden gestuurd. Dat houdt onder meer de ontwikkeling en verbetering van participatie strategieën in. 
Daarnaast kan kennis over kwaliteit van leven worden gebruikt om interacties of belangen te omschrijven en af te 
wegen. Door monitoring kan de impact van maatregelen worden gemeten en worden aangepast. Dit maakt de 
complexe interactie tussen luchthavens en omgeving bespreekbaar en zorgt voor meer transparantie tussen burgers 
en overheden. 
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3 Klimaat 

Het World Meteorological Organization (WMO) heeft vastgesteld dat het CO2-gehalte in de atmosfeer van 270 ppm 
(deeltjes per miljoen) vanaf de eerste stoommachine is gestegen naar 400 ppm [1]. Dit gas veroorzaakt, samen met 
andere broeikasgassen als CO, H2O, NOx(stikstofoxide), O3(ozon), CH4 (methaan), F-gassen en aerosolen (kleine stof- of 
vloeistofdeeltjes die in de lucht zweven) het zogenaamde broeikaseffect. Het broeikaseffect wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat broeikasgassen de warmtestraling van de zon absorberen. Bij een toename van 
broeikasgassen in de atmosfeer zal er netto meer warmte vastgehouden worden waardoor het warmer zal worden. 
 
Een temperatuurstijging kan mogelijk grote effecten hebben op onze omgeving [2]. Een deel van de broeikasgassen 
wordt uitgestoten in processen waar de mens bij betrokken is. De luchtvaart is een van de industrieën die hieraan 
bijdraagt en is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de totale, door de mens uitgestoten, CO2 emissies [3]. In 
verschillende gremia zijn ambities geformuleerd voor de reductie van broeikasgasuitstoot, maar ook voor de uitstoot 
specifiek door de luchtvaartsector, zoals bijvoorbeeld de ACARE – flightpath 2050 ambities [4].  
 
Om de temperatuurstijging tegen te gaan zal de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten moeten worden 
gereduceerd. In bepaalde industrieën kan een reductie gemakkelijker worden gerealiseerd dan in andere zoals de 
luchtvaart waarin nog innovatieve ontwikkelingen moeten plaatsvinden. In de luchtvaart zijn er verschillende 
manieren om uitstoot te verlagen, deze zullen in de volgende paragrafen worden besproken. Gezien het grote aantal 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen is het onmogelijk om hier een compleet overzicht van te geven. Om deze reden 
zal een beperkt aantal ontwikkelingen worden uitgelicht en andere enkel worden benoemd.  
 
Naast dat een temperatuurstijging gevolg is van broeikasgassen o.a. afkomstig van de luchtvaart, is het de 
verwachting dat deze stijging ook een effect zal hebben op de luchtvaart zelf. De verwachting is dat de operatie en 
capaciteit op en rond luchthaven nadelige effecten kunnen ondervinden van het intensiveren van 
weersomstandigheden als wind, neerslag en temperatuur. 

3.1 Klimaatimpact van de luchtvaart 

Door de uitstoot van broeikasgassen draagt de luchtvaart bij aan de versterking van het broeikaseffect in onze 
atmosfeer. Bij elke kilogram kerosine die wordt verbrand komt c.a. 3,15 kg CO2 en 1.25 kg H2O vrij. Er ontstaat dus 
meer massa CO2 dan dat er aan Jet Fuel wordt verbrand. Tijdens de verbrandingsreactie vindt een interactie plaats 
tussen de koolstof (C) uit de brandstof en de zuurstof (O) uit de lucht, hierdoor wordt CO2 gemaakt. Naast CO2 worden 
tijdens de verbranding van brandstof ook andere broeikasgassen gecreëerd zoals bijvoorbeeld H2O. Ook H2O is een 
belangrijk broeikasgas. De geschatte klimaatimpact van CO2 door conventionele (kerosine) vliegtuigen is beperkt, 
maar daardoor niet onbelangrijk [5].  

3.1.1 CO2 bijdrage Nederlandse luchtvaart 

In dit document wordt onder ‘Nederlandse luchtvaart’ verstaan; vluchten uitgevoerd door Nederlandse 
luchtvaartmaatschappijen, inclusief bewegingen in buitenlands luchtruim. Het totaal aan vluchten, uitgevoerd door 
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zorgde in 2016 voor een uitstoot van circa 13 miljard kilogram CO2. 
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In Figuur 1 is te zien dat de hoeveelheid CO2 door Nederlandse luchtvaart sinds 1990 meer dan verdubbeld is, maar 
dat de afgelopen 18 jaar er een minder grote groei plaatsvindt. Een groei in CO2 uitstoot kan voortkomen uit het 
uitvoeren van een groter aantal vluchten, maar ook het vliegen op bestemmingen op grotere afstanden. Voor het 
totale internationale vliegverkeer is volgens IATA [11] de verwachting dat jaarlijks het aantal passagiers met 
gemiddeld 3,6% stijgt. Echter is de tendens dat vliegtuigen door technologische ontwikkelingen steeds zuiniger 
worden en relatief minder CO2 emissies genereren. Dit zorgt voor een dempend effect op de groei van CO2 uitstoot. 
Incrementele veranderingen aan het ontwerp van vliegtuigen hebben er voor gezorgd dat het gemiddelde 
brandstofverbruik tussen 1968 en 2014 met ca 45% is gereduceerd (Figuur 2).  
 

 
Figuur 2: Gemiddelde brandstofverbruik per passagiers-km door de jaren heen ten opzichte van 1968 (100%) 
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_Aircraft-FE-Trends_20150902.pdf 

Figuur 1: CO2 uitstoot Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (CBS) https://www.cbs.nl/nl-
nl/faq/luchtvaart/hoeveel-uitstoot-veroorzaakt-de-nederlandse-luchtvaart-#id=undefined  
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Ondanks de grote verbeteringen op het vlak van brandstofefficiëntie is de totale CO2 uitstoot door de Nederlandse, 
maar ook de mondiale luchtvaart gegroeid. De verwachting is dat de komende jaren het aantal passagiers blijft 
groeien. Dit betekent dat als toekomstige technologische ontwikkelingen niet voldoende efficiëntie opleveren de 
hoeveelheid uitgestoten CO2 ook zal blijven toenemen. Lokale beperkingen in vliegtuigaantallen, zoals het plafond van 
500.000 vliegbewegingen op Schiphol, kunnen er voor zorgen dat de hoeveelheid CO2 na het vernieuwen van de vloot 
lokaal gereduceerd wordt. 

3.1.2 CO2 standaard voor vliegtuigen 

Om er voor te zorgen dat vliegtuigen in de toekomst niet meer CO2 uitstoot produceren ten opzichte van de huidige 
generatie vliegtuigen heeft de International Civil Aviation Organization (ICAO) begin 2017 een CO2 standaard voor 
nieuwe vliegtuigen aangenomen [6]. Nieuwe vliegtuigontwerpen moeten vanaf 2020 voldoen aan deze CO2 standaard. 
Voor vliegtuigen die al in productie zijn genomen geldt de standaard vanaf 2023. Wanneer vliegtuigen in 2028 nog niet 
voldoen aan de standaard mogen deze niet meer in productie worden genomen. De CO2 standaard schrijft voor dat 
nieuwe vliegtuigen in 2028 gemiddeld 4% zuiniger moeten zijn in de kruisfase ten opzichte van toenmalig nieuwe 
vliegtuigen uit 2015 bij gelijk maximaal startgewicht. Deze standaard, mits gehandhaafd, zal ervoor zorgen dat er geen 
terugval zal ontstaan ten aanzien van CO2 uitstootniveaus. Of de standaard ook een versnelling van technologische 
ontwikkelingen zal induceren valt te betwisten aangezien in de afgelopen jaren de brandstofefficiëntie door 
technologische ontwikkelingen (zonder CO2 standaard) al grotere winst heeft opgeleverd. 

3.2 Impact op de luchtvaart 

Een toename van de temperatuur zorgt voor meer energie in de atmosfeer. Als gevolg van de extra energie worden 
weersfenomenen als regen en wind heviger. Omdat de luchtvaart sterk afhankelijk is van het weer kan de operatie op 
de luchthaven en in de lucht worden gehinderd door extreme weersomstandigheden. Uit onderzoek van de FAA blijkt 
dat ongeveer 70% van de vertragingen in de VS extreem weer als oorzaak heeft [7]. Het gaat hierbij om onder andere 
onweersbuien, sneeuwbuien, veranderingen in windkracht en richting, ijsafzetting en mist. Een toename in extreme 
weersomstandigheden zal, als er geen maatregelen worden genomen, zorgen voor een toename in vertragingen. 

3.3 Ontwikkelingen 

Sinds de tijd van de eerste vliegtuigen is er veel veranderd. De Wright brothers konden met een van hun eerste 
vliegtuigen 59 seconden vliegen en daarbij een daarbij 260 meter afleggen. Tegenwoordig kan uren lang worden 
gevlogen. Door de jaren heen zijn vliegtuigen sneller, efficiënter en veiliger geworden. De ontwikkelingen die hiervoor 
hebben gezorgd zijn incrementeel toegepast, waardoor de vorm van het vliegtuig de afgelopen tientallen jaren niet 
bijzonder veel is veranderd. Een grote verandering aan het ontwerp van het vliegtuig zou mogelijk voor grote 
verbeteringen kunnen zorgen, maar dit vergt enorme investeringen en brengt meer risico met zich mee voor 
fabrikanten. 
 
Klimaatverandering wordt gezien als een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om die reden is ook de 
luchtvaartsector bezig met o.a.:  
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• technologische ontwikkeling van het vliegtuigen 
• optimalisatie van de operatie/infrastructuur 
• nieuwe type brandstoffen 

 
In de ICAO roadmap (Figuur 3) zien we deze ambities terug. In het figuur wordt, zoals eerder genoemd, uitgegaan van 
een groeiende luchtvaart. In het geval er niets wordt ondernomen zal de uitstoot van CO2 meegroeien. ICAO verwacht 
dat door het toepassen van de nu bekende mogelijkheden (technologisch, operationeel en infrastructureel) een deel 
van die groei in emissies kan worden afgeremd. Anderzijds zien ze de mogelijkheid om door middel van het gebruik 
van biofuels en nieuwe generatie technologieën in 2050 tot een CO2 emissie reductie van 50% te behalen. Of dit 
daadwerkelijk wordt behaald is uiteraard sterk afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de werkelijke groei van 
de luchtvaart en de mate waarin nieuwe technologieën worden ontwikkeld/geïmplementeerd in vliegtuigen en het 
luchtruim. 
 

 
Figuur 3: Roadmap CO2 emissies luchtvaart 

3.3.1 Alternatieve brandstoffen 

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen anders dan 
kerosine uit aardolie. Een subgroep van alternatieve brandstoffen worden de drop-in fuels genoemd. Deze type 
brandstoffen kunnen zonder aanpassingen aan de motoren of systemen gebruikt worden in plaats van kerosine. In 
sommige gevallen is het nodig om alternatieve brandstoffen te mengen met kerosine om ze te mogen gebruiken. Een 
drop-in fuel is niet intrinsiek schoner dan kerosine, maar er wordt veel onderzoek gedaan om alternatieve drop-in 
fuels te ontwikkelen die lage schadelijke uitstootwaarden hebben. 
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3.3.1.1 Biobrandstof 

Biobrandstof is volgens de luchtvaartsector een voorziene optie als duurzame alternatieve brandstof om in de nabije 
toekomst substantieel bij te dragen aan de benodigde CO2 uitstootreductie binnen de grote luchtvaart. Dit 
brandstoftype heeft als eigenschap dat het gemaakt is uit biomassa, welke over het algemeen een korte (CO2)cyclus 
kent. Voorbeelden van biomassa met een korte cyclus zijn restmaterialen van gewassen of algen, deze groeien binnen 
een aantal weken/maanden tot een bruikbaar product en onttrekken tijdens het groeiproces CO2 uit de atmosfeer. Dit 
vermindert de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Wanneer de biobrandstof wordt gebruikt komt een zelfde 
hoeveelheid CO2 weer vrij in de atmosfeer en begint de cyclus opnieuw. Echter doet CO2 die op grote hoogte wordt 
uitgestoten er 100 jaar over voor het opnieuw kan worden ingevangen. De CO2 die nu wordt gebruikt om biobrandstof 
van te maken is dus veelal niet afkomstig van uitstoot van vliegtuigen. Voor het produceren van biomassa en de 
uiteindelijke biobrandstof is in veel gevallen energie nodig, als deze energie niet van een duurzame bron afkomstig is 
wordt er geen CO2-neutraliteit behaald. 
 
Biobrandstoffen zijn ingedeeld in een aantal verschillende generaties op basis van duurzaamheid en technologie 
ontwikkeling. Momenteel is er sprake van de volgende generaties:  

• 1e  generatie: Biobrandstoffen geproduceerd uit niet duurzame biomassa (eetbare planten, plantaardige oliën 
en dierlijke vetten)  

• 2e  generatie: Biobrandstoffen geproduceerd uit duurzame biomassa, waarbij de technologie in een 
vergevorderd stadium van ontwikkeling is (oneetbare planten, houtresten, papier afval, etc.).  

• 3e  generatie: Biobrandstoffen geproduceerd uit duurzame biomassa, waarbij de technologie in een vroeg 
stadium van ontwikkeling is. Het verschil met 2e generatie is vooral dat dit type brandstof kan worden 
geproduceerd onder water, en dat deze speciaal voor het gebruik van de biobrandstofindustrie kan worden 
gekweekt (macroalgen/zeewier en microalgen)  

• 4e generatie: Door middel van ge-engineerde gewassen wordt brandstof geproduceerd. Bij het omzetten van 
het gewas naar brandstof wordt de CO2 opgevangen en onder de grond, in lege olie- of gasvelden, 
opgeslagen. 

 
Een Nederlands bedrijf dat biobrandstoffen levert is SkyNRG. Deze biobrandstof is wordt gemaakt uit gebruikte 
frituurolie (2e generatie) via het Hydro-processed Esters and Fatty Acids (HEFA) proces. KLM heeft al meerdere 
vluchten uitgevoerd naar verschillende plekken over de wereld met dit type brandstof. In totaal zijn er over de wereld 
reeds meer dan 130.000 commerciële vluchten uitgevoerd op een mix van kerosine en biobrandstoffen, met maximaal 
50% biofuels. 
 
Er zijn verschillende mogelijke biobrandstoffen te maken en elk heeft een productieroute die zorgt voor een bepaalde 
CO2 uitstoot. Er worden onderzoeken gedaan om te bepalen welke biobrandstoffen (incl. productie) de grootste CO2 
reductie geven, dit wordt gedaan in zogenaamde life-cycle analyses. In Figuur 4 is de uitkomst van een life cycle 
analyse [8] voor verschillende brandstoffen weergegeven. Te zien is dat niet elke brandstof een even grote CO2 
uitstoot geeft, maar dat er tot wel 90% reductie valt te behalen als het productiepad op de juiste manier wordt 
doorlopen. Om een zo laag mogelijke totale uitstoot te behalen is het van belang de uitstoot tijdens het 
productieproces te minimaliseren.  
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Figuur 4: Well to wake CO2 equivalent emissies voor verschillende biofuels [8] 

 
Biobrandstof wordt dus gezien als een middel tot verduurzaming van de luchtvaart, maar het wordt op dit moment 
nog niet op grote schaal geproduceerd. Dit betekent dat er niet genoeg biobrandstof beschikbaar is om alle mogelijke 
gebruikers te kunnen voorzien. Daarnaast is biobrandstof duurder dan kerosine, wat de transitie naar biobrandstof 
niet bevordert. Om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen zal er een schaalvergroting moeten plaatsvinden 
en zal het prijsverschil (natuurlijk of kunstmatig) moeten worden verkleind. 

3.3.1.2 Waterstof 

Waterstof als energiedrager is een voorbeeld van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van 
alternatieve brandstoffen. Deze brandstof kan op twee manieren in het vliegtuig worden toegepast; door middel van 
directe verbranding in de vliegtuigmotor, of door middel van een brandstofcel waarmee elektriciteit wordt opgewekt. 
Bij directe verbranding wordt waterstof gebruikt als vervanging van kerosine in de motor. In een brandstofcel wordt 
een elektrochemische reactie geïnduceerd tussen waterstof en zuurstof. Met behulp van deze reactie wordt een 
elektrische stroom opgewekt die kan worden gebruikt om bijvoorbeeld elektromotoren te voorzien van elektriciteit. 
Waterstof kan worden geproduceerd door water op te breken in zijn atomaire componenten zuurstof en waterstof via 
elektrolyse. Om dit op een CO2-vrije manier uit te voeren zal de benodigde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
moeten worden gebruikt. 
 
Waterstof is een mogelijk alternatief voor kerosine, vooral omdat de hoeveelheid energie per gewichtseenheid 
(MJ/kg) hiervan ca. 3 keer zo groot is, het een lage prijs heeft en in zeer grote hoeveelheid beschikbaar is op aarde (in 
water). Echter is de hoeveelheid energie per volume-eenheid (MJ/L) ca. 4 keer lager, wat betekent dat er meer ruimte 
nodig is om waterstof op te slaan (op zeeniveau). Om waterstof aan boord mee te kunnen nemen zal het moeten 
worden opgeslagen onder hoge druk en/of lage temperatuur, wat zorgt voor extra gewicht door het toevoegen van 
zware componenten. Het gebruik van waterstof heeft ook als voordeel dat er geen CO2 vrijkomt bij verbranding, 
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echter komt er wel waterdamp vrij, wat ook een broeikasgas is. Naast waterdamp komt ook NOx vrij. Uit studies naar 
de “Cryoplane” [9] komt naar voren dat het gebruiken van waterstof als brandstof 14 tot 40% reductie kan opleveren 
in klimaatimpact bij verschillende invoerscenario’s. 
 
In tegenstelling tot CO2, heeft water verschillende verschijningsvormen (en bijbehorende klimaateffecten): als gas, als 
vloeistof en als vaste vorm (ijskristallen). Lokale condities in de atmosfeer bepalen de verschijningsvorm en die 
kunnen (nog) niet goed worden voorspeld. Afhankelijk van de temperatuur, concentratie en de aanwezigheid van 
condensatiekernen kan waterdamp wel of geen wolkenvorming veroorzaken met additionele klimaatimpact. Een 
kenmerkend verschil met CO2 is dat ook de hoogte waarop waterdamp wordt uitgestoten van belang is. Waterdamp 
op lagere hoogte (tot ongeveer 8 km, en ruim beneden de huidige vlieghoogtes van 12 km) verdwijnt sneller dan CO2 
uit de atmosfeer (in enkele maanden in plaats van tientallen jaren). Een sneller verdwijnen uit de atmosfeer van 
waterdamp resulteert in een lagere concentratie en daarmee een kleinere klimaatimpact. 
 
Naast vloeibaar waterstof kan waterstof ook aan een vaste stof worden gebonden die met behulp van een derde stof 
de waterstof vrijgeeft wanneer dat nodig is. Of dit een potentiele oplossing is om de noodzaak van druktanks te 
elimineren, zal nader moeten worden onderzocht.  

3.3.1.3 Synthetische brandstoffen 

Synthetische brandstoffen gemaakt met stroom uit hernieuwbare bronnen als zon en wind worden gezien als een 
oplossing voor de luchtvaart om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De opgewekte stroom wordt 
gebruikt om waterstof te produceren door middel van elektrolyse. Waterstof kan anderzijds ook worden gewonnen 
uit andere processen als thermochemische productie of bijvoorbeeld uit aardgas. De waterstof die uit dit proces vrij 
komt wordt gecombineerd met CO2 om daar koolwaterstoffen uit te synthetiseren. Koolwaterstof kan vervolgens 
worden gebruikt om verschillende synthetische brandstoffen te produceren.  
 
Er zijn verschillende manieren om synthetische kerosine te maken, zoals gas to liquid (GTL), coal to liquid (CTL), power 
to liquid (PTL) en sun to liquid (STL). Uit deze voorbeelden kan PTL op de meest duurzame wijze worden 
geproduceerd. Om dit te waarborgen is het van belang dat de elektriciteit afkomstig is van duurzame bronnen en 
koolstofatomen worden hergebruikt of uit de lucht worden gehaald. 

3.3.2 Nieuwe technologieën 

Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het oplossen van de klimaatopgave. In de volgende paragrafen 
worden een aantal nieuwe technologieën besproken. De onderstaande sub-paragrafen geven geen volledig overzicht 
is van alle ontwikkelingen in de luchtvaart, maar er wordt een compacte weergave van een aantal belangrijke en in 
het oog springende technologische ontwikkelingen en inspanningen rondom het reduceren van de uitstoot van CO2 
gegeven. De term technology readyness level (TRL) zal bij verschillende technologieën worden genoemd. Dit is een 
maatstaaf voor technologieën om te bepalen in welk stadium van ontwikkeling de technologie zit, waarbij TRL 1 
aangeeft dat het gaat om een eerste idee/principe en TRL9 een technologie die is uitgewerkt en zich in een 
operationele omgeving heeft bewezen goed te werken. 
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3.3.2.1 Incrementele voortgang 

Veranderingen aan het vliegtuig zijn over het algemeen zeer incrementeel. Het ontwerp van het hedendaagse 
vliegtuig is niet zichtbaar radicaal veranderd ten opzichte van een aantal decennia geleden. Echter zijn telkens 
stapsgewijze verbeteringen toegepast op o.a. de motoren, aerodynamica en de materialen die worden gebruikt. Door 
de constante ontwikkelingen kan worden gesteld dat elke volgende generatie vliegtuigen zo’n 15 a 25% zuiniger is dan 
zijn voorganger. 

3.3.2.1.1 Motoren 
Motoren zijn de voortstuwingsbron van vliegtuigen en gebruiken een energiebron (e.g. kerosine) om deze 
voortstuwing te genereren. Ontwikkelingen in motoren zijn in veel gevallen gericht op efficiëntieverbeteringen. 
Efficiëntere motoren gebruiken minder brandstof en stoten daarbij dus minder CO2 uit. 
 
Om motoren zuiniger te maken zijn er verschillende ontwikkelingen te identificeren. Een manier om de efficiëntie van 
de motoren te vergroten is het toepassen van een grotere bypass ratio (BPR). Uitdaging voor een grotere BPR is dat je 
meer weerstand genereert vanwege vergroting van het motor oppervlak, maar beperkt ruimte hebt onder de vleugel. 
Daarnaast zijn er intern in de motor nog ontwikkelingen nodig om groter BPR’s te kunnen gebruiken. De allernieuwste 
turbofan motoren hebben een BPR van ongeveer 12:1. Dit wil zeggen dat er per kg lucht die door de 
verbrandingskamer gaat, er 12 kg lucht omheen wordt geleid. Binnen verschillende onderzoeksprogramma’s (e.g. 
ENOVAL) wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van motoren met een BPR groter dan 12. Ook het vergroten van de 
overall pressure ratio (OPR) is een belangrijke manier om motoren efficiënter te maken. Een hogere OPR betekent een 
hogere drukopbouw door de compressor. (TRL 4-5) 
 
Een andere ontwikkeling is de geared turbofan (GTF) voor grote (krachtige) motoren. Door middel van deze nieuwe 
technologie kunnen de lagedrukturbine en de fan met verschillende toerentallen draaien. Het voordeel hiervan is dat 
de verschillende onderdelen op de onafhankelijke snelheden kunnen opereren, waarmee een hogere efficiëntie wordt 
behaald. Het toepassen van de GTF kan volgens NASA CO2 emissie met 15% reduceren [10]. Deze technologie is nu 
nog beperkt beschikbaar, maar het doorontwikkelen van deze technologie zal deze reductie mogelijk verder 
vergroten. 
 
Vliegtuigen gebruiken bleed air om o.a. wordt de cabine te voorzien van luchtdruk en verwarming of koeling. Bleed air 
wordt verkregen door een deel van de lucht die door de motor stroomt af te tappen. Door lucht weg te nemen uit de 
motor gaat de efficiëntie van de motor omlaag. Elektrische systemen vervangen veel van de functies van bleed air, 
wat de noodzaak van bleed air reduceert. Een voorbeeld van een bleedless engine is die van de Boeing 787, deze heeft 
een luchtintake in de romp, maar gebruikt geen lucht meer die door de motor stroomt. Hierdoor kan deze motor 
meer vermogen leveren met dezelfde luchtinname, wat een verbetering in brandstofefficiëntie geeft. Deze 
verbetering zorgt anderzijds voor minder complexiteit en daarmee ook minder gewicht van systemen in het vliegtuig 

3.3.2.1.2 Aerodynamica 
De vorm van een vliegtuig bepaalt de aerodynamische eigenschappen. Het voortbewegen van een vliegtuig door de 
lucht zorgt voor weerstand. Door slimme ontwerpen kan de weerstand van het vliegtuig verlaagd worden. In de 
afgelopen jaren zien we bijvoorbeeld dat verschillende soorten winglet of wingtip-ontwerpen worden toegepast aan 
het uiteinde van de vleugels. Deze zijn ontworpen om voor een verbeterde aerodynamische efficiëntie te zorgen. 
 
Het drukverloop en de wrijving die de buitenstroming ondervind door de vleugel beweegt is bepalend voor de 
hoeveelheid weerstand op de vleugel. Door middel van Laminar Wing technology wordt er voor gezorgd dat de 
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luchtstroom zo min mogelijk wordt verstoord waardoor turbulente stroming ontstaat. Verdere ontwikkeling van deze 
technologie kan mogelijk de weerstand verminderen en daarmee het brandstofverbruik/ CO2 uitstoot reduceren. In 
dezelfde strekking wordt er onderzoek gedaan naar high- lift aerodynamics en multifunctional control surfaces, 
waarmee configuraties kunnen worden geoptimaliseerd voor reductie van brandstofverbruik en geluid. 
 
De afgelopen jaren zijn er verschillende conceptontwerpen voorgesteld voor nieuwe generatie hybride elektrische 
vliegtuigen. Deze concepten bestaan uit andere configuraties dan conventioneel toegepast (distributed propulsion, 
Boundrary layer ingestion (BLI)) welke mogelijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 
uitstoot en geluid. 

3.3.2.1.3 Materialen 
De materialen waaruit vliegtuigen en vliegtuigcomponenten bestaan bepalen in grote mate de sterkte van het 
vliegtuigontwerp, maar ook het gewicht hiervan. Ontwikkelingen in het veld van materialen maken het mogelijk om 
het gewicht van een bepaald vliegtuigontwerp aanzienlijk te verminderen, terwijl deze zijn sterkte behoudt of 
verbetert. Gewichtsreducties op vliegtuigniveau resulteren in minder brandstofverbruik en daarmee ook minder CO2 
uitstoot. 
 
Ontwikkelingen vinden plaats rondom composiet materialen. Composiet materialen zijn materialen die superieure 
mechanische eigenschappen combineren met een laag gewicht. Vanwege deze eigenschappen kunnen structuurdelen 
ontworpen en geproduceerd worden die lichter (orde grootte 25%) zijn dan te tot nu toe vaak toegepaste metalen 
structuurdelen. Het TRL niveau van deze technologie varieert van TRL 3 t/m TRL 8. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van Metal Additive Manufacturing (3-D printen) maken het mogelijk om in metaal 
nieuwe lichtgewicht structuurdelen te ontwerpen en te produceren. Het grote voordeel van deze technologie is dat 
multi-functionele structuurdelen gemaakt kunnen worden (b.v. dragende delen met geïntegreerde koelcapaciteit). 
Vanwege deze mogelijkheid tot multifunctionele constructies kunnen constructies geoptimaliseerd worden naar 
minimaal gewicht. Het TRL niveau van deze technologie varieert van TRL 3 t/m TRL 5. 
 
Met composiet fabricage technologie en Additive manufacturing (3-D printen) is het vanwege de grote vormvrijheid 
mogelijk om volledig nieuwe “bio-inspired” constructieve concepten te ontwikkelen voor onderdelen van vliegtuigen 
zoals vliegtuigrompen en vliegtuigvleugels. Deze nieuwe concepten zijn efficiënter (lichter) dan de tot nu toe gebruikte 
traditionele ontwerpen (gewichtsreducties tot 40% zijn in theorie mogelijk). Het TRL niveau van deze technologie 
varieert van TRL 1 t/m TRL 3. 

3.3.2.2 Elektrisch taxiën 

Vliegtuigen stoten niet alleen tijdens het vliegen CO2 uit. Het voortbewegen van een vliegtuig op de luchthaven, ook 
wel taxiën genoemd, zorgt door het gebruik van de motoren of pushback trucks voor CO2 uitstoot. Geschat wordt dat 
op Schiphol jaarlijks c.a. 180 á 190 miljoen kg kerosine wordt gebruikt voor de taxifase. 
 
Een aantal verschillende bedrijven zijn apart van elkaar gestart aan de ontwikkeling van technologieën die de uitstoot 
tijdens het taxiën van het vliegtuig reduceert. WheelTug heeft een elektromotor ontworpen die op het neuswiel 
wordt gemonteerd en elektriciteit van de APU gebruikt, hierdoor kunnen de motoren op een later moment worden 
gestart of eerder uitgeschakeld (3 á 4 minuten voor het opstijgen/na het landen). Door deze techniek wordt de totale 
hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt tijdens het taxiën gereduceerd. De verwachting is dat binnen 1 á 2 jaar, mits 
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certificering succesvol wordt doorlopen, de technologie kan in de eerste instantie worden toegepast op de B737NG 
vliegtuigen (c.a. een derde van het verkeer op Schiphol). Ook Airbus/Safran is bezig met de ontwikkeling van een 
soortgelijk systeem. Hiernaast is door Israël Aerospace Industries de TaxiBot ontwikkeld, dit zijn pushback trucks die 
op elektriciteit werken. Ook hier wordt de totale hoeveelheid aan CO2 uitstoot gereduceerd tijdens de taxifase, 
afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit voor de TaxiBot wordt geproduceerd. De Taxibot is in 2017 door 
EASA en de FAA gecertificeerd voor de B737 familie en de A320 familie. De status van de ontwikkeling van een TaxiBot 
voor wide-body vliegtuigen zoals de A330 en de B777 is onbekend. 
 
Het voordeel van de WheelTug technologie is dat vliegtuigen onafhankelijk van luchthavenmaterieel op een minder 
vervuilende manier kan taxiën, wat ook positief kan uitpakken voor de doorstroom op een luchthaven. Er wordt 
echter wel extra gewicht aan het vliegtuig toegevoegd aan het vliegtuig, dat ook tijdens de vlucht moet worden 
meegenomen. Bij de TaxiBot technologie wordt er geen gewicht toegevoegd aan het vliegtuig, echter zijn vliegtuigen 
afhankelijk van de beschikbaarheid van het de TaxiBot’s. Daarnaast wordt er wel extra verkeer toegevoegd op de 
bestaande infrastructuur op de luchthaven dat impact kan hebben op de flow op de luchthaven. Het daadwerkelijke 
effect zal per luchthaven moeten worden bepaald. 

3.3.2.3 Hybride/elektrisch vliegen 

Elektrisch vliegen is op dit moment enkel beschikbaar binnen de general aviation. Zo bestaan er kleine vliegtuigen 
waar 1 tot 4 personen ongeveer een uur in kunnen vliegen, zoals de Pipistrel Alpha elektro en de Magnus eFusion. Er 
is nog geen groot aanbod voor dit soort vliegtuigen en wordt dus nog niet veel gebruikt. Een van de beperkende 
factoren voor elektrisch vliegen is het gewicht. Accu’s hebben ten opzichte van kerosine een zeer groot gewicht voor 
de hoeveelheid energie die ze meedragen. De nieuwste generatie Lithium accu’s zitten rond een specifieke energie 
300Wh/kg terwijl kerosine een specifieke energie heeft van 11.888Wh/kg. Dit komt er op neer dat accu’s per 
gewichtseenheid 40 keer minder energie dragen dan kerosine. Als je het gehele voortstuwingssysteem bekijkt, 
inclusief de omzetting van de energie in de kerosine of accu naar bewegingsenergie, zien we dat elektromotoren veel 
efficiënter zijn dan straalmotoren. Het rendement van conventionele motoren ligt tussen de 30% en 40%, wat 
betekent dat van de 11.888Wh/kg minder dan 5.000Wh/kg daadwerkelijk wordt omgezet naar bewegingsenergie. 
Voor elektrische motoren ligt het rendement een stuk hoger, namelijk ongeveer 85% tot 90%. Om dezelfde afstanden 
af te kunnen leggen en hoeveelheden passagiers te vervoeren moeten batterijen dus nog 10-20 keer meer energie per 
kg dragen. Een lagere specifieke energie betekent dus praktisch gezien minder passagiers of minder ver vliegen. Door 
onder andere de ontwikkelingen in de elektrische auto-industrie zijn batterijen steeds beter geworden en de 
verwachting is dat deze groei zal doorzetten, maar het is nog niet goed te voorspellen hoe snel deze ontwikkeling zal 
doorzetten. De vraag is hierbij wel of de te ontwikkelen batterijen op een duurzame wijze kunnen worden 
geproduceerd en geen grote impact hebben op het milieu. 
 
De verwachting is dat er de komende decennia steeds meer kleine elektrische vliegtuigen (1 tot 50 passagiers) zullen 
worden ontwikkeld met een nog zeer beperkte range en capaciteit, maar voor grote vliegtuigtypen zal deze trend 
langer op zich laten wachten. Voor grote vliegtuigen zullen de eerste stappen naar elektrificeren liggen in het domein 
van more-electric en hybride. Bij more-electric kunnen verschillende pneumatische, hydraulische en mechanische 
vliegtuigsystemen worden geëlektrificeerd om zo het vliegtuig lichter te maken. Bij hybride systemen zal een 
combinatie worden ontworpen van brandstof-aangedreven motoren en elektrisch aangedreven motoren of een 
motor die deels op elektriciteit als brandstof werkt. In Figuur 5 zien we verschillende hybride/elektrische 
configuraties. Deze zullen waarschijnlijk eerst worden toegepast in het kleinere segment van de grote luchtvaartuigen 
(regionale jets). 
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Figuur 5: Hybride/elektrische configuraties https://www.nap.edu/read/23490/chapter/7#52  

 
Naast de nog lage specifieke energie zijn er ook andere technologische uitdagingen , zoals grote elektrische 
vermogens, warmteontwikkeling in batterijen, levensduur van batterijen, etc.. Hoe groot deze uitdagingen zijn en hoe 
deze te overkomen moet verder worden onderzocht. Om vliegtuigen van de enorme hoeveelheden benodigde 
elektriciteit te voorzien zal er infrastructuur (kabels, oplaadpunten, transformatoren, etc.) en opwekkingsystemen 
(zonnepanelen, windmolens, etc.) moeten worden aangelegd. 
 
Met de opkomst van kleine elektrische vliegtuigjes (of urban air vehicles/passenger drones) rijst tegelijkertijd de vraag 
of deze kunnen worden toegepast ter vervanging van wegvervoer (pakketbezorging, passagiersvervoer, etc.). Op dit 
moment zijn bedrijven als Airbus, Uber en Lilium bezig met de ontwikkeling van Urban Air Taxi’s, deze verwachten 
allen binnen 10 jaar hun taxi’s te kunnen verkopen. Of dit realistisch is valt op dit moment nog niet goed in te 
schatten. Voordat deze technologie beschikbaar komt zal er moeten worden onderzocht of dit op een veilige manier 
kan worden geïmplementeerd. Een andere belangrijke factor is het effect van deze technologie op de leefomgeving, in 
de vorm van geluidshinder en zicht(vervuiling). 

3.3.2.4 Vlootvernieuwing 

Voor radicaal nieuwe ontwerpen is het doorgaans moeilijker en kostbaarder om gecertificeerd en geïmplementeerd te 
worden dan vliegtuigen waaraan incrementele aanpassingen zijn toegepast. Als nieuwe technologieën beschikbaar 
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worden in vliegtuigen op de markt kunnen luchtvaartmaatschappijen (als mogelijk) hun oudere, minder efficiënte 
vliegtuigen uit te faseren en over te gaan op nieuwere typen. KLM voerde in 2017 bijna 50% van de vliegbewegingen 
uit op Schiphol, om die reden is de vloot van KLM een bepalende factor voor de totale vlootefficiëntie. Onlangs heeft 
KLM cityhopper hun Fokkervloot uitgefaseerd en vervangen voor de nieuwe Embraer 175 en 190. Daarnaast heeft 
KLM ook andere nieuwe vliegtuigtypen in gebruik genomen zoals de B787-9. Luchtvaartmaatschappijen kunnen er 
voor kiezen om een nieuwer vliegtuigtype aan te schaffen (en daarmee een ouder type vervangen), hier kunnen ze 
verschillende redenen voor hebben: 

• De vraag is toegenomen en er kan een extra toestel worden ingezet 
• Een vliegtuig is duurder in operatie en/of onderhoud dan een nieuwer vliegtuig, waarbij vervanging netto 

meer winst kan opleveren 
• Een vliegtuig wordt geweerd door regelgeving op vliegvelden (obv bijv. geluidsnormen) 

Hoe snel vlootvernieuwing plaatsvindt, is afhankelijk van de bovenstaande factoren en is niet voor alle gevallen te 
veralgemeniseren. De levensduur van een vliegtuig is doorgaans zo’n 20 tot 25 jaar. De leeftijd van een vliegtuig op 
bijvoorbeeld Schiphol ligt gemiddeld echter ruim onder deze waarden. De gemiddelde leeftijd van bijvoorbeeld de 
KLM vloot ligt rond de 11 à 12 jaar (afhankelijk van de gebruikte bron en jaar van beschouwing).  

3.3.3 Optimalisatie operatie 

Naast fysieke aanpassingen aan het vliegtuig zit een deel van de potentiele CO2 reductie in het optimaliseren van de 
vliegoperatie. De procedures die worden gebruikt om van een luchthaven naar een andere luchthaven te vliegen zijn 
zeer bepalend voor de hoeveelheid kerosine die benodigd is en dus hoeveel CO2 wordt uitgestoten. Er zijn veel 
verschillende soorten optimalisaties van de operatie, in de onderstaande paragrafen wordt op een aantal 
optimalisaties ingegaan. 

3.3.3.1 Algemene operationele verbeteringen 

Op verschillende manieren kan een operatie efficiënter worden ingericht. Zo kunnen routes en start- en 
landingsprocedures worden geoptimaliseerd. De efficiëntie van een operatie is afhankelijk van een groot aantal 
factoren als hoogte waarop gevlogen wordt, afstand, snelheid, klim en daalprofielen, weersomstandigheden etc.. Om 
te bepalen welke operatie het meest (brandstof)efficiënt is kan gebruik worden gemaakt van simulatiemodellen. 
Omdat luchthavens en/of luchtruimen lokale restricties hanteren (e.g. hoogte, snelheid, no-fly zones) zal de meest 
efficiënt mogelijke procedure, o.b.v. de gestelde restricties, moeten worden bepaald. 

3.3.3.2 CDA’s 

Een continuous descent approach (CDA) is een procedure waarbij het vliegtuig vanaf grote hoogte een continue daling 
inzet. Het overgrote deel van vluchten dat op Schiphol land vliegt na de kruisvlucht ook op lagere hoogtes (>2000ft) 
verticaal. Een CDA procedure kan worden ingezet om de totale energie (kerosine) die het vliegtuig nodig heeft voor 
een landing te verminderen. Het is namelijk efficiënter om het vliegtuig langer op grote hoogte, met minder 
weerstand, te laten vliegen.  
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Figuur 6: Continuous descent approach vs conventional approach 

 
Door middel van het uitvoeren van een CDA kan brandstof worden bespaard ten opzichte van een gemiddelde 
conventionele landing. Om optimaal geluid te reduceren worden CDA’s met vaste naderingsroutes gecombineerd. Dit 
betekent dat een luchtverkeersleider beperkt wordt in zijn separatieopties en alleen nog op snelheid kan sturen en 
niet meer op hoogte en richting. Om de veiligheid te waarborgen bij een operatie met CDA en vaste naderingsroutes 
moet de luchtverkeersleiding de afstand tussen twee vliegtuigen vergroten. Het effect hiervan is dat de capaciteit op 
de luchthaven afneemt. Omdat luchthavens niet op capaciteit willen inleveren worden oplossingen ontworpen die 
voor een veilige afhandeling zorgen met behoud van capaciteit. Een voorbeeld van zo’n technologie is Interval 
Management (IM). IM laat vliegtuigen automatisch met elkaar communiceren en afstemmen welke snelheid ze 
moeten vliegen om op veilige afstand van elkaar te blijven. Het grootschalig kunnen gebruiken van IM kan nog jaren 
duren en is afhankelijk van implementatie van het IM-algoritme in vliegtuigen en ADS-B. Vorig jaar is een onderzoek 
gedaan naar ground based interval management (GBIM). Dit is ongeveer hetzelfde systeem als IM, maar met een 
grondstation dat vliegtuiginformatie ophaalt, dit gebruikt om een geschikte snelheid te berekenen en dit aan de 
luchtverkeersleider voorlegt. De eerste resultaten van dit onderzoek lieten zien dat GBIM potentie heeft, maar er is 
meer onderzoek nodig voordat het kan worden geïmplementeerd.  

3.3.3.3 Directer vliegen 

Voor een vlucht vertrekt wordt er een route uitgestippeld langs verschillende waypoints. Omdat er een beperkt aantal 
waypoints bestaat zijn er dus afwijkingen t.o.v. een directe route. Dit betekent dat er meer brandstof wordt verbruikt 
dan in een optimale situatie nodig zou zijn. Eurocontrol is de laatste jaren bezig om het luchtruim beter te benutten en 
vliegtuigen directer te laten vliegen. Echter zijn niet alle luchtruimen  operationeel perfect op elkaar aangesloten, 
waardoor het nog steeds niet altijd mogelijk is om optimaal te vliegen.  
 
De afgelopen jaren is in het SESAR project onder andere gewerkt aan mogelijk maken van free routing, wat inhoudt 
dat luchtvaartmaatschappijen de meest efficiënte route mag plannen. Hiermee zou een reductie kunnen worden 
gehaald van 6% tot 12% aan brandstofverbruik. Dit principe wordt reeds toegepast binnen enkele minder drukke 
gebieden. In centraal Europa, waar de grootste verkeersdichtheid voorkomt wordt dit nog niet toegepast. 
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3.3.3.4 Arrival management 

Vliegtuigen worden door de luchtverkeersleiding afgehandeld. Wanneer een vliegtuig een ander luchtruim 
binnenvliegt wordt deze overgedragen aan de daarvoor verantwoordelijke luchtverkeersleiding. De vliegtuigen komen 
ongestructureerd binnen en de luchtverkeersleider moet er voor zorgen dat de vliegtuigen netjes achter elkaar 
worden gezet om bijvoorbeeld te landen. Om de doorstroom van vliegtuigen tot aan de baan te bevorderen is binnen 
SESAR gewerkt aan Arrival Management (AMAN) en Extended AMAN (E-AMAN). Dit systeem zorg er voor dat 
vliegtuigen al ver van te voren op basis van de bestemming worden gesequentiëerd, zodat bij aankomst op de 
luchthaven de luchtverkeersleiding minder werk heeft om de separatie tussen vliegtuigen te bereiken. Doordat deze 
systemen congestie in het luchtruim rondom de luchthaven voorkomen kunnen vertragingen worden gereduceerd en 
daarmee de benodigde hoeveelheid brandstof. 

3.3.3.5 Steilere daalhoek 

Binnen SESAR is ook gekeken naar het gebruiken van een steilere daalhoek tijdens de landing. Over de wereld wordt 
een 3 graden daalhoek bij het laatste deel van de landing gehanteerd, maar deze hoek kan mogelijk verhoogd worden. 
Dit heeft als bedoeld effect het reduceren van geluid in de omgeving, echter is er ook een afname in 
brandstofverbruik waargenomen [12]. In Londen is reeds geëxperimenteerd met een steilere daalhoek en in Frankfurt 
wordt dit toegepast. Welk effect deze maatregel zou hebben op de specifieke gevallen van de Nederlandse 
luchthavens is nog niet eerder onderzocht. 



 
 
 

27 

NLR-CR-2018-407-Hzv-1  |  januari 2019 

 

4 Emissies – geluid en luchtverontreiniging 

Startend, landend en overvliegend vliegverkeer zorgt in de leefomgeving voor dagelijkse hinder, maar kan ook op de 
langere termijn tot gezondheidsklachten leiden. Deze hinder en gezondheidsklachten worden met name veroorzaakt 
door geluid en luchtverontreiniging door vliegverkeer. Onderzoeken en berekeningen die de afgelopen decennia zijn 
uitgevoerd hebben inzicht geleverd in de ontwikkeling van het geluid, de emissies van luchtverontreinigende gassen 
en fijnstof en de hinderbeleving rondom luchthavens. Dit hoofdstuk zal een beeld schetsen van de ontwikkelingen en 
de huidige situatie rondom geluid en emissies. 
 
Zoals eerder genoemd wordt met de huidige kennis uitgegaan van circa 3,6% jaarlijkse groei van de globale luchtvaart, 
voor Europa ligt de verwachte groei rond de 2,3% [11]. Deze groei kan mogelijkerwijs, als deze trend ook op de 
Nederlandse markt doorzet, zorgen voor een afname van de leefbaarheid rondom luchthavens. De verwachte 
vlootvernieuwing kan mogelijk niet alle milieu effecten door toename van het aantallen vluchten compenseren. Dit is 
afhankelijk van de beschouwde luchthaven en het beschouwde scenario voor wat betreft de aantallen 
vliegtuigbewegingen, de vliegtuigtypen, de motortypen waarmee de vliegtuigen worden uitgerust en bijvoorbeeld de 
vliegprocedures. 

4.1 Luchtvaartgeluid 

4.1.1 Geluid door de tijd 

In de afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot vliegtuiggeluid en -
hinder. Een in het oog springende ontwikkeling is dat voor Schiphol geluidberekeningen zijn uitgevoerd volgens het 
ECAC Doc.29 voorschrift. Dit is een voorschrift dat in Europa ontwikkeld wordt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
laatste inzichten met betrekking tot het modelleren van vliegtuiggeluid rondom vliegvelden. 
 
Bij deze berekeningen is gewerkt met een rekenmodel op basis van de meest recente editie van Doc.29 en zijn 
invoergegevens vastgesteld volgens de huidige inzichten en in een aantal gevallen zelfs gedetailleerder dan volgens de 
huidige inzichten nodig is [13]. 
 
Een andere ontwikkeling is dat onderzoek is gedaan naar de toepassing van geluidmetingen. Er is reeds onderzoek 
gedaan naar verschillende manieren waarop metingen gebruikt kunnen worden, al dan niet in combinatie met 
berekeningen. In referentie [14] staat algemene informatie over geluidberekeningen, metingen en de combinatie van 
beide. In het verleden is onder andere onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van metingen voor handhaving 
en zijn metingen gebruikt zijn om rekenresultaten te valideren. Deze twee voorbeelden worden hierna kort toegelicht. 
 
In 2008 is onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja hoe, een geluidmeetpost in het buitengebied kan worden 
gebruikt als ‘flitspaal’ om te hoge geluidniveaus te meten en eventueel actie te nemen naar aanleiding van deze te 
hoge geluidniveaus [15]. In deze context is een flitspaalsysteem onderzocht, waarmee wordt geconstateerd of tijdens 
een vliegtuigpassage een vooraf vastgestelde grenswaarde wordt overschreden. Als wordt geconstateerd dat een 
grenswaarde is overschreden dan krijgt de overtreder een boete. Op het gemeten vliegtuiggeluid moet een 
meetmarge worden toegepast vanwege de onnauwkeurigheden bij het meten van vliegtuiggeluid. De meetmarge 
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wordt afgetrokken van het gemeten geluid, voordat toetsing aan de grenswaarde plaatsvindt (dit is vergelijkbaar met 
flitspalen voor het meten van snelheden voor wegverkeer). De toe te passen meetmarge is afhankelijk van de vereiste 
juridische betrouwbaarheid en was met de toenmalige inzichten dusdanig hoog, dat het systeem geen boetes zou 
genereren in het buitengebied. De gevraagde flitspalen systematiek is daardoor nutteloos gebleken. 
 
Daarnaast is in de afgelopen jaren tweemaal op basis van metingen een validatie van geluidberekeningen uitgevoerd 
voor geluid in de omgeving van vliegbasis Geilenkirchen en nabij Schiphol [16 en 17]. Deze validaties zijn uitgevoerd in 
respectievelijk 2013 en 2018 en hierbij is onderzocht in hoeverre de berekende geluidbelasting dezelfde trends laat 
zien als de geluidbelasting op basis van geluidmetingen. 
 
Naast onderzoek naar het vaststellen van de hoeveelheid geluid die rondom vliegvelden wordt geproduceerd, wordt 
ook getracht meer inzicht te krijgen in het effect dat geluid heeft op mensen in de omgeving van vliegvelden. Zo doen 
momenteel verschillende partijen onderzoek in het ANIMA project [18]. Dit project heeft tot doel om de meest 
geschikte methoden voor het verlagen van de hinder in gemeenschappen nabij vliegvelden te identificeren. Hierbij 
wordt getracht om meer begrip te krijgen van verschillende niet akoestische factoren die geluidhinder beïnvloeden en 
om de kwaliteit van leven van gemeenschappen nabij vliegvelden te verbeteren. Aangezien dit een Europees project is 
waaraan 22 partijen uit 11 landen meewerken geeft het project een breed beeld van internationale inzichten en 
ontwikkelingen op het gebied van de impact van vliegtuiggeluid. 
 
De effecten van geluid op gezondheid worden onder andere onderzocht door de wereld gezondheidsorganisatie 
(WHO). Op 10 oktober 2018 heeft de WHO een document gepubliceerd [19] waarin men ingaat op verschillende 
effecten die vliegtuiggeluid kan hebben op de gezondheid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over hartaandoeningen, een 
verhoogde bloeddruk, maar ook over de invloed op de leesvaardigheid van kinderen. Het document geeft echter ook 
aan dat in veel gevallen het bewijs voor de gedane aanbevelingen niet sterk is, waardoor aanvullend onderzoek 
wenselijk is. 

4.1.2 Verwachte ontwikkelingen met betrekking tot vliegtuiggeluid 

Vliegtuiggeluid is een onderwerp dat continue aandacht heeft van omwonenden en de politiek. Om te kunnen 
voldoen aan de wensen vanuit de maatschappij zullen de komende jaren ontwikkelingen plaats gaan vinden in relatie 
tot het vaststellen van de hoeveelheid vliegtuiggeluid en het in kaart brengen van de effecten daarvan. 
 
Een belangrijke ontwikkeling is dat in de toekomst meer gebruik gemaakt zal gaan worden van geluidmetingen. Deze 
ontwikkeling is al enige tijd gaande, zoals onder andere blijkt uit de eerder genoemde studies naar het gebruik van 
metingen voor handhaving en de trendvalidaties voor Geilenkirchen en Schiphol. In een brief aan de Tweede Kamer 
van oktober 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kenbaar gemaakt dat gewerkt gaat worden aan 
een landelijke programmatische aanpak voor het meten van vliegtuiggeluid in samenwerking met het RIVM, het KNMI 
en het NLR [20]. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van zowel berekeningen als metingen en het 
onderling versterken van beide methodes. De aanpak moet er toe leiden dat voor iedereen betrouwbare en 
herkenbare gegevens beschikbaar worden gemaakt. Deze gegevens dienen zowel ter informatie van burgers als voor 
het maken van weloverwogen beleidskeuzes. Bij het opzetten van de aanpak dient rekening gehouden te worden met 
verschillen tussen het meten en berekenen van vliegtuiggeluid, die bijvoorbeeld ontstaan doordat de uitkomsten van 
metingen worden beïnvloed door de continu veranderende atmosfeer en doordat berekeningen kunnen afwijken van 
de werkelijk waargenomen geluidniveaus ten gevolge van aannames in de modellering. 
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Een trend is dat de hoeveelheid geluid die vliegtuigen per vliegbeweging produceren in de loop van de tijd afneemt. 
De verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet, mede doordat in het grote Europese onderzoeksprogramma 
Clean Sky 2 onderzoek wordt gedaan naar nieuwe technologieën om de milieu-impact van vliegtuigen terug te 
dringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van stillere motoren, maar ook om aerodynamische 
verbeteringen. Naast het ontwikkelen van deze technologieën wordt binnen het project ook inzichtelijk gemaakt wat 
de verwachtte effecten zijn op de hoeveelheid geluid die rondom luchthavens wordt geproduceerd. Een afname van 
het geluid per vliegtuigbeweging wil overigens niet zeggen dat de hoeveelheid hinder per definitie ook afneemt. Dit 
komt doordat de hinder van meerdere factoren afhangt, waaronder bijvoorbeeld de hoeveelheid vliegbewegingen. 
 
Een andere ontwikkeling die de komende jaren aandacht verdient is elektrisch vliegen. Weliswaar zal dit in de 
komende jaren slechts aan de orde zijn voor relatief kleine vliegtuigen, maar ook met die vliegtuigen kan inzicht 
verkregen worden in de geluidproductie bij elektrisch vliegen. Een elektrische motor zal aanzienlijk stiller zijn dan de 
huidige generatie motoren, maar ander onderdelen van elektrische vliegtuigen zullen wel geluid produceren. Met 
reeds bestaande elektrische vliegtuigen kan in de praktijk onderzoek gedaan worden naar de geluidproductie van 
dergelijke vliegtuigen. Daarnaast kunnen theoretische studies al een doorkijk geven naar de verwachte 
geluidproductie van grotere elektrische toestellen. 
 
Veel concepten die uitgaan van elektrische voortstuwing, maken gebruik van distributed propulsion. Dit wil zeggen dat 
de stuwkracht geleverd wordt door een groot aantal motoren die over een groot deel van het vliegtuig verdeeld 
zitten. Dit in tegenstelling tot conventionele vliegtuigen die meestal met twee motoren zijn uitgerust. Het toepassen 
van distributed propulsion kan de geluidproductie van een vliegtuig verminderen. 
 
Andere ontwikkelingen die de geluidproductie van vliegtuigen kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: 

• de ontwikkeling van supersone vliegtuigen 
• nieuwe types motoren zoals het open rotor concept (zie Figuur 7) 
• de introductie van drones en vliegende taxi’s. 

 
Deze onderwerpen worden in de volgende alinea’s besproken.  
 
De open rotor is een motortype waarmee naar verwachting zuiniger gevlogen kan worden dan met bestaande 
straalmotoren. Een nadeel van dit motortype is dat de vliegsnelheid voor toestellen met deze motoren wat lager ligt 
dan bij straalvliegtuigen en een ander punt van aandacht is de geluidproductie. Binnen Clean Sky 2 wordt onderzoek 
gedaan naar dit motortype en de verwachting is dat het mogelijk is om dit motortype te ontwikkelen binnen de 
normen van certificatiestandaarden voor vliegtuiggeluid [46].  
 

 
Figuur 7: Open rotor (bron: http://www.cleansky.eu/sustainable-and-green-engines-sage)  
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Daarnaast wordt momenteel met name in de Verenigde Staten onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 
supersoon vliegen. Bij deze toestellen is niet alleen het geluid van de motoren een punt van aandacht, maar ook het 
geluid van de supersonische schokgolf dat ontstaat doordat het toestel sneller dan het geluid vliegt. Om te zorgen dat 
dergelijke vliegtuigen ook boven land sneller dan het geluid mogen vliegen wordt onderzoek gedaan naar methoden 
om de geluidniveaus van de supersonische schokgolf te reduceren. 
 
In de komende jaren zal het gebruik van drones naar verwachting toenemen. Daarbij gaat het zowel om gebruik door 
particulieren als om commercieel gebruik, bijvoorbeeld voor het vervoeren van pakketjes. Hierbij is het geluid dat 
deze drones produceren een van de punten van aandacht. Ook zijn verschillende bedrijven, zoals Volocopter en 
Lilium, bezig met de ontwikkeling van elektrische luchttaxi’s. Hierbij gaat het om relatief kleine elektrische vliegtuigen, 
die doorgaans verticaal kunnen starten en landen. Met name in drukke stedelijke gebieden kan dit een middel zijn om 
het drukke wegverkeer te omzeilen. Dit betekend wel dat een nieuwe geluidbron in de lucht wordt geïntroduceerd 
waarvoor onderzocht moet worden hoeveel geluid deze produceert en welke regelgeving nodig is voor het gebruik 
van dergelijke toestellen. 

4.2 Luchtverontreiniging door de luchtvaart  

Inleiding 
Bij de verbranding van zowel fossiele als alternatieve brandstoffen ontstaan gassen en fijnstof waaraan in het kader 
van de luchtkwaliteit grenswaarden zijn gesteld in wet en regelgeving. Fijnstof bestaat per definitie uit deeltjes met 
een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. Deze deeltjes ontstaan zowel in de motor als in de 
uitlaatstraal van vliegtuigmotoren. Welke en hoeveel deeltjes2 bij de verbranding ontstaan, hangt af van zaken als de 
chemische samenstelling van de brandstof, de stand der techniek in het motorontwerp, de gashandelstand en de 
operationele condities. Daarnaast kan fijnstof ook vrij komen bij bijvoorbeeld de landing van vliegtuigen waarbij er 
slijtage van remmen, banden en asfalt optreedt. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 4.2.1 wordt ingegaan op de emissies van de relevante luchtverontreinigende stoffen afkomstig van het 
vliegverkeer en het effect daarvan op de gezondheid, de lokale luchtkwaliteit en de depositie nabij luchthavens. Het 
effect van de technologische ontwikkelingen in de luchtvaart op de emissies wordt besproken in hoofdstuk 4.2.2. De 
technologische ontwikkelingen die worden geadresseerd zijn o.a. vlootvernieuwing, de introductie van alternatieve 
brandstoffen en het effect dat ontwikkelingen t.a.v. afhandeling van vliegtuigen op de platformen op de emissies 
hebben. Hoofdstuk 4.2.3 gaat in op het effect van de groei van de luchtvaart in combinatie met het effect van de 
technologische ontwikkelingen op de luchtkwaliteit rondom luchthavens. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4.2.4 ingegaan 
op de leemten in kennis die bestaan ten aanzien van het effect van een deel van de emissies, het zogenaamde 
ultrafijnstof, op de gezondheid.  

                                                                 
2 Fijnstof bestaat uit zowel een niet-vluchtig deel als een vluchtig deel. Het niet-vluchtige deel ontstaat in de verbrandingskamer en bestaat vooral uit (koolstof- 
houdend) roet, maar kan daarnaast ook metalen en keramische deeltjes bevatten. Het vluchtige deel ontstaat stroomafwaarts van de verbrandingskamer in de koeler 
wordende stroming rondom gasvormige en de niet-vluchtige deeltjes komend uit de verbrandingskamer. 
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4.2.1 Effect emissies op omgeving  

Alle nieuwe grote3 (burgerluchtvaart) vliegtuigmotoren moeten voldoen aan motoremissiecertificatie eisen welke 
door ICAO zijn opgesteld voor de gassen NOx, CO, HC en het zogenaamde Smoke Number. Hierbij is het Smoke 
Number een maat voor de hoeveelheid roet in de uitlaatgassen. Met behulp van dit Smoke Number kan een schatting 
worden gemaakt van het zogenaamde PM10 (deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer). 
Voor moderne vliegtuigmotoren geldt dat bijna alle PM10 bestaat uit PM2,5 (deeltjes met een aerodynamische 
diameter kleiner dan 2,5 micrometer). Behalve dit PM10 en PM2,5 wordt ook ultrafijnstof (UFP) onderscheiden. 
Ultrafijnstof is het bestanddeel van fijnstof met de allerkleinste afmeting: kleiner dan 0,1 micrometer. Recent heeft 
ICAO [45] ook een standaard opgesteld voor de uitstoot van (niet-vluchtig) fijnstof welke van toepassing zal zijn voor 
de certificatie van vliegtuigmotoren geproduceerd vanaf 1 januari 2020. 
 
Zoals eerder aangegeven hebben deze emissies effect op de luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Deze worden hierna 
besproken. 
 
Luchtkwaliteit  
Luchtkwaliteit wordt bepaald door de concentraties op leefniveau4 (immissies) van stoffen in de atmosfeer die de 
gezondheid en het milieu negatief kunnen beïnvloeden in relatie tot de maximum toegestane waarden die wet en 
regelgeving aan deze concentraties stellen. De concentraties zijn de som van:  

• de achtergrondconcentraties 
• de bijdragen door emissies van luchtvaart bronnen op en nabij de luchthaven  
• het wegverkeer nabij de luchthaven  
• eventueel andere (qua grootte) relevante emissiebronnen nabij de luchthaven.  

 
Bescherming 
De omwonenden van luchthavens worden – net als alle andere inwoners van Nederland - met wet- en regelgeving 
beschermd tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De belangrijkste wet daarbij is de Wet 
milieubeheer die grenswaarden stelt aan de concentraties van verschillende luchtverontreinigende stoffen (gassen en 
deeltjes). Hierbij kunnen in Nederland met name de stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) concentraties nog 
problematisch zijn. Van overige stoffen zoals CO, SO2 en benzeen is bekend dat deze de gestelde grenswaarden in 
recente jaren (vrijwel) nooit hebben overschreden zoals blijkt uit de jaarlijkse rapportages vanuit het Landelijk 
Meetnet Luchtverontreiniging van RIVM. Voor ultrafijnstof wordt nog onderzocht dat dit potentieel het meest 
gevaarlijk is voor de gezondheid. Voor dit ultrafijnstof bestaan dergelijke normen echter (nog) niet. In hoofdstuk 4.2.4 
wordt nader ingegaan op het verband tussen ultrafijnstof en gezondheid. 
 
Stikstofdepositie  
Stikstofdepositie betreft het neerslaan van stikstofhoudend gas of deeltjes op de bodem of een wateroppervlak. 
Stikstof is een voedingstof voor planten. De ene plant gedijt beter bij kleine hoeveelheden stikstof, de andere plant 
juist bij grotere hoeveelheden. Bij een toename van de stikstofdepositie in het milieu zouden daarmee de planten die 
floreren bij lage depositieniveaus worden verdrongen door planten die het goed doen bij hogere depositieniveaus. Als 
gevolg hiervan kan de biodiversiteit van planten en dieren afnemen en kunnen ecosystemen op ingrijpende wijze 
worden beïnvloed. 
 

                                                                 
3 De motorcertificatie eisen gelden voor alle turbojet and turbofan motoren met een statische stuwkracht groter dan 26.7 kN. 
4 1,5 meter boven de grond 
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De landelijk gemiddelde stikstofdepositie was in 2016 met 40% gedaald t.o.v. het niveau van 1990. Deze lange termijn 
daling in de stikstofdepositie is het gevolg van lagere emissies van zowel stikstofoxiden als van ammoniak. De 
verwachting is dat de daling in emissies van NOx en NH3 in de periode tot 2030 doorzet. Dit is het gevolg van 
vastgesteld en voorgenomen beleid. Omdat de huidige niveaus, ondanks de forse genoemde daling nog steeds heel 
hoog zijn dient bij elke uitbreiding van luchthaven activiteiten nog wel te blijven worden onderzocht hoe dit past in de 
de bescherming van habitats in natuurgebieden. 
 
Bescherming 
Om de soortenrijkdom in natuurgebieden te behouden dient de stikstofdepositie dus te voldoen aan bepaalde 
beschermingsniveaus. De wet die deze natuurgebieden beschermt, is de Wet Natuurbescherming. Sinds 2015 is in 
Nederland het zogenaamde PAS (Programma Aanpak Stikstof) van kracht. Het PAS is gekoppeld aan de Wet 
Natuurbescherming en is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle betrokken overheden op provinciaal en 
rijksniveau. Het PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot 
een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden. Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof 
vraagtekens gezet bij de PAS. Wat dit precies betekent voor het PAS is op het moment van dit schrijven nog niet 
duidelijk. 

4.2.2 Technologische ontwikkelingen  

4.2.2.1 Luchtverontreinigende emissies (fossiele brandstof) 

Vliegtuigoperaties relevant voor lokale luchtkwaliteit 
Voor wat betreft het effect van luchtvaart emissies op de luchtkwaliteit was tot voor kort de veronderstelling dat 
alleen de emissies op de grond (tijdens warmdraaien, proefdraaien en taxiën) en in de onderste laag van de atmosfeer 
(take-off en landing) van belang zijn. Dit betekent dat een andere gashandelstand op de startbaan en tijdens het 
eerste deel van de klim een relatief grote impact op de lokale luchtkwaliteit heeft, maar dat een verandering van 
bijvoorbeeld een vliegprocedure vanaf een hoogte van bijvoorbeeld 800 ft nauwelijks effect zou hebben op de 
luchtkwaliteit. Er zijn echter indicaties dat de grote uitlaatsnelheden bij de klim van het vliegtuig ook emissies van 
boven de 800ft dusdanig ver omlaag verplaatsen dat ook deze van belang voor de luchtkwaliteit kunnen zijn.  
 
Hoofdstuk 3.3.2.2 beschrijft de mogelijke introductie van elektrische systemen als de WheelTug en de Taxibot voor 
gebruik bij het taxiën van de vliegtuigen op de platforms en de taxibanen. De WheelTug wordt aangedreven door de 
APU welke in vergelijking met de hoofdmotoren van de vliegtuigen aanzienlijk minder brandstof verbruikt tijdens het 
taxiën. Het gebruik van de WheelTug leidt daarmee tot een reductie in CO2 emissies. Het is echter de vraag of de APU 
bij WheelTug gebruik minder stikstofoxiden en fijnstof uitstoot dan de hoofdmotoren tijdens het taxiën. Dit hangt af 
de grootte en de tijdsduur van power/thrust settings, het brandstofverbruik en de emissie gegevens van de 
beschouwde APU en die van de beschouwde hoofdmotoren tijdens het taxiën. Het gebruik van elektrische 
grondsystemen als de TaxiBot in plaats van de hoofmotoren leidt wel zeker tot minder lokale emissies van 
luchtverontreinigende stoffen, maar is wel complexer in de operatie dan de WheelTug omdat er meer voertuigen over 
de platforms en taxibanen bewegen. 
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Vlootvernieuwing 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn  vliegtuigen door de jaren heen significant zuiniger geworden door gebruik van 
nieuwere motoren (verhoging bypass ratio, ontwikkeling geared turbofan etc), verbeterde aerodynamica en 
toepassing van lichtere materialen in vliegtuigen. Door vlootvernieuwing, de invoering van nieuwere vliegtuigtypen, is 
het brandstofverbruik per passagier-kilometer over de laatste 50 jaar gemiddeld met ongeveer 50% gedaald. Omdat 
de CO2 uitstoot evenredig is met het brandstofverbruik is ook de CO2 uitstoot per passagier-kilometer met ongeveer 
50% gedaald over de aangegeven periode. De verwachting is dat deze trend de komende jaren door zal zetten. Met 
het mogelijk gebruik van de open rotor techniek (zie hoofdstuk 4.1.2), de ontwikkeling van hybride voorstuwing, 
gevolgd door elektrische voortstuwing (voor eerst de kleinere vliegtuigen) zijn naar verwachting ook in de wat verdere 
toekomst significante brandstof besparingen en daarmee CO2 reducties mogelijk (zie hoofdstuk 3).  
 
Voor wat betreft de emissies van de gassen HC, CO en NOx en het zogeheten Smoke Number welke worden bepaald in 
de eerder genoemde motorcertificatie geldt het volgende. Voor de modernste motoren geldt dat de uitstoot van HC 
en het Smoke Number ruimschoots voldoen aan de certificatie eisen. Voor de NOx uitstoot van motoren gaat de 
verlaging in emissies minder snel omdat gelijktijdig met de brandstof efficiency verbetering de hoeveelheid 
uitgestoten NOx per kg brandstof – door verhoging van ‘de motordrukverhouding’ – enigszins kan toenemen, zoals 
ook is toegestaan in de motorcertificatie standaards van ICAO. Voor motorfabrikanten ligt ‘hierin’ een behoorlijke 
uitdaging naar de toekomst toe.  
 
Door vlootvernieuwing zullen de genoemde verlagingen in emissies ook tot uiting komen tijdens taxiën, take-off en 
landing van de vliegtuigen en daarmee aan een vermindering van de uitstoot van deze emissies op de grond en op 
lage hoogte wat een verbetering van de luchtkwaliteit oplevert. 

4.2.2.2 Luchtverontreingende emissies (alternatieve brandstoffen)  

Biofuels (zie H3.3.1.1) 
Meetresultaten [39] geven aan dat de verbranding van biobrandstof kan leiden tot een substantiële fijnstof reductie in 
vergelijking met de verbranding van fossiele brandstof. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in het verschil in 
chemische samenstelling tussen beide soorten brandstoffen. Het lagere zwavel- en aromatengehalte in biobrandstof 
draagt bij aan de lagere fijnstof uitstoot. Echter ook de waterstof/koolstof verhouding, de hoeveelheid naftaleen en 
andere aan de brandstof toegevoegde stoffen (additieven) zijn van belang. 
 
Ook bij het gebruik van biobrandstof is de fijnstof uitstoot echter niet naar nul te reduceren. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door het aromatengehalte in drop-in brandstof. Deze aromaten leiden tot fijnstof uitstoot. Volgens (de 
huidige) internationale specificaties dient de hoeveelheid aromaten in een vliegtuigbrandstof tenminste acht (volume) 
procent te zijn. Dit minimum gehalte is nodig voor het behoud van het afdichtingsmateriaal in de vliegtuigmotor en 
daarmee is de uitstoot van fijnstof bij gebruik van drop-in brandstof onontkoombaar. Ook de aanwezigheid van zwavel 
in brandstof leidt tot fijnstof uitstoot. Fossiele brandstof bevat een klein percentage zwavel, biobrandstof bevat 
daarentegen in het algemeen geen of nauwelijks zwavel. Samenvattend kan worden gesteld dat het gebruik van 
biobrandstof in het algemeen leidt tot minder fijnstof uitstoot dan gebruik van fossiele brandstof, maar dat dit zeer 
sterk afhankelijk is van de chemische samenstelling van de brandstof, zo kunnen reducties tot wel enkele tientallen 
procenten worden behaald. 
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Synthetische brandstoffen (zie H3.3.1.3) 
Synthetische brandstoffen kunnen worden geproduceerd met behulp van verschillende productieprocessen en vanuit 
verschillende bron. Hierbij valt te denken aan productieprocessen als (syn)gas to liquid (GTL), coal to liquid (CTL), 
power to liquid (PTL) en sun to liquid (STL) [40]. Net als bij biobrandstof is de hoeveelheid fijnstof emissies welke 
ontstaat bij verbranding van alternatieve brandstof, afhankelijk van het aromatengehalte, de waterstof/koolstof 
verhouding en andere aan de brandstof toegevoegde stoffen.  

4.2.2.3 Platform activiteiten 

Op de platforms van de luchthavens vinden diverse activiteiten plaats die kunnen leiden tot emissies van 
luchtverontreinigende stoffen. Dit betreft activiteiten als het leveren van elektriciteit voor de vliegtuig 
boordsystemen, de airconditioning van de vliegtuigcabines, het starten van de straalmotoren van de vliegtuigen en 
het gebruik van ground service equipment bij de afhandeling van vracht- en passagiersvliegtuigen. 
  
Elektriciteitsvoorziening boordsystemen 
De elektriciteit benodigd voor de vliegtuig boordsystemen kan geleverd worden door de vliegtuig auxiliary power unit 
(APU), door een ground power unit (GPU) of door een zogenaamde Fixed Electrical Ground Power (FEGP) 400Hz 
aansluiting nabij de vliegtuig afhandelingsplaats. De APU gebruikt daarbij als brandstof kerosine. De GPU’s betreffen 
met name dieselmotoren, maar sinds kort zijn er ook elektrische aangedreven versies beschikbaar. Het gebruik van de 
APU leidt gemiddeld tot veel meer emissies dan de een diesel GPU, waarbij de GPU’s door de jaren heen ook steeds 
schoner worden. Gebruik van Fixed Electrical Ground Power levert lokaal op de platforms geen emissies op omdat de 
stroom voor dit systeem elders wordt opgewekt.  
 
Airconditioning 
De APU kan ook de airconditioning aan boord van de vliegtuigen verzorgen. Daarbij komen weer relatief veel emissies 
vrij. Een alternatief is dat de luchthaven op de opstelplaatsen preconditioned air (PCA) aanbiedt. Net als de FEGP 
levert dit geen lokale emissies omdat de benodigde energie voor dit proces elders wordt gegenereerd. 
 
Starten straalmotoren 
Voor het starten van de straalmotoren van de grote civiele vliegtuigen moet nog gebruik worden gemaakt van de 
APU’s, omdat de vaste stroomaansluiting daar niet voldoende capaciteit voor heeft.  
 
Schiphol 
Op luchthaven Schiphol zijn er sinds 2016 67 afhandelingsplaatsen voorzien van een vaste stroomaansluiting [41] en 
een voorziening voor PCA. Hierdoor bedraagt de verwachte NOx reductie volgens de berekening van Schiphol 6,8% 
meer dan de NOx reductiedoelstelling van 50% van het LVB (dus een reductie van 53,4%) op basis van de 61 
afhandelingsplaatsen zoals aangegeven in bijlage 4 van het LVB. Bij de afhandeling van een vliegtuig aan de 
afhandelingsplaats draagt de vliegtuig gezagvoerder er zorg voor dat, voor de stroomvoorziening en airconditioning, 
geen gebruik gemaakt wordt van de in het vliegtuig aanwezige Auxiliary Power Unit of van een Ground Power Unit 
voor zover vervangende voorzieningen beschikbaar zijn. 
 
Electrische GPU 
Op afhandelingsplaatsen waar geen FEGP beschikbaar is wordt gebruik gemaakt van GPU’s. In de loop der tijd zijn dit 
steeds schonere diesels geworden, waarbij recent op RTHA de eerste elektrische GPU is afgeleverd. 
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GSE 
Het afhandelen, laden en lossen van de vliegtuigen gebeurt met ground service equipment (GSE). Soms worden ook 
bussen ingezet voor het transport van passagiers van en naar de vliegtuigen. Meer en meer worden hierbij op 
Nederlandse luchthavens (deels) elektrisch aangedreven GSE en elektrische bussen in plaats van hun respectievelijke 
diesel varianten ingezet waardoor de emissies afnemen hetgeen de luchtkwaliteit op de platforms ten goede komt. 

4.2.3 Ontwikkeling luchtkwaliteit rondom luchthavens  

Zoals in paragraaf 4.2.1 genoemd wordt de lokale luchtkwaliteit op en nabij de luchthaven bepaald door 
achtergrondconcentraties, vliegverkeer en andere lokale luchtvaart bronnen en het wegverkeer nabij de luchthaven.  
 
Hoewel de bijdrage van de verschillende bronnen aan de luchtkwaliteit direct rondom een luchthaven afhankelijk zal 
zijn van specifiek lokale omstandigheden (aanwezigheid van snelwegen e.d.) kan in het algemeen gesteld worden dat 
de luchtkwaliteit grotendeels wordt bepaald door de achtergrondconcentraties van stoffen als NO2 en PM10. De 
bijdrage van achtergrondconcentratie is over het algemeen een orde groter dan de bijdragen van het vliegverkeer, 
andere luchtvaart gebonden bronnen op de platforms en het wegverkeer. Voor luchthaven Schiphol geldt verder dat 
gemiddeld op de grens van de luchthaven de bijdrage van het vliegverkeer en het wegverkeer voor wat betreft NO2 
direct rondom de luchthaven vergelijkbaar zijn, en voor wat betreft PM10 het vliegverkeer minder bijdraagt dan het 
wegverkeer [37]. Voor andere luchthavens in Nederland geldt dat de bijdrage van het vliegverkeer aan de 
luchtkwaliteit een orde kleiner is dan die van het vliegverkeer op Schiphol. 
 
De verwachting is dat in het komend decennium de achtergrond concentraties van NO2, PM10 en PM2,5 aanzienlijk 
zullen dalen, mede door de voortschrijdende elektrificatie van het wegverkeer en het gebruik van meer en meer 
schone energie bronnen. Rondom luchthaven Schiphol wordt in vergelijking met de rest van Nederland in 2030 nog 
wel steeds een relatief hoge NO2 achtergrondconcentratie verwacht [38].  
 
Vliegverkeer 
Zoals in H.4.2.2.1 aangegeven worden vliegtuigmotoren wel steeds schoner, maar doordat vliegtuigen een relatief 
lange levensduur hebben worden deze motoren slechts geleidelijk ingevoerd door vlootvernieuwing en zal de 
luchtkwaliteit hierdoor dus relatief slechts langzaam verbeteren. Als daarnaast sprake is van een groei in het aantal 
vliegtuigbewegingen of de inzet van steeds grotere vliegtuigtypen dan zal de verbetering in luchtkwaliteit door 
vlootvernieuwing minder snel gaan. Mocht het effect van groei en/of inzet van grotere vliegtuigtypen groter zijn dan 
het effect van het schoner worden van de vliegtuigmotoren dan is het totale effect van het vliegverkeer aan de 
luchtkwaliteit negatief in de zin dat de bijdrage aan de concentraties van verontreinigende stoffen door het 
vliegverkeer toenemen. Hierbij is dus van belang te weten tot welk aantal vliegtuigbewegingen een luchthaven als 
Schiphol mag groeien. De vlootvernieuwing wordt mede gedreven door vraag en aanbod op de markt. Mogelijk dat 
het gebruik van alternatieve brandstoffen nog een positieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteit, maar momenteel is 
moeilijk in te schatten hoe groot deze bijdrage zal zijn tot het jaar 2030. Wel mag worden verwacht dat door de inzet 
van steeds schoner wordende equipment op de platformen de emissies t.g.v. APU, GPU en GSE gebruik minder zullen 
worden. 
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4.2.4 Leemten in kennis 

Fijnstof en gezondheid 
Zoals de World Health Organization [44] aangeeft worden PM10 en PM2,5 geassocieerd met negatieve effecten op het 
ademhalingssysteem en hart en bloedvaten. Vliegtuigmotoren en wegverkeer stoten naast PM10 en PM2,5 ook fijnstof 
uit dat kleiner is dan PM2,5. Aangenomen wordt dat het inademen van dit ultrafijnstof mogelijk nog schadelijker is voor 
de gezondheid dan het inademen van PM10 en PM2,5 deeltjes. Het afgelopen decennium zijn er internationaal dan ook 
op en nabij verschillende luchthavens metingen aan ultrafijnstof verricht [43]. In dit licht heeft het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het RIVM [42] gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijnstof rond de 
luchthaven Schiphol. Daarbij wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden aan ultrafijnstof en of en in welke 
mate dit effect heeft op hun gezondheid. In de RIVM studie wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de effecten 
van ultrafijnstof van luchtvaart met die van ultrafijnstof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).  
 
Mitigerende maatregelen (ultra)fijnstof 
Gezien de potentiele risico’s van (ultra)fijnstof van vliegtuigen voor de gezondheid van omwonenden van luchthavens 
lijkt het verstandig om - vooruitlopend op de uitslag van het gezondheidsonderzoek – een zo volledig mogelijk 
overzicht te verkrijgen van mogelijke mitigerende maatregelen om de concentraties van (ultra)fijnstof bij 
omwonenden zo ver als nodig te verlagen. Dit overzicht zou ook specifieke luchtvaart gerichte maatregelen moeten 
bevatten. Hierbij valt te denken aan bronmaatregelen, maatregelen voor afvang van deeltjes bij atmosferisch 
transport en maatregelen in de directe omgeving van omwonenden.  
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5 Veiligheid 

5.1 Inleiding 

De veiligheid van de luchtvaart vertoont wereldwijd de laatste jaren een trend van verbetering. ICAO stelt wereldwijde 
ongeval-statistieken beschikbaar via ICAO’s integrated Safety Trend Analysis and Reporting System (iSTARS). Ongeval 
statistieken verkregen via iSTARS zijn weergegeven in Figuur 8. Zowel het aantal ongevallen als dodelijke slachtoffers 
voor scheduled commercial flights op vliegtuigen boven 5700 kg is de afgelopen 10 jaar vrijwel gehalveerd. Figuur 9 
geeft inzicht in het ongevalsrisico van de EASA Member States versus het wereldwijde ongevalsrisico zoals 
beschikbaar gesteld via ICAO. 
 

 
Figuur 8: Accident rate en fatalities voor scheduled commercial flights op vliegtuigen boven 5700 kg 

 
EASA’s Annual Safety Reviews over de luchtvaartveiligheid in EASA’s Member States vertonen, met 2 erg goede jaren 
(2010 en 2013), een vrijwel constant ongevalsrisico over de afgelopen 10 jaar.  
 

 
Figuur 9: Fatal accident rate in EASA Member States versus on-EASA Member States [23] 
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EASA onderscheidt de volgende operationele veiligheidscategorieën in de commerciële burgerluchtvaart: loss of 
control in-flight, design and maintenance issues, mid-air collisions, runway safety (runway excursions and runway 
incursions), ground safety (ground collisions and ground handling), Controlled Flight Into Terrain (CFIT), en fire, smoke 
en fumes (op de grond en tijdens de vlucht) [23]. Deze veiligheidscategorieën worden ook door EASA gebruikt in het 
European Plan for Aviation Safety [24]. 
 

 
Figuur 10: Fatal/non-fatal frequency by operational issue [25] 

 
Om verder inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s heeft het NLR verschillende studies uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld 
een analyse gemaakt van ongevallen en bijna ongevallen in het kader van het Europese onderzoeksprogramma Future 
Sky Safety [25]. De analyse is uitgevoerd met behulp van een methode die initieel ontwikkeld is in de Causal model for 
Air Transport Safety (CATS) studie voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze methode is daarna door 
NLR is gevalideerd in het Europese onderzoeksproject ASCOS [26]. Figuur 10 geeft inzicht in het ongevalsrisico voor 
EASA’s 7 operationele veiligheidscategorieën. 
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Figuur 11 Accident/serious incident frequency per operational safety issue als running average in 3-year intervals 

 
Figuur 11 geeft het verloop van het accident/serious incident risico per operationele veiligheidscategorie over de 
afgelopen twintig jaar als een ‘running average’ over 3-year intervals. 
 
Vrijwel alle operationele veiligheidscategorieën vertonen verbetering in de afgelopen 8 jaar. Opvallend is wel de 
stijging in Ground safety and Fire, smoke and fumes accidents and serious incidents over de periode 2001-2008. 
Mogelijk is dit een gevolg van de invoering van Directive 2003/42/EC over de rapportering, analyse en follow-up van 
voorvallen in de burgerluchtvaart in 2003. Voor de andere operationele veiligheidscategorieën was ook voor 2004 
voorvallen rapportering verplicht voor landen in Europa. 
 
De Integrale Veiligheidsanalyse Schiphol [35], die door het NLR in 2018 is uitgevoerd voor IenW, geeft aan dat de 
wereldwijde kans op een ongeval per vlucht over de periode 1995 – 2016 met gemiddeld meer dan 4 procent per jaar 
is afgenomen, terwijl de luchtvaart met gemiddeld 2 procent per jaar is gegroeid. Dit is mede resultaat van autonome 
veiligheidsverbeteringen door de luchtvaartindustrie en de overheden. Ook is er sprake geweest van specifieke 
veiligheidsinitiatieven gericht op vermindering van het aantal ongevallen. De toekomstige autonome verbetering van 
de ongevalskans per vliegbeweging op Schiphol wordt geschat op gemiddeld ongeveer 3 procent per jaar [35]. 
 
De Integrale Veiligheidsanalyse stelt ook dat maatregelen nodig zijn voor 9 ongevalscategorieën om de effecten van 
een groei van Schiphol op de vliegveiligheid te beheersen. Deze categorieën zijn:  
• Abnormal Runway Contact (ARC) 
• Runway Excursion (RE) 
• Undershoot/overshoot (USOS) 
• Airprox/TCAS Alert/Loss of Separation/Near Midair Collisions/Midair Collisions (MAC) 
• Controlled Flight Into Terrain (CFIT) 
• Loss of Control – In-flight (LOC-I) 
• Ground Handling (GROUND) 
• Ground Collision (GCOL) 
• Runway Incursion (RI)  
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Voor elk van deze ongevalscategorieën worden een of meerdere concrete beheersmaatregelen voorgesteld [35]. Het 
verdient aanbeveling om, gezien het belang hiervan voor Schiphol, ook aandacht te blijven besteden aan nieuwe 
technologische ontwikkelingen die de ongevalskans voor deze categorieën kunnen beïnvloeden. Dit zou kunnen leiden 
tot andere of aanvullende maatregelen, of tot de conclusie dat bepaalde maatregelen niet meer nodig zijn. 
 
Verder is het van belang blijvend aandacht te besteden aan externe veiligheid (‘third party risk’). Het externe 
veiligheidsrisico in de omgeving van een luchthaven is de weerslag van  

• De omvang en aard van het vliegverkeer 
• De veiligheid van de luchtvaart 
• De ruimtelijke inrichting van de omgeving 

De in dit document beschreven stand van zaken en ontwikkelingen t.a.v. vliegverkeer en ongevalsrisico hebben 
daarom direct betrekking op de externe veiligheid. Het gaat hierbij om de omwonenden van luchthavens en stedelijke 
gebieden, en onder andere over de mogelijke gevolgen van de complexiteit van luchthavens en de gevaren die het 
gebruik van drones en meer autonome luchtvaart in stedelijke gebieden met zich meebrengen. 
 
De veiligheidsdata die beschikbaar is bij ICAO, EASA en ook NLR’s eigen Air Safety Database is van groot belang voor 
analyse naar de oorzaken en causale factoren van vliegtuigongevallen/incidenten. Hierbij is het wel van belang te 
realiseren dat voor nieuwe toekomstige technologie en operaties, er nauwelijks tot geen veiligheidsdata aanwezig is. 
Het NLR heeft rekenmodellen en simulatiemodellen voor het ondersteunen van veiligheidsanalyses voor complexe 
(toekomstige) scenario’s, die lastig te overzien zijn. Dit is bijvoorbeeld nodig voor de integratie van drones, de 
mogelijke ontwikkeling van een nieuw vliegveld in zee, of de gevolgen van digitalisering en automatisering. 
 
 

De kennisvragen die in het kader van de luchtvaartveiligheid aan het NLR zijn gesteld, zijn de volgende: 
• Welke technologische ontwikkelingen zijn er die de veiligheid beïnvloeden? 
• Wat zijn de trendmatige veiligheidsontwikkelingen internationaal?  
• Welke nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan door verdergaande digitalisering en automatisering? 
 
Deze drie vragen worden achtereenvolgens geadresseerd in de hoofdstukken 5.2, 5.3 en 5.4. 

5.2 Technologische ontwikkelingen 

Het Europese Air Traffic Management (ATM) onderzoek vindt grotendeels plaats in het Single European Sky ATM 
Research (SESAR) programma van de Europese Commissie. Hierbij worden operationele concepten ten behoeve van 
hogere capaciteit, betere efficiency, en milieu (minder geluid en emissies) onderzocht en gevalideerd. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om Performance Based Navigation (PBN), CDO (Continuous Descent Operations) en Airborne Separation 
Assistance Systems (ASAS). Alvorens deze technologische ontwikkelingen in het Nederlandse luchtruim kunnen 
worden ingevoerd, dient een veiligheidsstudie aan te tonen dat dit afdoende veilig plaats kan vinden. SESAR 
ontwikkelingen zijn relevant voor Schiphol, waar de sector de wens heeft geuit tot verminderen van bijvoorbeeld 
runway incursions en de risico’s van baancombinatiewisselingen en baankruisingen.  
 
Op veel terreinen rondom drones is er volop ontwikkeling: zowel in de technologie als de regelgeving. Verwacht wordt 
gebruik van grotere drones, Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS) operaties, de introductie van U-Space (UAS traffic 
management). Dit zal impact hebben op de veiligheid, niet alleen van andere luchtruim-gebruikers en mensen op de 
grond, maar ook van kwetsbare objecten of (economisch) belangrijke infrastructuren als luchthavens. Interessant is 
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verder ook de mogelijke spin-off die het gebruik van drones kan hebben ter vergroting van de veiligheid van andere 
transport modes (weg, spoor, water), bijvoorbeeld voor inspectie van kritische infrastructuren zoals 
stormvloedkeringen, maar ook ter ondersteuning van de afhandeling van incidenten en ongevallen. 
De toename van het gebruik van meer complexe communicatie netwerken in de luchtvaart brengt zowel positieve als 
negatieve effecten met zich mee. Positief zijn bijvoorbeeld de ondersteuning van autonoom vliegen en accommodatie 
van drones in het Europese U-Space luchtruim, de mogelijke vermindering van de gevolgen van menselijke fouten en 
effectiever gebruik van het luchtruim. Het risico op cyberaanvallen en verstoringen in het netwerk van luchthavens en 
verkeersleiding zou echter groter kunnen worden. Hiervoor dienen geschikte oplossingen nog te worden ontwikkeld. 
 
Ook klimaatverandering kan mogelijk invloed hebben op de luchtvaartveiligheid. Als gevolg van de verandering in ons 
klimaat krijgt Nederland mogelijk vaker te maken hevige regenval of ernstige storm. Hierdoor zou de kans op een 
voorval als runway excursion door een (te) natte baan verhoogd kunnen worden. NLR heeft flight test-onderzoek 
gedaan van landingen op een landingsbaan met daarop een waterbak [30]. De waterhoeveelheid in deze bak komt 
overeen met wat er tijdens hevige regenval kan ontstaan op een landingsbaan. Deze test laat de remprestaties van 
een vliegtuig zien onder deze extreme omstandigheden. De opgebouwde ervaringen worden toegepast in het 
verbeteren van de operationele veiligheid en in het verfijnen van de onderzoeksmethodieken in de baanstroefheid. 
Het onderzoeksprogramma Future Sky Safety besteedt hier aandacht aan, en gaat ook in op mogelijke nieuwe 
technologische ontwikkelingen die de ongevalskans op een runway excursion zouden kunnen verminderen [22].  
 
De klimaatimpact van vliegen kan worden verminderd door meer gebruik te maken van elektrische/ hybride 
aangedreven vliegtuigen. Hier wordt bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan in het Europese CleanSky programma. Het 
NLR onderzoekt toekomstige toepassingen op zijn Pipistrel Alpha Electro. 
 
Van oudsher is het luchtruim het domein van de luchtvaart. Nieuwe technologische ontwikkelingen, vooral in het 
kader van het realiseren van de klimaatdoelstellingen, leiden er echter toe dat er in toenemende mate een claim 
wordt gelegd op luchtruim voor andere doeleinden. Er moet gedacht worden aan zeer grote windturbines of 
draadgebonden vliegtuigen of vliegers voor het opwekken van duurzame energie. Deze installaties dringen, met een 
hoogte groter dan 500 voet, door in het luchtruim waar normaliter alleen luchtvaartuigen opereren. Dit betekent dat 
deze installaties een risico kunnen opleveren voor het luchtverkeer. Hierbij speelt niet alleen het botsingsrisico een rol 
maar ook het risico van heftige turbulentie en windverstoringen, dat mogelijk een gevaar kan opleveren voor de 
bestuurbaarheid van vliegtuigen die dergelijke installaties passeren. Er bestaan op dit moment geen nationale of 
internationale criteria om deze risico’s te kunnen beoordelen. Nader onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel, 
is nodig om deze risico’s goed in kaart te brengen en te kunnen beoordelen. Dergelijk onderzoek is van groot belang 
om een veilige integratie van installaties voor het opwekken van duurzame energie in het bestaande luchtruim 
mogelijk te maken. 
 
Er is een aantal ontwikkelingen aan het rekenmodel voor de berekening van externe veiligheidsrisico’s die het 
mogelijk moeten gaan maken het risico realistischer in kaart te gaan brengen. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is 
een nieuwe wijze van bepaling van de ongevalkansen uit historische ongevaldata. Bij het NLR zijn er in de afgelopen 
jaren modellen ontwikkeld die de kans op een ongeval kunnen voorspellen met in achtneming van de aanwezigheid 
van risicofactoren op een luchthaven. Deze wijze is toegepast in de NLR-Ecorys studie voor EASA [36] om de runway 
end safety areas (RESA) te bepalen. Door de risicofactoren aan te wijzen die horen bij een bepaalde luchthaven of 
zelfs een bepaalde baan van die luchthaven kunnen specifieke ongevalkansen worden afgeleid in plaats van generieke. 
Dit biedt een belangrijke mogelijkheid om het lokale risico correcter in kaart te brengen. De toepassing hiervan is bij 
NLR in onderzoek. 
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Een andere verbetermogelijkheid voor het externe veiligheidsrekenmodel is het toevoegen van typen luchtverkeer die 
nog niet in het model zijn opgenomen, zoals generatie-4 vliegtuigen, very light jets en, later, drones en elektrische 
vliegtuigen. Verder is het gebruik van de werkelijke radartracks van elke vlucht een verbetering. 

5.3 Internationale veiligheidsontwikkelingen 

In Juli 2016 heeft ICAO de tweede editie van Annex 19 Safety Management uitgebracht [21]. Deze bevat een aantal 
nieuwe verplichtingen, die vanaf november 2019 van toepassing zijn. Het betreft bijvoorbeeld de verplichting voor de 
vliegtuigbouw industrie om een veiligheidsmanagement systeem in te voeren. De verwachting is dat in de toekomst 
ook operators van Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), voor het uitvoeren van meer risicovolle operaties, 
verplicht een door de overheid goedgekeurd veiligheidsmanagement systeem dienen te hebben. Annex 19 bevat ook 
nieuwe en aangepaste standaarden voor de omgang met, en bescherming van, safety data en safety informatie. Een 
nieuwe leidraad voor de implementatie door Staten en Service Providers is door ICAO recent uitgebracht via de vierde 
editie van de ICAO Safety Management Manual (SMM). De gerelateerde activiteiten gericht op nationale 
veiligheidsverbetering zijn opgenomen in State Safety Programs (SSPs). 
 
Als onderdeel van het SSP, moet de Staat vaststellen wat het minimaal acceptabele veiligheidsniveau is dat bereikt 
moet worden. Dit dient te gebeuren via toepassing van het relatief nieuwe concept van Acceptable Level of Safety 
Performance (ALoSP). Het is nodig te verkennen welke mogelijkheden er zijn om het ALoSP concept in te vullen en 
met name om aan te geven op welke onderwerpen er verbeterd moet worden. Hiervoor is het verzamelen en 
analyseren van veiligheidsdata cruciaal. Dit vraagt om methoden en tools voor het verwerken van grote hoeveelheden 
veiligheidsdata (big data). In Europa heeft EASA deze noodzaak herkend, en is gestart met het zogenaamde 
‘Data4Safety’ initiatief. Het is voor Nederland van belang zich bij deze internationale ontwikkelingen aan te sluiten. 
Hierbij kan goed gebruikt gemaakt worden van methoden/tools ontwikkeld door NLR in het Project P4 Total system 
risk assessment van het Future Sky Safety Programma [27]. Er wordt een prototype Risk Observatory ontwikkeld om 
veiligheidsrisico’s in het gehele luchtvaartsysteem te monitoren.  
 
Door de Nederlandse luchtvaartsector wordt geïnvesteerd in veranderingen aan de infrastructuur en procedures op 
luchthavens met als doel om veiligheidsverbeteringen te bereiken. Door het routinematig verzamelen van 
operationele data en het uitvoeren van analyses, kunnen veranderingen gedetecteerd worden welke terug te voeren 
zijn op veranderingen aan infrastructuur of procedures. Doel van het onderzoek is om de sector te ondersteunen, 
door algoritmes beschikbaar te maken alsmede door het beschikbaar maken van gekoppelde databronnen en 
visualisatie van de resultaten. 
 
Op dit moment worden risico’s over het algemeen door bedrijven binnen het eigen domein beheerst (bijv. veiligheid, 
beveiliging, milieu, gezondheid). Er vindt geen/beperkte afstemming met andere domeinen plaats, en neveneffecten 
of onderlinge verbanden tussen domeinen blijven onderbelicht. Afstemming met andere partijen en andermans 
risicomanagementsysteem is lastig. Het idee (ook geïnitieerd door ICAO) is dat er mogelijk voordeel te behalen is door 
in gebruik zijnde systemen voor veiligheidsmanagement verder te integreren. Dit brengt een behoefte aan 
ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken die bijdragen aan een geïntegreerde aanpak voor risicobeheersing 
met zich mee. Hierbij is het van belang om de organisatorische aspecten en ‘just culture’ goed mee te nemen.  
 
Hierbij kan goed gebruik gemaakt worden van resultaten uit het Project P5 Resolving the organisational accident van 
het Future Sky Safety Programma [27]. Dit project is gericht op het effect van organisatiestructuren, processen en 
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cultuur in de luchtvaart op de veiligheid. De uitgevoerde safety culture assessments hebben veel inzicht opgeleverd in 
hoe safety verbetering te realiseren is.  
 
Een gezonde veiligheidscultuur is essentieel voor een goed functionerend veiligheidsmanagement systeem. NLR heeft 
in het verleden een tool ontwikkeld (ASC-IT) waarmee veiligheidscultuur inzichtelijk gemaakt kan worden. Een 
volgende stap is het verder ontwikkelen van dit instrument m.b.v. de resultaten uit het Future Sky Safety Project P5, 
ter ondersteuning van luchtvaart organisaties om de benodigde stappen te kunnen zetten om hun veiligheidscultuur 
te verbeteren.  
 
Op 11 september 2018 is de nieuwe EASA Basic Regulation No 1139/2018 ingevoerd. Deze formaliseert een rol voor 
EASA in de ontwikkeling van regelgeving en harmonisatie van standaarden voor civiele drones alsmede urban air 
mobility. EASA krijgt een coördinerende rol voor luchtvaart cybersecurity. Bovendien realiseert EASA jaarlijks een 
European Plan for Aviation Safety (EPAS). 
 
Deze internationale veiligheidsontwikkelingen zullen naar verwachting op relatief korte termijn een positieve impact 
hebben op de luchtvaartveiligheid, ook in Nederland. Als we kijken naar de onderzoeksbehoefte op de langere 
termijn, dan zijn de Europese roadmap voor onderzoek in de luchtvaart (Flight Path 2050) [28] alsmede strategische 
aanbevelingen van het EU Project OPTICS [29] relevant. 
 
De lange termijn visie voor de luchtvaart, uitgebracht door de Europese Commission als Flight Path 2050 herkent en 
bevestigt veiligheid als belangrijke European prioriteit: to achieve the highest levels of safety and security to ensure 
that passengers and freight as well as the air transport system and its infrastructure are protected. De specifieke Flight 
Path 2050 doelstellingen voor veiligheid zijn: 
• The European ATS has less than one accident per ten million commercial aircraft flights. 
• Weather and other hazards from the environment are precisely evaluated and risks are properly mitigated. 
• The European ATS operates seamlessly through interoperable and networked systems allowing manned and 

unmanned air vehicles to safely operate in the same airspace. 
 
ACARE heeft via zijn Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) onderzocht welke enablers nodig zijn om de 
strategische doelstellingen voor safety te realiseren. Het EC Project OPTICS heeft vervolgens onderzocht wat de 
hoeveelheid aan EU onderzoek is die wordt besteed aan elke SRIA enabler. De daaruit volgende bevindingen en 
strategische aanbevelingen zijn samengevat in Figuur 12: Enablers en strategische aanbevelingen ten behoeve van 
Flightpath 2050 [28]. Van zeer groot belang zijn de enablers System-wide Safety Management Systems en Human-
centered automation. Ook dient voldoende aandacht besteed te worden aan Forensic Analysis, Operational mission 
management systems and procedures, resilience by design, standardisation and certification en new crew and team 
concept. In mindere mate is de enabler Passenger Management van belang. 
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Figuur 12: Enablers en strategische aanbevelingen ten behoeve van Flightpath 2050 [28] 

 
Opvallend is ook hier de urgentie van onderzoek naar de veilige integratie van RPAS, drones en personal vehicles 
alsmede de noodzaak voor het delen van data voor veiligheidsverbetering. Er is ook behoefte aan methoden en tools 
om de impact van veranderingen goed te kunnen voorspellen. 
 
Het NLR is verdere stappen hierin aan het maken binnen het vervolgproject OPTICS 2, waarin wordt gekeken hoe het 
landschap van het Europese veiligheidsonderzoek eruit ziet in relatie tot de recente update van Flight Path 2050, en 
waar ook gekeken wordt naar hoe deze landscape eruit ziet voor Europees Security onderzoek. 
 
Internationaal is er nauwelijks externe veiligheidsbeleid voor luchtvaart en worden de bijbehorende externe 
veiligheidsrisico’s beperkt in kaart gebracht. Daardoor is niet zonder meer duidelijk hoe zich het externe 
veiligheidsrisico ontwikkeld bijvoorbeeld ten opzichte van Nederland. Cijfers over de luchtvaart in de Verenigde Staten 
tot het jaar 1996 laten eerst een afname zien van het aantal dodelijke slachtoffers op de grond ten gevolge van 
vliegtuigongevallen en vervolgens een stabilisering. De trend daarna is niet gerapporteerd. Voor veel met Nederland 
vergelijkbare landen geldt net als in Nederland groei in luchtvaart, verbetering van luchtvaartveiligheid en ook groei 
van het aantal omwonenden van de luchthaven. Hoe dit lokaal per saldo uitpakt is niet geanalyseerd, maar gezien de 
sterke groei van de stedelijke bevolking en dat zich juist daar de luchthavens bevinden en andersom, is het mogelijk 
dat in sommige landen het aantal mensen met een verhoogd risico toeneemt. Dat de luchtvaart (drones, vliegtaxi’s) 
de stedelijke omgeving binnen zal dringen, gaat daar negatief aan bijdragen.  
 
Wereldwijd gezien heeft Nederland naast het Verenigd Koninkrijk een geavanceerd en transparant beleid voor het 
externe veiligheidsrisico rond luchthavens. Nederland heeft zelfs het instrumentarium, GEVERS genaamd, waarmee 
het risico van de omwonenden van een luchthaven wordt berekend en geanalyseerd, publiek beschikbaar gesteld. Op 
Europees niveau krijgt externe veiligheid rond luchthavens langzamerhand meer aandacht. Externe veiligheid werd 
onlangs door Eurocontrol bestempeld als één van de belangrijke (milieu)impacts voor omwonenden van een 
luchthaven. In 2015 wil Eurocontrol kennis opdoen over welke bestaande tools voor externe veiligheid er op dit 
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moment beschikbaar zijn. Om die reden heeft Envisa voor Eurocontrol een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de 
mogelijkheid om het Eurocontrol’s IMPACT rekenpakket uit te breiden met een externe veiligheid-rekentool. Met de 
medewerking van NLR is een rapportage opgesteld over de gewenste methodiek om ‘third party risk’ te bepalen. De 
beoogde methodiek zou gebaseerd kunnen zijn op een combinatie van de bestaande methodes van NLR en NATS UK. 
Het resultaat is vastgelegd in het rapport: ‘Feasibility study on the integration of third party risk near airports into 
IMPACT’ (2015).  

5.4 Nieuwe veiligheidsrisico’s door digitalisering en 
automatisering 

Digitalisering en automatisering hebben een merkbare impact op alle facetten in het dagelijkse leven en deze 
ontwikkelingen beginnen nu ook door te dringen in de luchtvaart. Zo is er sprake van nieuwe operationele en 
technologische ontwikkelingen, waarbij er een toename zal zijn van meer autonome luchtvaartuigen (inclusief 
middelgrote tot grote/zware) drones, zo mogelijk zelfs voor vervoer van passagiers). Vooral waar deze operaties in, of 
in de nabijheid van, stedelijke gebieden (‘smart city’ omgeving) worden beoogd, is het de vraag hoe de veiligheid 
gewaarborgd kan worden. Het gaat hierbij dan tevens om de externe veiligheid van personen en kritische 
infrastructuren op de grond. 
 
Performance-based regelgeving, die veiligheids- en prestatie-eisen stelt aan functies van autonome systemen, wordt 
voorzien door ICAO en ook EASA. De vraag hierbij is hoe concepten van autonome vliegtuig systemen gecertificeerd 
kunnen worden tegen performance-based regelgeving. Het NLR beschikt over een set van veiligheidsmodellen, 
waarmee de beantwoording van deze vraag kan worden ondersteund. Deze is echter nog niet gericht op de, in 
ontwikkeling zijnde, regelgeving van EASA. Ook is nog onduidelijk hoe een en ander past in ICAO’s Annex 19 ALoSP 
principe. Doorontwikkeling is dan ook hoog nodig. Mogelijk dat de ervaring en kennis met betrekking tot autonomie, 
zoals aanwezig in andere transport modes (zoals weg, spoor en water), nuttig kan zijn voor het verder toepassen van 
aanwezige veiligheidsmethoden. Het meetbaar maken van de veiligheid van autonome systemen (via safety 
performance indicators) kan mogelijk door vergelijking met andere modaliteiten (via aantal ongelukken, reiziger km’s, 
etcetera).  
 
Autonome systemen maken gebruik van software die de beslissingen neemt (decision making) die normaal gesproken 
door de menselijke bestuurder worden genomen. Hoe kan de correctheid en compleetheid van de 
softwarespecificatie binnen een autonoom systeem worden aangetoond? De software dient rekening te houden met 
te nemen beslissingen tijdens de operatie in alle omstandigheden die zich kunnen voordoen. Hoe is het gebruik en de 
supervisie van autonome systemen door de mens te optimaliseren (zogeheten human centered automation)? 
 
De luchtvaart maakt steeds meer gebruik van toepassingen van ‘big data’. Hierbij worden op sterk automatische wijze, 
bijvoorbeeld met Artificial Intelligence en/of Machine Learning technieken, grote hoeveelheden data verwerkt en 
geanalyseerd. Een voorbeeld is EASA’s Data4Safety initiatief. De resultaten gaan gebruikt worden voor beslissingen 
voor de veiligheid. Veel data sets zijn echter onvolledig, of deels incorrect, zodat fouten ongemerkt door gaan werken 
in het eindresultaat en de advisering. Hoe hiermee om te gaan is nog volstrekt niet helder.  
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6 Participatie 

Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van een aantal voorbeelden de kennis en ervaring die het NLR heeft op het 
gebied van community engagement en participatie in het kader van de door IenW gestelde kennisvraag inzake 
governance (zie hoofdstuk 1). Hinderbeleving en kwaliteit van leven zijn belangrijke thema’s voor de omgeving 
waarmee geparticipeerd wordt. Onderzoek hiernaar staat beschreven in hoofdstuk 2. 

6.1 Masterclass omwonenden van luchthaven Eindhoven 

In de werkgroep Innovatie van de Uitvoeringstafel van de luchthaven Eindhoven is gesproken over het beter 
betrekken van de omwonenden. De Koninklijke Luchtmacht heeft vervolgens het idee ontwikkeld om de “Masterclass 
Redesigning Eindhoven Air Traffic” te organiseren.  
 
Begin 2018 is de vliegbasis, ondersteund door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, begonnen met de organisatie. 
Het doel van de Masterclass was om samen met omwonenden op zoek te gaan naar mogelijkheden om geluidshinder 
te verminderen. Het uitgangspunt voor de Masterclass was primair om te focussen op onderwerpen die binnen de 
invloed van de vliegbasis vallen, namelijk: hoe wordt het vliegverkeer afgehandeld en welke mogelijkheden zijn er om 
het beter te doen. 
 
De masterclass bestond uit drie delen: 

1. Op dag 1 vond de eigenlijke Masterclass plaats. Hierbij zijn omwonenden van de luchthaven Eindhoven, die 
zich hadden aangemeld, door de verkeersleiding van Eindhoven Airport, geïnformeerd over de technische 
afhandeling van het vliegverkeer en welke mogelijkheden er zijn om geluidhinder tegen te gaan of anders te 
verdelen. Aan het einde van deze dag kregen de omwonenden twee vragen mee om verder uit te werken:  
o hoe wordt het vliegverkeer in hun (sociale) omgeving ervaren? 
o welke kansen zien zij op basis van de aangereikte technische informatie? 

2. Deze vragen vormden de input voor dag 2. In vier sessies is in kleine groepen, bestaande uit omwonenden en 
experts, onder leiding van social designers gezocht naar kansen, inzichten en ideeën om de geluidshinder van 
de vliegbasis te beperken. Iedere deelnemer heeft tijdens dag 2 zijn of haar favoriete idee zo concreet 
mogelijk uitgewerkt en gepresenteerd. 

3. De ideeën van omwonenden zijn vervolgens door experts beoordeeld op uitvoerbaarheid. Op dag 3 zijn de 
resultaten daarvan teruggekoppeld aan de deelnemers van de masterclass. 

 
Tijdens de masterclass zijn een groot aantal inzichten, kansen en ideeën naar voren gekomen die onderverdeeld zijn in 
enkele brede thema’s. Deze overkoepelende thema’s zijn: spreiding, beleving, cumulatie & bronaanpak en 
communicatie en betrokkenheid. Per thema is beschreven welke ideeën en verbeteringen zijn voorgesteld. 
 
De masterclass is volgens de verkeersleiding van Eindhoven Airport goed verlopen. Er was sprake van constructief 
overleg waarbij veel ideeën gegenereerd zijn. De deelnemende omwonenden spraken hun waardering uit voor deze 
aanpak en waren positief over de gedeelde informatie. 
 
Lessons learned: door de opzet werden ook omwonenden bereikt die normaal tot de zwijgende meerderheid behoren. 
Hierdoor was sprake van een goede balans in de groep en was constructief overleg mogelijk. De interactie met experts 
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uit het luchtvaartdomein werd gewaardeerd en leverde antwoorden op voor vragen die leefden onder de 
omwonenden. Dit draagt bij aan een goede dialoog tussen luchthaven en omgeving. 
De sessies in kleine groepen (dag 2) droegen zeker bij aan het goede verloop. Nadeel hiervan is wel dat het relatief 
veel tijd vraagt om grotere groepen omwonenden op deze manier te benaderen. 

6.2 Meting van hinderbeleving 

F-35 belevingsvlucht Leeuwarden en Volkel 
De F-35's landden 23 mei 2016 op Vliegbasis Leewarden en waren 3 weken in Nederland. De nieuwe Nederlandse 
jachtvliegtuigen maakten 26 mei zogenoemde belevingsvluchten in de omgeving van de Vliegbases Leeuwarden en 
Volkel [33]. Het hoofddoel van dit onderzoek was het meten van het verschil in de geluidsbeleving van de 
omwonenden tussen de F-35 en de F-16 tijdens de belevingsvluchten, en aanvullend het meten van de piekniveaus op 
een aantal locaties in de omgeving van vliegbases Leeuwarden en Volkel tijdens de belevingsvluchten. 
 
De omwonenden van beide vliegbases wilden het geluid van de F-35 vergelijken met dat van de F-16. Tijdens de 
belevingsvlucht vlogen beide toestellen daarom kort na elkaar de aankomst- en vertrekroutes. Omwonenden konden 
zo kennismaken met het toestel en het geluid ervaren in hun eigen omgeving. Ter ondersteuning van de 
geluidsbeleving richtte het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) per vliegbasis 5 meetpunten in. Hiermee 
werden piekwaarden gemeten op plekken zoals woonkernen en fietspaden. De locaties zijn in overleg met de 
omwonenden vertegenwoordigers gekozen. 
 
Voorafgaand aan de komst van de F-35's zijn er voor omwonenden informatieavonden georganiseerd. Daarnaast 
konden zij hun ervaringen delen via een enquête. 
 
De resultaten uit dit onderzoek [34] gaven omwonenden, bestuurders en Defensie inzage in de beleving van de  
F-35. Ook geven de metingen inzicht in lokale piekniveaus van beide toestellen. 
 
Pilot klimprofielen Eindhoven Airport 
De pilot klimprofielen komt voort uit de Masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic. Ryanair-vliegtuigen vlogen 
tijdens de pilot twee verschillende klimprofielen: NADP1 en NADP2. NADP (Noise Abatement Departure Procedure) is 
een startprocedure om de ervaren hinder te beperken. De procedures richtten zich op het verminderen van de 
geluidniveaus: 
o dichtbij de luchthaven, onder de vliegroute (NADP1), door sneller te klimmen maar wat langzamer te vliegen; 
o of juist wat verder weg, onder de vliegroute (NADP2), door eerst snelheid te maken en langzamer te klimmen. Dit 

is voor Ryanair de gebruikelijke procedure bij een start vanaf de luchthaven Eindhoven. 
 
Doordat een vertrekkend vliegtuig hoger of lager passeert, of vliegt met meer of minder stuwkracht, kan sprake zijn 
van een andere geluidsbeleving. Dit zal afhangen van de locatie van de waarnemer ten opzichte van het passerende 
vliegtuig. Tijdens een pilot van een week is informatie verzameld over de geluidbeleving van omwonenden tijdens 
passages van starts met de bestaande startprocedure (NADP2) en volgens een afwijkende startprocedure (NADP1). 
 
Tijdens de pilot is de geluidsbeleving van omwonenden tijdens de passages van vertrekkende vliegtuigen gemeten. 
Dat gebeurde door feed-back te vragen via een web-formulier. Hierbij was niet bekend gemaakt welke startprocedure 
door welk vliegtuig gevolgd werd. 
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De positiever resultaten van de F35 belevingsvluchten en de pilot klimprofielen Eindhoven tonen het belang van een 
gedegen voorbereiding aan. Om omwonenden een mening te laten vormen helpt het als er wat te vergelijken valt. Het 
inschatten van de impact van een toekomstige operatie is lastig zonder een herkenbaar referentiescenario om mee te 
vergelijken. Bijvoorbeeld een nieuw type jachtvliegtuig versus diens voorganger of verschillende varianten van een 
vertrekprocedure.  

6.3 Gebruik VR (VCNS) of andere technologie/technieken 

Luchthaven Lelystad 
Tijdens meerdere informatieavonden rondom de uitbreiding van de luchthaven Lelystad en het ontwerp van nieuwe 
vliegroutes is NLR’s Virtual Community Noise Simulator (VCNS) ingezet. Door middel van deze simulaties werd voor de 
aanwezigen hoorbaar en zichtbaar gemaakt hoe passages van toekomstige vliegbewegingen er uit komen te zien. 
 
Voor de simulaties waren voor meerdere locaties een groot aantal scenarios ontwikkeld die inzicht gaven in 
passerende vliegtuigen op verschillende hoogtes en afstanden; dit voor zowel starts, landingen als horizontale 
vluchtfases. 
 

 
 
De ervaring leerde dat de simulaties gewaardeerd werden en het gevraagde inzicht konden geven. Omdat op grotere 
afstand van de luchthaven sprake is van relatief lage geluidsniveaus, was bij sommige aanwezigen wel enige scepsis 
over de hoogte (juistheid) van gepresenteerde geluidsniveaus. Dit wordt mede ingegeven door eerdere ervaring met 
verkeer van Schiphol welke bestaat uit grotere (en luidere) toestellen opererend op een hogere vlieghoogte. 
 
Naast de presentatie van de simulaties zelf, bood de interactie met omwonenden een goed platform om ook andere 
vragen te kunnen beantwoorden. Deze één-op-één interacties werden positief gewaardeerd. 
 
Arlanda Airport 
Met behulp van NLR’s Virtual Community Noise Simulator (VCNS) heeft Swedavia voor de luchthaven van Arlanda 
invulling gegeven aan onderzoek naar de te verwachten effecten van een stijlere naderingsprocedure. Swedavia wilde 
met deze wijze van informatie voorziening, naast de gebruikelijke resultaten uit geluidbelastingsberekeningen, een 
stap zetten om te komen tot betere samenwerking met de omwonenden van de luchthaven. 
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Gestart is met een eerste introductie van de VCNS voor een werkgroep met omwonenden. Samen met de 
werkgroepleden zijn vervolgens twee scenario’s uitgewerkt waarvoor VCNS simulaties gewenst waren: 

1. Gekozen is voor een locatie in de plaats Upplands Väsby; hier passeren vliegtuigen die uit zuidelijke richting 
de luchthaven van Arlanda naderen. 

2. Scenario 1 toont een vliegtuig dat passeert op een hoogte die hoort bij het huidige glijpad van 3 graden. 
3. Scenario 2 toont een mogelijke alternatieve nadering op iets grotere hoogte, passend bij een glijpad met een 

hoek van 3.2 graden. 
 
Nadat de VCNS simulaties gemaakt waren zijn de resultaten als eerste door de werkgroep beoordeeld en vervolgens 
op een later tijdstip gepresenteerd tijdens een openbare informatieavond.  
 
De meer interactieve wijze van de opzet van de informatieavond werd door de aanwezigen positief gewaardeerd. 
Inhoudelijk werden de scenario’s positief beoordeeld. Dit gold ook voor de herkenbaarheid van het scenario met de 
huidige naderingsprocedure dat ter vergelijking met de nieuwe, stijlere, naderingsprocedure werd aangeboden. 
 
Uit de reacties tijdens de informatieavond was verder op te maken dat: 

• de inzet van VCNS werd gewaardeerd door de aanwezigen; 
• deze communicatiewijze als een goede aanvulling voor rekenresultaten gezien werd; 
• dit zeker geldt voor gebieden waar omwonenden nu nog niet zijn blootgesteld aan vliegtuiggeluid. 

6.4 NLR bijdrage in voorlichtingen/inspraakavonden/etc. 

In deze paragraaf is puntsgewijs een overzicht gegeven van NLR activiteiten die een relatie hebben met 
informatievoorziening naar burgers die bij luchthavens, of onder aan- en uitvliegroutes, wonen. 
 
De NLR bijdragen bestaan gobaal gezien uit de volgende activiteiten: 

• Presenteren van onderzoeksresultaten. 
• Voorlichten en onze kennis delen; omwonenden inzicht geven in wat ze kunnen verwachten. 
• Zorgen dat (vertegenwoordigers van) omwonenden voldoende kennis hebben: voorbeelden hiervan zijn de 

ondersteuning van een auditteam rond de luchthaven Eindhoven en de “cursus geluid” voor bewonersgroep 
die betrokken is bij meetnetten Leeuwarden en Volkel. 

 
Algemene observaties van zaken die goed gaan, of belangrijk zijn om te adresseren: 

• Presentaties van onderzoeksresultaten in begrijpelijke taal brengen is vaak een uitdaging; wanneer dit 
bewust wordt opgepakt, worden de resultaten gewaardeerd. 

• De één-op-één gesprekken met geïnteresseerde omwonenden; vaak zijn dit omwonenden die vallen in de 
categorie van de “zwijgende meerderheid”. 

• Het vroegtijdig meenemen van (vertegenwoordigers van) omwonenden in bijvoorbeeld het opzetten van 
onderzoekstrajecten of informatie-avonden en in de keuzes die gemaakt worden is erg belangrijk om 
draagvlak te creëren. 

• Het is belangrijk om een juiste match te maken tussen (de grootte van) het publiek en het middel dat 
gehanteerd word om informatie te verstrekken. Zo is gebleken dat het hoorbaar maken van de te verwachten 
geluidsniveaus rondom nieuwe situaties met geluidshinder in een grote, volle, zaal niet goed werkt. Hier is 
een een-op-een weergave/beleving beter.  
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6.5 Referenties naar community engagement en 
participatie in andere landen 

Door de Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) en Airports Council International (ACI) is een document 
over het het managen van Luchtvaartgeluid uitgebracht [31]. Naast best-practice richtlijnen zijn in dit document 
voorbeelden van community engagement activiteiten rond diverse luchthavens opgenomen, in de vorm van een 
beschrijving van case-studies: 

1. Use of noise modelling tools 
2. Stakeholder collaboration – Airbus, Heathrow and NATS partner for quieter flight 
3. Continuous descent operations campaign in the UK 
4. Using PBN to reduce airport to reduce noise – Greener Skies of Seattle 
5. “Smart Tracking” at Gold Coast Airport  
6. Changing a standard departure to reduce noise 
7. Community collaboration to reduce departure noise – Melbourne Airport early turns 
8. Heathrow, Gatwick, and Stansted quota count system 
9. WebTrak – an aircraft noise website 
10. Noise respite trials in the UK 
11. Working with a community to adjust noise – Roleystone arrival flight path trial. 

 
Verdere voorbeelden van community engagement activiteiten zijn beschreven door ICAO in [ref. 32, hoofdstuk 2]: 

1. COMMUNITY ENGAGEMENT (CAEP studies mbt community engagement). 
2. 10 YEARS MEDIATION CONTRACT – 10 YEARS DIALOGUE FORUM (Wenen Airport). 
3. MOVING TOWARDS A 4TH GENERATION IN AIRCRAFT NOISE MANAGEMENT (Heathrow Airport). 

6.6 Conclusies 

NLR hecht veel belang aan het vergroten van het inzicht in wat een goed participatietraject met de omgeving van een 
luchthaven kenmerkt en zoekt een betere wetenschappelijke onderbouwing hiervoor. Het NLR is daarom zowel actief 
in Europese onderzoeksprojecten zoals ANIMA (zie hoofdstuk 2 en 4), nationale innovatietrajecten zoals Masterclass 
Eindhoven (zie sectie 6.1) en uitvoerend in participatietrajecten in de praktijk.  
 
Uit de genoemde ervaringen zijn een aantal lessen te trekken welke kunnen worden meegenomen in toekomstige 
participatietrajecten:  

• Betrek omwonenden vanaf het begin bij wezenlijke beslistrajecten. Wees hierbij transparant en deel 
informatie en onderzoeksresultaten al tijdens de onderzoekstrajecten. Ook tijdens de dagelijkse operaties is 
het delen van informatie, zoals bijvoorbeeld gehanteerde keuzecriteria, belangrijk. 

• Laat omwonenden meebeslissingen over de uitvoer van het onderzoek. Bijvoorbeeld over waar er gemeten 
moet worden, wat er wordt gemeten, etc. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid bij de uitkomsten van 
het onderzoek.  

• Vaak is de materie over bijvoorbeeld geluid, emissies, etc erg complex en moeilijk te vatten voor 
buitenstaanders. Dit leidt tot wantrouwen bij omwonenden richting overheid en luchthaven. Zonder kennis 
van zaken zijn omwonenden niet in staat om constructief deel te nemen aan het besluitvormingstraject. 
Begrijpelijk taal, hulpmiddelen zoals VCNS en het beschikbaar stellen van experts en expertise dragen bij aan 
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het vertrouwen van omwonenden en stellen hen in staat als serieuze gesprekspartner te kunnen deelnemen 
aan discussies met een luchthaven of de overheid.  

• Het inschatten van de impact van een toekomstige operatie is lastig zonder een herkenbaar 
referentiescenario om mee te vergelijken. Bijvoorbeeld de bestaande naderingsprocedure versus een 
alternatief daalpad of een nieuw type jachtvliegtuig versus diens voorganger.  

• Het luchtvaartdebat wordt gedomineerd door de sector zelf en een kleine groep, actieve tegenstanders. Het 
vraagt extra inzet om ook omwonenden die behoren tot de categorie van de “zwijgende meerderheid” te 
betrekken.  

• Het is belangrijk om een juiste match te maken tussen (de grootte van) het publiek en het middel dat 
gehanteerd word om informatie te verstrekken. Zo is gebleken dat het hoorbaar maken van de te verwachten 
geluidsniveaus rondom nieuwe situaties met geluidshinder in een grote, volle, zaal niet goed werkt. Hier is 
een een-op-een weergave/beleving beter.  
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