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PROFIEL AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL
Doelstelling

Amsterdam Airport Schiphol is de exploitant en
beheerder van het luchthaventerrein Schiphol. Zij heeft
zich als missie gesteld om een leidende, internationale

–

luchthavenonderneming te zijn. In Nederland exploiteert
het bedrijf tevens de luchthavens Rotterdam Airport en

–

Lelystad. Buiten de grenzen is Amsterdam Airport Schiphol actief, onder meer op de luchthaven John F. Kennedy

–

in New York (Verenigde Staten) en op de luchthaven van
Brisbane (Australië).

–

Kernactiviteiten en opbrengsten

–

Amsterdam Airport Schiphol streeft voor de komende

Om voornoemde doelstellingen te bereiken volgt

jaren de volgende doelstellingen na:

Amsterdam Airport Schiphol de volgende strategie:

niet de grootste, maar wel de beste luchthaven van

1. Locatiestrategie: De locatie Schiphol ontwikkelen tot

Europa te worden;

een compacte, intermodale en multifunctionele hub.

het leveren van innovatieve, klantgerichte en com-

Schiphol moet een plaats worden waar verschillende

merciële dienstverlening van superieure kwaliteit;

vormen van vervoer aan elkaar worden geknoopt en

deelnemen in luchthavens op diverse locaties in de

die meer is dan alleen een plek voor passagiers. Door

wereld;

middel van intelligente groei wil Amsterdam Airport

een premie bieden op geëist rendement van de

Schiphol de mainport-status als toonaangevende

onderneming;

luchthaven in Europa veilig stellen en streeft zij er-

het tot stand brengen van nauwe samenwerking met

naar het daarbij behorende netwerk van luchtvaart-

gerenommeerde partners;

De kernactiviteiten zijn drieledig. De luchthaven-

Strategie

verbindingen in stand te houden en te optimaliseren.

het realiseren van maximale veiligheid, een minimale

2. Buitenlandstrategie: Door participaties, consultancy en

voor de opbrengsten in de vorm van havengelden

milieubelasting en een maatschappelijk verantwoord

projectmanagement een netwerk van internationale

(aviation revenues); deze maken ongeveer 45% uit

functioneren;

luchthavens opbouwen.

activiteiten in directe relatie tot luchttransport zorgen

–

het verkrijgen van een evenwichtige balans tussen de

3. Organisatiestrategie: Een kennisscheppende organi-

gelden vormen de tweede kernactiviteit en vastgoed-

ondernemingsdoelstelling en die van de verschillende

satie ontwikkelen die product-/marktgericht is en

ontwikkeling en -exploitatie de derde. Deze laatste

belanghebbenden;

door een hoge kwaliteitsnorm hoog renderend is.

van alle inkomsten. Concessievergoedingen en parkeer-

twee activiteiten vormen de non-aviation revenues en
zijn samen goed voor ongeveer 55% van alle inkomsten.

–

–

verdere ontplooiing van de kwaliteit en de motivatie
van haar medewerkers.

4. Samenwerkingsstrategie: Duurzame relaties met alle
belanghebbenden

aangaan.

Amsterdam

Airport

Schiphol onderkent haar verantwoordelijkheid ten
opzichte van haar maatschappelijke omgeving, streeft
naar verdere verbetering van de onderlinge relaties
en zal jaarlijks de voortgang daarvan toetsen en
daarover rapporteren.

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

Missie

3

B E R I C H T VA N D E R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N

4

Hierbij bieden wij u de jaarrekening van de N.V.

man, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor

Peters gedane aanbevelingen op het punt van de con-

Luchthaven Schiphol aan, opgemaakt door de directie.

Amsterdam en omstreken, benoemd met ingang van

trole en het toezicht, voor zover deze een toegevoegde

Deze jaarrekening is, na controle door de externe

1 april 1998.

waarde hebben, overneemt. In het komende jaar zal aan

accountants Coopers & Lybrand, op voorstel van de
directie op 13 maart jl. door onze raad vastgesteld.

het beleid op dit punt nader invulling worden gegeven.
De effecten daarvan zullen zichtbaar worden in het jaarverslag over het jaar 1998.

Wij stellen u voor de jaarrekening 1997 goed te

drs. B. van Leeuwen als financieel directeur opgevolgd

keuren, welke goedkeuring ingevolge het bepaalde in

door de heer dr. P.M. Verboom. Ook jegens de heer Van

De Financiële Commissie heeft tijdens drie bijeen-

artikel 29 lid 2 van de statuten, de directie tot decharge

Leeuwen willen wij in dit bericht onze grote waardering

komsten overleg gepleegd met directie en accountants,

strekt aangaande haar beheer en onze raad waar het het

uitspreken voor de bijdragen die door hem zijn geleverd

waarbij naast de beoordeling van het halfjaarbericht

toezicht over het afgelopen boekjaar betreft.

gedurende de periode dat hij als financieel directeur aan

onder meer is stilgestaan bij de verdere beleidsvorming

onze vennootschap was verbonden.

rond het financieel beheer. Verder is tijdens een af-

Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de
directie om een dividend van ƒ 35.000.000 over het ge-

Bovendien zal de heer ir. drs. H.N.J. Smits per 1 mei

storte aandelenkapitaal uit te keren en van het alsdan

1998 zijn functie neerleggen als president-directeur. Hij

resterende gedeelte van de winst, te weten ƒ 211.750.000

zal per 1 augustus 1998 worden opgevolgd door de heer

een bedrag ad ƒ 1.857.000 toe te voegen aan de

drs. G.J. Cerfontaine.

wettelijke reserve deelnemingen en een bedrag van

Gedurende het verslagjaar kwam de raad zesmaal

zonderlijke bijeenkomst aandacht geschonken aan de
participatie in Australië.
De remuneratiecommissie is tweemaal bijeen geweest, waarbij de beloningsmethodiek van het management als een van de onderwerpen centraal heeft gestaan.

bijeen. Naast aandacht voor diverse strategische ontwik-

Op uitnodiging van de directie en ondernemingsraad

In de samenstelling van de raad hebben zich in

kelingen, waaronder de visie op de toekomstige ontwik-

hebben de leden van de raad periodiek deelgenomen

1997 enkele wijzigingen voorgedaan. In het kader van

keling van de luchtvaart in Nederland, privatisering

aan de overlegvergaderingen.

het periodiek aftreden zijn de heren mr. R.J. Nelissen,

en organisatieaanpassing, heeft de raad ook in 1997

Gaarne spreken wij langs deze weg onze waardering

H.H.M. Groen en mevrouw P.C. Krikke opnieuw benoemd

aandacht besteed aan de wijze waarop de verwachte

uit voor de gedurende het verslagjaar betoonde inzet

tot commissaris. Mr. J.W. Weck is als commissaris

groei van het verkeer en vervoer in de komende jaren

door alle medewerkers van zowel de N.V. Luchthaven

teruggetreden. Zijn plaats is met ingang van mei 1997

binnen de geldende milieugrenzen geaccommodeerd

Schiphol alsook van de tot het bedrijf behorende dochter-

ingenomen door de heer mr. P.J. Kalff. De heer R.S.L.M.

kan worden.

ondernemingen en deelnemingen.

ƒ 209.893.000 aan de overige reserves.
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In de samenstelling van de directie heeft in 1997 ook
een verandering plaatsgehad. Per 1 september is de heer

de Vilder is in het verslagjaar overleden. Graag geven wij

Tevens heeft de directie op verzoek van de raad

hierbij uiting aan onze grote erkentelijkheid voor de vele

beleid in voorbereiding met betrekking tot het onder-

Namens de Raad van Commissarissen,

bijdragen, die de heren De Vilder en Weck gedurende

werp corporate governance. Hoewel de N.V. Luchthaven

Mr. R.J. Nelissen, voorzitter

hun zittingsperiode hebben geleverd.

Schiphol nog niet beursgenoteerd is, achten wij het

In de ontstane vacante positie is de heer T.H. Wolt-

wenselijk, dat de onderneming de door de Commissie-

Schiphol, 13 maart 1998

S A M E N S T E L L I N G R A A D VA N C O M M I S S A R I S S E N , D I R E C T I E E N O N D E R N E M I N G S R A A D

Raad van Commissarissen

Hans Smits

Directie

Pieter Verboom

Ondernemingsraad

Mr. R.J. Nelissen, voorzitter (1931)

Ir. drs. H.N.J. Smits, president-directeur (1950)

E. Verweij, voorzitter (1938)

Mr. S. Patijn, vice-voorzitter (1936)

Ir. R. Uijlenhoet, directeur (1940)

Mevrouw A.C. van Baak, secretaris (1948)

Dr. A. van Es (1931)

Drs. B. van Leeuwen, directeur (tot september 1997)

Ir. S.S. Autar (1971)

H.H.M. Groen (1944)

Dr. P.M. Verboom, directeur (1950)

H.L. Bank (1945)

Mr. J.M. Hessels (1942)

(vanaf september 1997)

S.J. Bekhof (1943)

Mr. P.J. Kalff (1937) (vanaf mei 1997)

C.G. Breems (1945)

Dr. J. Kremers (1933)

J. Brouwer (1948)

Mevrouw P.C. Krikke (1961)

K. Godri (1947)

Drs. J. Lintjer (1943)

J. Grendel (1943)

Mr. J.H.A. van den Muijsenberg (1946)

R. Holtslag (1947)

Mr. ir. F.C. Rauwenhoff (1930)

G.J.P. Jooren (1962)

R.S.L.M. de Vilder (in 1997 overleden)

Mevrouw J.A. Kronenburg (1953)

Mr. J.W. Weck (tot mei 1997)

N.J.L. van der Meer (1957)
L.J. Pol (1946)

Mevrouw mr. drs. M. Ravoo, secretaris (1966)

Mevrouw M.P. Verhaest (1945)

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

Ruud Uijlenhoet

KERNCIJFERS

6

(in miljoenen guldens, tenzij anders aangegeven)
1997

1996

1995

1994 1)

1993

Resultaten
Netto-omzet

1.110

982

884

815

853

Exploitatie-resultaat

286

249

210

169

166

Netto-resultaat

247

174

146

116

97

Afschrijvingen

206

193

185

193

157

Operationele cashflow

522

419

254

317

198

Eigen vermogen

2.261

2.047

1.879

1.729

1.598

Totaal vermogen

3.785

3.479

3.240

3.117

2.951

376

248

334

319

348

25,8

25,4

23,7

20,8

19,4

Balansgegevens

Investeringen
Ratio’s
Exploitatie-resultaat in % van de omzet
Interest dekkingsratio
Rendement gemiddeld eigen vermogen
Eigen vermogen/vreemd vermogen
Winst per aandeel in guldens

5,2

3,5

2,9

2,7

2,2

11,46

8,87

8,08

6,98

6,25

1,48

1,43

1,38

1,25

1,18

1.441

1.016

851

678

564

204

146

90

90

90

Dividend (in guldens)
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per aandeel van ƒ 1.000
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1997

1996

1995

1994 1)

1993

349.476

321.779

290.689

274.064

259.675

20.090

17.746

16.505

11.524

12.162

31.570

27.795

25.355

23.559

21.274

484

458

412

326

289

1.161.234

1.082.846

977.531

838.127

775.386

2.035

2.125

5.690

5.441

3.393

1.644

1.597

1.592

1.606

1.626

204

170

142

134

615

57

50

47

49

54

3,16

3,05

3,03

2,98

2,50

Bedrijfsomvang (in aantallen)
Vliegtuigbewegingen handelsverkeer
Schiphol
Rotterdam Airport
Passagiersbewegingen (x 1.000)
Schiphol
Rotterdam Airport
Vracht (x 1.000 kg)
Schiphol
Rotterdam Airport
Personeel
Gemiddelde effectieve bezetting
op basis van full-time equivalenten
Amsterdam Airport Schiphol
Deelnemingen*
* (waarvan Rotterdam [Gemeente])
Bruto toegevoegde waarde
per gulden personeelskosten

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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(in miljoenen guldens)
1997

1996

1995

3.283

2.995

2.924

1994 1)

1993

Balans
Vaste activa
Vlottende activa

2.755

2.621

502

484

316

362

330

Totaal activa

3.785

3.479

3.240

3.117

2.951

Eigen vermogen

2.261

2.047

1.879

1.729

1.598

182

129

109

120

147

Langlopende schulden

1.025

1.004

1.016

1.008

944

Kortlopende schulden

317

299

236

260

262

3.785

3.479

3.240

3.117

2.951

Netto-omzet

1.110

982

884

815

853

Bedrijfslasten

– 824

– 733

– 674

– 646

– 687

286

249

210

169

166

– 44

– 65

– 66

– 56

– 70

242

184

144

113

96

5

– 10

2

3

1

247

174

146

116

97

Voorzieningen

Totaal passiva
Winst- en verliesrekening

Exploitatie-resultaat
Financiële baten en lasten
Bedrijfsresultaat
Belastingen en aandeel in het resultaat
van deelnemingen
Netto-resultaat
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Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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Nevenstaand treft u de
hoofdstructuur van de
organisatie aan zoals die
per 1 januari 1998 van
kracht is geworden.
De rapportage in dit jaarverslag is gebaseerd op
de tot 31 december 1997
geldende organisatie-
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structuur.
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INLEIDING
OP WEG NAAR EEN LEIDENDE, INTERNATIONALE LUCHTHAVENONDERNEMING

•
•
•

zoals vastgoedontwikkeling en winkelverkoop. Dat we

Niet de grootste, maar wel de beste

daarin succesvol zijn blijkt uit twee projecten die we in

Onze strategie is er al geruime tijd op gericht main-

1997, in samenwerking met enkele gerenommeerde

port te zijn, dat wil zeggen een van de toonaangevende

Selectieve, maar optimale groei

partners, hebben binnengehaald: de herbouw en exploi-

luchthavens binnen Europa. Gezien de beperkingen die

Kwaliteit sleutelwoord in ondernemingsstrategie

tatie van het International Arrivals Building (terminal 4)

de milieurandvoorwaarden ons opleggen, is ons streven

Niet de grootste, maar wel de beste

op John F. Kennedy Airport in New York, én de partici-

dat we niet de grootste, maar wel de beste mainport van

patie in de luchthaven van Brisbane.

Europa willen zijn. Desalniettemin is het voor ons van
groot belang zekerheid te krijgen over de groeimogelijk-

Zowel financieel als commercieel was 1997 voor
Amsterdam Airport Schiphol een goed jaar. Opnieuw was

Kwaliteit sleutelwoord in ondernemingsstrategie

heden voor de Nederlandse luchtvaart en de rol die daar-

sprake van een flinke groei van verkeer en vervoer en van

Kwaliteit is het sleutelwoord in onze ondernemings-

bij voor Schiphol is weggelegd. In 1997 is door de overheid

een substantieel hoger netto-resultaat. De winst over

strategie. Schiphol kan alleen internationaal concurreren

een studie daarnaar begonnen. ‘Hoeveel ruimte geeft

1997 vertoont een stijging van ƒ 174 naar ƒ 247 miljoen.

en in de toekomst voor beleggers aantrekkelijk zijn als

Nederland aan luchtvaart?’, gericht op de Toekomstige

In organisatorisch en strategisch opzicht is de in 1996

de luchthaven de hoogste kwaliteit tegen concurrerende

Nederlandse

vastgestelde ondernemingsdoelstelling geactualiseerd.

prijzen levert en als we onze producten en diensten

Amsterdam Airport Schiphol heeft hiernaar een studie

De missie daarvoor luidt nu: “Amsterdam Airport Schip-

voortdurend weten te vernieuwen. Daar wordt constant

uitgevoerd,

hol wil een leidende, internationale luchthavenonder-

aan gewerkt. Zo zijn we bezig onze organisatie te ont-

van mogelijkheden voor groei van de luchtvaart in

neming zijn”.

wikkelen tot een kennisscheppende organisatie, waarin

Nederland’.

Luchtvaart
‘3

Infrastructuur

Mainportsystemen,

een

(TNLI).

Ook

verkenning

Sleutelwoorden in de strategie om onze doel-

kennis, marktoriëntatie, klantgerichtheid en product-

Eind 1997 heeft het kabinet zich in principe uit-

stelling te bereiken zijn: selectieve, maar optimale groei

verbreding voorop staan. Kwaliteit moet er ook zijn in

gesproken voor verdere groei van de luchtvaart in

op de locatie Schiphol in het belang van de mainport-

de vorm van de aangeboden voorzieningen. Om onze

Nederland onder strenge voorwaarden. Daarmee heeft

ontwikkeling en van verdergaande internationalisering.

positie als beste luchthaven in Europa te versterken

nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de

Kern van onze vernieuwde, marktgerichte strategie is

wordt in de komende vijf jaar bijna ƒ 3 miljard geïnves-

wijze en de plaats waar dit dan zou moeten gebeuren.

het optimaal willen uitbaten van de locatie Schiphol.

teerd in vooral kwaliteitsverbeteringen. Daarmee zijn we

In 1998 vinden vervolgstudies plaats. Wij hopen dat het

Om dit doel te verwezenlijken hebben we onze hoofd-

in de afgelopen zomer begonnen. Er is onder meer gestart

volgende kabinet vervolgens snel een definitief besluit

structuur per 1 januari 1998 omgevormd tot een meer

met een grootscheepse opknapbeurt en uitbreiding van

zal nemen.

marktgerichte organisatiestructuur. We willen ons op

de centrale wachtruimte en het belastingvrije winkel-

die manier ontwikkelen tot een klantgerichte en ver-

centrum aldaar. Verder zijn we begonnen met de verbre-

nieuwende luchthaven, waar verschillende vormen van

ding van de D-pier. Dit doen we omdat op Europese

Om onze ondernemingsdoelstelling te verwezen-

vervoer samenkomen en die aantrekkelijk is voor over-

routes steeds vaker grotere vliegtuigen als de Boeing

lijken zien wij privatisering van ons bedrijf als een

stappers.

767-300 worden ingezet. Bovendien gaan er sinds de

wenselijke ontwikkeling. Daardoor ontstaan meer moge-

Privatisering wenselijke ontwikkeling

Wij willen in het buitenland onze activiteiten uit-

D-pier aan de kop is verlengd met een tweede steel,

lijkheden om ons commercieel te ontwikkelen. We zullen

breiden. Dat kunnen wij, omdat Schiphol over de hele

steeds grotere aantallen passagiers door deze pier heen.

ook meer dan nu het geval is rekening moeten houden

wereld een goede reputatie heeft. Onze kennis en er-

De verbreding van de D-pier en de uitbreiding van de

met onze naaste concurrenten (benchmarking) en we

varing worden in het buitenland als waardevol ervaren.

centrale wachtruimte zullen rond de eeuwwisseling

zullen voortdurend verantwoording moeten afleggen

Dat geldt op het gebied van exploitatie en beheer van

gereed zijn.

over ons handelen en de financiële gevolgen daarvan.

een luchthaven, maar ook op tal van andere terreinen,

Daardoor zal in de organisatie een commercieel en finan-

Kubus en lineaal van Kho Liang Ie herinneren aan de oorspronkelijke
maten van de terminal

Neonverlichting van Mario Merz siert Schipholgebouw

cieel bewustzijn moeten ontstaan, wat weer zal leiden

gaan, maar heeft het moment waarop dit zou kunnen

hele regelgeving rond de geluidszonering en de daarmee

tot een doelmatiger bedrijfsvoering.

gebeuren afhankelijk gesteld van de besluitvorming over

samenhangende geluidsproblemen. In het afgelopen jaar

de verdere toekomst van Schiphol en van de luchtvaart in

hebben die voor veel discussie en onrust gezorgd.

Privatisering biedt ons tevens kansen financieel op
een andere wijze te opereren. Vermindering van het

Nederland.

Alle betrokkenen hebben, nu voor Schiphol de door

overheidsbelang geeft de onderneming meer toegang

Wij betreuren deze vertraging en vinden dat de

de wet gestelde grenzen aan de groei in zicht komen,

tot de kapitaalmarkt om vermogen binnen te halen ter

regering in 1998 een datum moet vaststellen voor de

dringend behoefte aan duidelijkheid en aan ruimte voor

financiering van toekomstige activiteiten. Er ontstaan

beoogde privatisering. Daarop vooruitlopend zullen we

verdere ontplooiing. Snelle politieke besluitvorming is

ook mogelijkheden voor strategische allianties door

in 1998 met een investor relations programma starten om

van wezenlijk belang voor de toekomst van Schiphol.

middel van aandelenruil. Daardoor komt er meer ruimte

de banden met onze financiële belanghebbenden en

Luchtvaartmaatschappijen en vrachtdistributeurs zijn

om op internationaal gebied samenwerkingsverbanden

potentiële investeerders te versterken.

wereldwijd actief. Zij zijn in veel gevallen niet aan Schiphol gebonden en kunnen hun activiteiten zonder al te

en deelnemingen aan te gaan.
Op dit moment heeft de Staat 75,8% van de aandelen

Gebaat bij snelle politieke besluitvorming

veel problemen naar een andere luchthaven verplaatsen.

in handen, de gemeente Amsterdam 21,8% en de

Schiphol en het op en rond de luchthaven gevestigde

Als de politiek te lang wacht om helderheid en vooral

gemeente Rotterdam 2,4%. De Rijksoverheid heeft in

bedrijfsleven zijn gebaat bij een snelle politieke besluit-

capaciteitsruimte te bieden, dreigt een situatie te ont-

juni 1997 verklaard dat zij in principe bereid is haar aan-

vorming over de toekomst op korte, middellange en

staan dat bedrijven niet langer investeren op en rond de

delenpakket te vervreemden om tot privatisering over te

langere termijn van de luchthaven. Dat geldt ook voor de

luchthaven. Dat zal grote schade toebrengen aan onze

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

Kunstwerken benadrukken het andere gezicht van Schiphol,
zoals deze ‘Eight columns in a row’ van Sol Lewitt
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concurrentiepositie en heeft onvermijdelijk gevolgen

Schiphol kan dan fungeren als laboratorium voor nieuwe

de minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde

voor de met Schiphol verbonden werkgelegenheid.

technieken, wat ons kwaliteitsimago ten goede komt.

Gebruiksplan dat op jaarbasis 360.000 vluchten op Schiphol toestond, terwijl de marktvraag in feite groter is.

De luchtvaartsector is buitengewoon belangrijk voor
de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. De

Vooruitzichten 1998

Er is een andere situatie ontstaan nu het kabinet in

bijdrage aan het bruto nationaal product (BNP) en de

De goede resultaten die in 1997 zijn behaald, danken

principe heeft ingestemd met een beheerste groei tot

werkgelegenheid neemt van jaar tot jaar toe. In 1997

wij in belangrijke mate aan de inzet van onze mede-

380.000 vluchten in 1998 en daarna een groei van 20.000

steeg het aantal banen op Schiphol tot ruim 46.500, een

werkers en de constructieve wijze waarop zij en de

vluchten per jaar, totdat de vijfde baan klaar is. Op

toename van 7,2%, bijna tweeënhalf keer zo groot als

ondernemingsraad meedenken over de toekomst van

grond hiervan verwachten wij een belangrijke groei van

de groei in heel Nederland. Volgens het CPB gaan er 20

het bedrijf. Voor 1998 rekenden wij aanvankelijk op

het netto-resultaat en zien wij mogelijkheden om onze

tot 40.000 banen op en rond Schiphol verloren als de

een groei van het passagiersvervoer met circa 5% en

positie als toonaangevende luchthavenonderneming te

luchthaven niet kan doorgroeien.

van het aantal vluchten in het handelsverkeer met 3%.

behouden en ons verder te ontwikkelen in de richting van

Voor het vrachtvervoer werd vooralsnog uitgegaan van

een leidende, internationale luchthavenonderneming.

Verdere selectieve groei maakt een gerichter milieubeleid mogelijk, dat niet is gericht op het afremmen van
economische ontwikkelingen, maar aanzet tot innovatie.

stabilisatie.
Deze prognoses gingen uit van het eind 1997 door

De directie

RENDEMENT IN STIJGENDE LIJN

Belangrijkste financiële gegevens
(in miljoenen guldens)

•
•

verandering

Winst stijgt naar ƒ 247 miljoen
1997

1996

in %

Bedrijfsopbrengsten

1.110,3

981,8

+ 13,1

Bedrijfslasten

– 824,2

– 732,6

+ 12,5

Financiële baten en lasten

– 44,3

– 65,6

– 32,5

Investeren in selectieve groei en
internationalisering

•

Sterke ontwikkeling cashflow
In 1997 bedroeg het rendement op eigen vermogen

(ROE) 11,5% tegen 8,9% in 1996.
De omzet kwam in 1997 voor het eerst boven de

Resultaatontwikkeling

Resultaat deelnemingen

ƒ 1 miljard uit. Het behaalde netto-resultaat is met 41,8%

Belasting

gestegen tot ƒ 247 miljoen. Die winst is vooral te danken

Netto-resultaat

12,9
–

–

9,6

–

7,9

–

–

246,8

174,0

+ 41,8

1.440,83

1.016,31

+ 41,8

aan de sterke toename in verkeer en vervoer, waardoor
de havengelden en de inkomsten uit het belastingvrije

Winst per aandeel (in guldens)
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winkelcentrum aanzienlijk zijn toegenomen. Bovendien
vertoonden de inkomsten uit de vastgoedexploitatie en

Balansontwikkeling

de parkeergelden een aanmerkelijke stijging. De kosten-

Balanstotaal

3.785,4

3.478,8

+ 8,8

ontwikkeling is sterk beïnvloed door de vorming van een

Vaste activa

3.282,9

2.995,0

+ 9,6

algemene milieuvoorziening voor de onderrentabiliteit

Eigen vermogen

2.260,7

2.046,7

+ 10,5

van het banenstelsel.

Langlopende schulden

1.000,5

981,8

+ 1,9

Door deze ontwikkelingen is het exploitatie-resultaat,
in april 1997 met een gulden verhoogde transferheffing.

1997 met ƒ 11,2 miljoen (8,6%) tot ƒ 141,6 miljoen. Deze

werker die wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde

De inkomsten uit andere bronnen (non-aviation

toename is grotendeels te danken aan het in gebruik

per medewerker per gulden personeelskosten is met

revenues) worden steeds belangrijker voor de financiële

nemen van Cargo Terminal 8 in 1997. Verder is de bezet-

3,6% toegenomen tot ƒ 3,16 (1996: ƒ 3,05). Voor de

ontwikkeling van het bedrijf. De opbrengsten uit con-

tingsgraad van de gebouwen Triport, Transview en Cargo

komende jaren wordt een verdere toename van het

cessies van het belastingvrije winkelcentrum zijn in 1997,

Centre verbeterd. De oplevering van het Sheraton Hotel

positieve verschil tussen de opbrengsten- en kosten-

mede als gevolg van vernieuwde winkelconcepten,

heeft voor een duidelijke stijging in de inkomsten uit

ontwikkeling nagestreefd.

sterk gestegen. De opbrengst steeg met ƒ 35,5 miljoen

erfpacht gezorgd.

1996 tot 25,8% in 1997. De productiviteit per mede-

Bedrijfsopbrengsten
De havengelden (aviation revenues) vormen 44,1%

(25,3%) tot ƒ 175,9 miljoen. De gemiddelde concessie-

De overige bedrijfsbaten worden voor een belangrijk

vergoeding per passagier vertoonde eveneens een ver-

deel gevormd door de autoparkeergelden. Deze namen

betering ten opzichte van vorig jaar.

in het verslagjaar toe met 10,9% tot ƒ 85,3 miljoen. Deze

van de inkomsten. In het verslagjaar namen zij met

Als gevolg van een tariefverlaging van de concessie-

stijging is, bij gelijkblijvende parkeertarieven in 1997,

ƒ 47,8 miljoen (10,8%) toe ten opzichte van 1996. Deze

vergoeding voor de levering van vliegtuigbrandstoffen

hoofdzakelijk het gevolg van de toename van het aantal

toename is voornamelijk het gevolg van de groei in

daalden de opbrengsten hiervan met ƒ 4,8 miljoen.

parkeringen.

verkeer en vervoer en slechts voor een gering deel van de

De inkomsten uit de vastgoedexploitatie stegen in

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

in procenten van de omzet, toegenomen van 25,4% in
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Bedrijfsopbrengsten

meer veroorzaakt door een aantal incidentele projecten

lasten aanzienlijk lager dan in 1996 (– ƒ 21,2 miljoen). De

die eerder in 1996 gepland waren en een inhaaltraject

rentebaten namen, als gevolg van een gemiddeld hoger

om in de terminal enkele kwaliteitsverbeteringen tot

uitgezet bedrag dan in 1996, met ƒ 5,4 miljoen toe tot

stand te brengen aan infrastructuur en faciliteiten.

ƒ 13,2 miljoen.

De kosten voor grondstoffen en diensten zijn in 1997

De rentelasten daalden met ƒ 15,1 miljoen tot

toegenomen met 4,6%, onder meer als gevolg van

ƒ 58,2 miljoen als gevolg van de afwikkeling van rente-

de inrichting van het nieuwe hoofdkantoor (Schiphol-

swaps in 1997.

gebouw), en de aanschaf van (kantoor-)automatiseringsHavengelden

44,1%

Utiliteitsdiensten

3,0%

Concessies

21,3%

Overige bedrijfsbaten 18,8%

Verhuringen

12,8%

Bedrijfslasten
In 1997 zijn de bedrijfslasten met ƒ 91,6 miljoen toegenomen (12,5%) tot een niveau van ƒ 824,2 miljoen.

Resultaat deelnemingen

apparatuur.
De overige bedrijfskosten zijn aanzienlijk toege-

Het resultaat dat met de verschillende deelnemingen

nomen (43,4%) tot ƒ 167,3 miljoen. Deze stijging wordt

is behaald, bedraagt over het verslagjaar ƒ 12,9 miljoen.

voor een groot deel bepaald door aanvullende dotaties

Dit werd onder andere verkregen uit de verkoop van een

aan de voorziening voor opvang van de millennium-

belang van 10% in de joint venture John F. Kennedy.

problematiek en de vorming van een voorziening voor

De groepsmaatschappijen hebben in het verslag-

het inlopen van achterstanden op het gebied van IT-

jaar per saldo een positief resultaat opgeleverd van

infrastructuur; in 1996 en 1997 is prioriteit gegeven aan

ƒ 1,5 miljoen. De belastingdruk ad ƒ 7,9 miljoen heeft

De personeelskosten stegen in 1997 ten opzichte van

het oplossen van de millenniumproblematiek en de

geheel betrekking op buitenlandse deelnemingen. De

1996 met 5,4%. Dat komt ten dele door een verhoging

invoering van de Euro. Daarnaast zijn, als onderdeel van

N.V. Luchthaven Schiphol is in Nederland niet vennoot-

met 1,5% van de brutosalarissen per 1 april 1997. Verder

een algemene milieuvoorziening, aanvullende middelen

schapsbelastingplichtig.

zijn deze kosten toegenomen, doordat het aantal mede-

gereserveerd (ƒ 30 miljoen) voor de vorming van een

werkers, omgerekend op basis van volle werkweken

voorziening voor de onderrentabiliteit van het banen-

(fte's) met ruim negentig is toegenomen. Als gevolg

stelsel.

De investeringen zijn in 1997 op een hoog niveau
gebleven. Aan landzijde is voor ƒ 152 miljoen in ver-

van de afname van de overige personeelskosten, onder

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

andere door het vrijkomen van ƒ 14,4 miljoen uit de voor-

Investeringen blijvend op hoog niveau

Bedrijfslasten

schillende projecten geïnvesteerd, in de terminal voor

ziening functioneel leeftijdsontslag (FLO), de integratie

ƒ 106 miljoen en aan luchtzijde voor ƒ 144 miljoen. Dit

hiervan in de regeling flexibel pensioen en uittreden (FPU)

zijn de uitgaven inclusief kosten voor groot onderhoud

en een, mede als gevolg van de organisatieontwikkeling,

en milieukosten. Er is voor een bedrag van ƒ 376 miljoen

extra dotatie aan de voorziening bijzondere uitdienst-

aan vaste activa geactiveerd. Dat is aanzienlijk meer dan

treding (pré-BUT) ten bedrage van ƒ 19,6 miljoen was per

in 1996, toen hiervoor een bedrag van ƒ 248 miljoen

saldo slechts sprake van een lichte stijging.

nodig was. Tot de belangrijkste projecten die in 1997 zijn
afgerond behoren de tunnel naar Cargo World Schiphol-

De toename in afschrijvingskosten werd in 1997 voor

Zuidoost (ƒ 57 miljoen), Cargo Terminal 8 (ƒ 64 miljoen)

het overgrote deel veroorzaakt door een aantal eenmalige desinvesteringen die onder andere het gevolg
waren van de herinrichting van het landingsterrein in de
Noord-Oosthoek en de besluiten tot het slopen van een

Personeelskosten

27,6%

Grondstoffen/diensten 18,9%

Afschrijvingen

25,0%

Overige bedrijfskosten 20,3%

Onderhoud

8,2%

De kosten van onderhoud zijn in 1997 met ƒ 8,5 mil-

De deelneming in Brisbane vergde een investering
van ƒ 119 miljoen.
Voor de komende jaren wordt op Schiphol, onder

aantal gebouwen.
joen toegenomen (14,6%). Deze stijging werd onder

en de renovatie van de Kaagbaan (ƒ 34 miljoen).

Financiële baten en lasten
In het verslagjaar was het saldo financiële baten en

andere voor de aanleg van de vijfde baan en diverse aanpassingen in de centrale lounge en aan het pierenstelsel,
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Lezers ‘Business Traveler’ prefereren Schiphols
belastingvrije winkelcentrum

Horecavoorzieningen dragen bij aan plezierig verblijf

een hoog investeringsniveau voorzien. Naar verwachting

voortkomende kasstromen en de investeringsuitgaven

1998 wordt niet verwacht dat voor investeringsprojecten

zal het gemiddelde jaarlijkse investeringsvolume ge-

een zekere mate van evenwicht moet bestaan. De netto-

een beroep moet worden gedaan op aanvullend vreemd

durende de komende twee jaar de ƒ 500 miljoen over-

kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in 1997

vermogen.

schrijden.

ƒ 522 miljoen.
Voor investeringsuitgaven was een bedrag van

Sterke ontwikkeling cashflow

ƒ 376 miljoen nodig. Daarnaast hebben nog investe-

Gekozen is voor een beleid waarbij over een periode

ringen in financiële activa plaatsgevonden, waaronder de

van vijf jaar tussen de uit de operationele activiteiten

deelneming in Brisbane ten bedrage van ƒ 119 miljoen. In

Voor uitgaven in verband met mogelijke acquisities of
deelnemingen wordt per voorkomend geval beoordeeld
of deze extern of intern gefinancierd zullen worden.
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De gele tassen van het Amsterdam Airport Shopping Centre
gaan de hele wereld over
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Met HelloPort altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Wie tot tien kan tellen, kan ook vanaf Schiphol de hele wereld bellen

Met de laptop op schoot rustig werken in de terminal

SCHIPHOL VERSTERKT POSITIE BINNEN
EUROPA

Commerciële vliegtuigbewegingen
op Europese luchthavens (x 1.000)

derde plaats in binnen Europa. Op Schiphol werd vorig
jaar meer vracht overgeslagen dan op de twee lucht-

Londen

761,2

Vierde luchthavenstad in Europa

Parijs

632,6

Verbetering netwerk

Frankfurt

377,0

Cargo World versterkt marktpositie

Amsterdam

349,5

De meeste passagiers maken gebruik van een lijn-

Kopenhagen 276,8

vlucht (27,8 miljoen; 88%). Bijna de helft van hen (47,9%)

Rome

266,2

doet dit om op Schiphol over te stappen. Schiphol staat al

ontwikkelen tot een compact, intermodaal en multi-

Brussel

254,7

jarenlang te boek als beste luchthaven van Europa en als

functioneel verkeersknooppunt. Schiphol moet een

Madrid

253,0

een van de betere in de wereld. Dat is onder meer te

plaats worden waar verschillende vormen van vervoer

Stockholm

252,3

danken aan het consequent volgehouden concept om

samenkomen en aan elkaar geknoopt worden. Boven-

Zürich

241,6

alle voorzieningen onder één dak aan te bieden. Over-

Amsterdam Airport Schiphol wil de luchthavenlocatie

Steeds meer overstappers

dien wil de luchthaven meer zijn dan alleen een plek voor

stappers kunnen daardoor binnen hetzelfde gebouw

vertrekkende, aankomende en overstappende passagiers.

blijven. Dit gecombineerd met het streven om een

Door middel van selectieve groei willen wij onze

hoe belangrijk die is voor Schiphol. Als thuisbasis van de

vernieuwende, klantgerichte en commerciële dienst-

mainport-status veilig stellen. Wij streven ernaar het

KLM zijn we daarom blij met de voorgenomen samen-

verlening van superieure kwaliteit te leveren, zorgt

daarbij behorende netwerk van luchtvaartverbindingen

werking tussen de KLM en de Italiaanse maatschappij

ervoor dat steeds meer overstappende passagiers voor

in stand te houden en te optimaliseren.

Alitalia. We zien deze samenwerking als een grote stap

Schiphol kiezen.

Als we kijken naar de markt- en knooppuntontwik-

voorwaarts in de positie van de KLM-groep op de wereld-

Het aantal charterpassagiers neemt verhoudings-

keling van het afgelopen jaar, blijkt dat we geslaagd zijn

markt. Voor een mainport is een sterke thuismaatschappij

gewijs een bescheiden plaats in. In het totale passagiers-

in deze doelstelling. Als een van de sterkst groeiende

van essentieel belang. Bovendien biedt de alliantie de

vervoer bedraagt het charteraandeel 12,1% tegen 12,7%

luchthavens in Europa hebben we onze marktpositie op

mogelijkheid ons eigen netwerk op een efficiënte en

in 1996. Dit is overigens nog altijd goed voor 3,8 miljoen

alle gebieden verder versterkt. Schiphol kwam in 1997,

selectieve manier uit te bouwen, omdat de twee maat-

passagiersbewegingen. Deze ontwikkeling is al enige

inclusief transitoreizigers, uit op 31.569.977 passagiers;

schappijen naar verwachting hun bestemmingen en

jaren gaande en is onder meer het gevolg van het feit

een stijging van 13,6% vergeleken bij 1996. Het aantal

routes zullen herverdelen en optimaliseren.

dat steeds meer vakantiereizen per lijndienst worden
gemaakt.

vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer steeg met
8,6% tot 349.476, terwijl de hoeveelheid luchtvracht met
7,2% toenam tot 1.161.234 ton.

Schiphol laat concurrentie achter zich
De sterke groei zorgde ervoor dat het marktaandeel

Beter netwerk

De groei viel aanmerkelijk hoger uit dan was

van Amsterdam in de top vier van Europese luchthaven-

Een kwalitatief goed netwerk is van groot belang voor

voorzien. Dit was vooral te danken aan de KLM en haar

steden op passagiersgebied toenam van 13,2 naar 14,2%.

Schiphols mainport-positie. Vergeleken bij een jaar eerder

partners die al in de zomer extra vluchten hebben toe-

Dit onderstreept eens te meer dat Schiphol zich steeds

is het aantal bestemmingen in 1997 toegenomen van 242

gevoegd op met name hun Europese bestemmingen,

duidelijker ontwikkelt tot de vierde luchthaven van

naar 249 in 99 landen. Van dit aantal werden er 216 (1996:

vooruitlopend op de uitbreiding van het KLM-blokken-

Europa. Amsterdam versterkte daarmee ook zijn positie

211) het gehele jaar bevlogen en de andere gedurende

systeem van drie naar vierenhalf blok bij het ingaan van

binnen de top tien van Europese luchthavensteden. Alleen

een deel van het jaar. Na Frankfurt neemt Schiphol

de winterdienstregeling.

München kende een sterkere groei op passagiersgebied.

hiermee de tweede plaats in binnen Europa. Het aantal

De rol van de KLM-groep onderstreept eens te meer
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Op vrachtgebied neemt Amsterdam inmiddels de

lijndienstmaatschappijen daalde met één tot negentig.
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•
•
•

havens bij Parijs.
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Kantoren in WTC vrijwel volledig verhuurd

Kwaliteit netwerk van groot belang

Omdat voor de mainport-ontwikkeling de overstap-

in frequenties per week op de vierde plaats van de

het vliegtuig op deze route. Dit vergroot niet alleen de

functie van groot belang is, willen wij een netwerk

Europese ranglijst, achter Londen Heathrow en Parijs

keuzes voor de passagier, maar maakt het ook mogelijk

opbouwen dat maximaal bijdraagt aan de knooppunt-

Charles de Gaulle en dicht achter de luchthaven Frankfurt.

een deel van het luchtverkeer op korte afstanden te

functie van Schiphol. Dit houdt onder meer in dat aan

Het is daarmee goed op weg zijn mainport-status veilig

verplaatsen naar de trein en zo de beperkte groei-

zakenreizigers optimale mogelijkheden worden geboden

te stellen.

mogelijkheden van Schiphol beter te gebruiken. We gaan
ervan uit dat in het jaar 2015 ten minste vijf miljoen

om alle belangrijke steden in de wereld zonder overstappen en met een voldoende hoge frequentie te bereiken.
Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

Sheraton tweede vijf-sterrenhotel op het luchthaventerrein

Thalys nog sneller

passagiers overstappen van het vliegtuig op de hoge-

Vergeleken met dezelfde periode in 1996 lag het weke-

Om op een volwaardige manier verschillende ver-

snelheidslijn (HSL) en omgekeerd. Dit is ook vastgelegd in

lijkse aantal vluchten tijdens de zomerdienstregeling

voersvormen met elkaar te kunnen verbinden, hechten

de Planologische Kernbeslissing (PKB) Schiphol en om-

bijna 250 stuks hoger dan een jaar eerder. Tijdens de

we veel waarde aan het feit dat de Thalys Schiphol

geving uit 1995.

winterdienstregeling bedroeg dit aantal zelfs ruim vier-

aandoet. Sinds juni 1996 is het mogelijk om vier keer per

Nu de Thalys vier keer per dag van Schiphol naar

honderd meer dan een jaar eerder. De groei deed zich

dag met deze hoge-snelheidstrein van de luchthaven

Parijs vertrekt, zien we met smart uit naar de échte hóge-

vooral binnen Europa voor. Intercontinentaal groeide het

naar Parijs te rijden. Aanvankelijk duurde die reis 4,5 uur,

snelheidslijn. Alleen op die manier kunnen we voldoen

aantal vluchten op Noord-Amerika dankzij uitbreidingen

maar eind 1997 is dit met een half uur ingekort. Op

aan deze PKB-doelstelling. De luchthaven is er klaar voor;

van KLM/Northwest Airlines.

termijn zal deze reis ongeveer drie uur gaan kosten. Dan

alle benodigde infrastructuur voor de HSL is gereed.

wordt deze vorm van vervoer een goed alternatief voor

Schiphol was een van de eerste luchthavens in Europa die

Gemeten naar individuele luchthavens staat Schiphol

dragen aan een verbetering van de bereikbaarheid.

Vrachtvervoer op Europese luchthavens
(x 1.000 ton)

De wijze waarop de overheid enkele belangrijke

Londen

90.560

infrastructurele projecten aanpakt, baart ons overigens

Londen

1.569,9

Parijs

60.450

grote zorgen. Uit het Meerjarenprogramma Infrastruc-

Frankfurt

1.373,2

Frankfurt

40.251

tuur en Transport 1998 - 2002 (MIT) van het ministerie van

Amsterdam

1.161,2

Amsterdam

31.570

Verkeer en Waterstaat blijkt dat een aantal projecten in

Parijs

1.129,4

Rome

25.743

de regio vertraging oploopt. Deze projecten zouden

Brussel

518,4

Madrid

23.519

ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van Schiphol in de

Keulen

374,3

Zürich

18.269

nabije toekomst gegarandeerd kon worden en dat het

Luxemburg

337,4

Milaan

18.192

openbaar vervoer in de regio zowel over de weg als per

Zürich

335,0

München

17.871

spoor rond de eeuwwisseling sterk verbeterd zou zijn.

Madrid

265,4

Kopenhagen 16.793

Het gaat dan vooral om de verbetering van de spoor-

Rome

253,2

verbinding vanuit Zuid-Oost Nederland naar Schiphol
de mogelijkheden van de HSL voor de luchthavenontwik-

via de Utrechtboog en om de Verlengde Westrandweg

toegenomen, met uitzondering van Noord-Amerika

keling zag en in haar masterplanning heeft opgenomen.

(A5). Deze laatste weg kan de verkeersdruk op de A4

(– 3%). Uitschieter is Latijns Amerika (+ 26,9%), gevolgd

verminderen.

door Europa-EU (+ 20,8%), Afrika (+ 15%), het MiddenOosten (+ 9,8%) en Azië (+ 4,5%). De stijging is vooral te

naar Parijs gaan rijden en een paar jaar later van en naar
Frankfurt. Volgens de laatste planning wordt de HSL-Zuid

Lichte toename openbaar vervoer

danken aan luchtvaartmaatschappijen als Martinair, na

echter pas in 2005 in gebruik genomen en de HSL-Oost in

Om de bereikbaarheid te vergroten en om de milieu-

2008. Door een trage politieke besluitvorming dreigt

belasting terug te dringen, streven we ernaar dat in 2003

Schiphol straks, in plaats van de eerste, de laatste grote

40% van de passagiers die voor- of natransport nodig

Het aantal vrachtvluchten steeg met 0,7% van 12.930

Europese luchthaven te zijn die wordt aangesloten op

hebben, en 40% van alle Schipholwerkers per openbaar

naar 13.021. In totaal werd 561.614 ton vracht op

het HSL-net.

vervoer van en naar de luchthaven reizen. Tot nu toe

deze vluchten vervoerd, ruim 48% van de totale vracht-

slagen we daar slechts met mate in, al is het aantal open-

overslag.

Bereikbaarheidsmanagement van start

de KLM de tweede vrachtmaatschappij op Schiphol,
Nippon Cargo Airlines (Japan) en Polar Air Cargo (VS).

baar-vervoergebruikers in 1997 wel iets toegenomen. Het

Voor het vasthouden van de mainport-status is de

aandeel luchtreizigers dat met de trein of bus komt,

bereikbaarheid van Schiphol over de weg van vitaal

steeg in 1997 van 28,2 naar 28,5%. Nog eens 5% reist met

Luchtvracht wordt steeds belangrijker voor de

belang. Voor hun voor- en natransport zijn passagiers

collectief niet-openbaar vervoer zoals hotelbussen en

Nederlandse economie. Dat blijkt ook uit de studie ’Lucht

hier bij gebaat. Dit geldt eveneens voor de aanvoer van

bussen van luchtvaartmaatschappijen. Het openbaar-

voor Vracht’, die in 1997 op initiatief van Air Transport

grote hoeveelheden luchtvracht over de weg. Die bereik-

vervoergebruik onder werknemers ligt lager. Dat komt

Association of The Netherlands (ATAN), Amsterdam Air-

baarheid is op dit moment een punt van grote zorg. Dat

onder meer omdat op Schiphol veel in ploegendiensten

port Schiphol en KLM Cargo is opgesteld in samenwer-

heeft voor een groot deel te maken met de toename van

wordt gewerkt en het openbaar vervoer ’s ochtends

king met KPMG Bureau voor Economische Argumentatie.

de mobiliteit in de Randstad. De A4 is een van de drukste

vroeg, ’s avonds laat en ’s nachts nauwelijks beschikbaar is.

Cargo World versterkt marktpositie

Uit deze studie komt naar voren dat, indien de
Nederlandse luchtvrachtindustrie slaagt in haar strategie

wegen en zorgt voor veel verkeer dat Schiphol passeert.
Om de landzijdige bereikbaarheid te garanderen, is in
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Vrachtvervoer groeit

om haar marktaandeel te versterken, dit een positieve

1997 een project Bereikbaarheidsmanagement van start

Het vrachtvervoer steeg met 7,2% naar 1.161.234 ton.

invloed heeft op de werkgelegenheid in de sector en op

gegaan. Het doel hiervan is tot een betere coördinatie

Aanvullend is nog 46.048 ton post vervoerd, 10,1% meer

de bijdrage van de luchtvrachtindustrie aan de nationale

en aansturing van initiatieven te komen die kunnen bij-

dan in 1996. Het vrachtvervoer is op alle continenten

economie. De studie stelt dat op dit moment de toe-
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Oorspronkelijk zou de HSL vanaf 1998 van Schiphol
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Passagiersbewegingen
op Europese luchthavens (x 1.000)

Ondergronds logistiek systeem ideaal voor vervoer bloemen en planten

Dankzij de parkinghopper snel van parkeerplaats naar pendelbus

gevoegde waarde van de luchtvrachtindustrie aan de

Andere bedrijven die hier sinds 1997 te vinden zijn, zijn

te bouwen railterminal in de omgeving van Hoofddorp. De

Nederlandse economie ƒ 9,3 miljard bedraagt. Als de

de expediteur KDS-Air, Hankyu International Transport

uitkomst hiervan was dat het project wordt voortgezet.

gekozen strategie succes heeft, kan het aantal arbeids-

en Yusen Air & Sea Service. Logistiek dienstverlener

Eind 1998 moet een prototype-systeem klaar zijn.

plaatsen met 4,5% per jaar toenemen.

Schiphol Express Property bouwt op dit terrein een

Volgens ons is de ontwikkeling van het OLS eco-

bedrijfsverzamelgebouw dat begin 1998 in gebruik zal

nomisch haalbaar en van grote strategische betekenis

worden genomen.

voor zowel onze toekomstige marktpositie als die van

Dit geeft eens te meer het belang aan van ons ’Cargo
World Schiphol’-concept. Dit concept moet de marktpositie op vrachtgebied versterken. Hiertoe behoren
Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

Enorme vrachtloodsen maken het makkelijk verschillende zendingen
samen te voegen

onder meer de vrachtgebieden op Schiphol-Centrum,

de bloemenveiling. Het project is uniek in de wereld en
Ondergronds logistiek systeem vernieuwend

zeer vernieuwend van aard. We hopen dan ook dat dit

-Zuid en -Zuidoost in combinatie met de omliggende

Om dezelfde redenen waarom we het gebruik van

project via een publiek-private samenwerking kan worden

bedrijfsterreinen van de Schiphol Area Development

het openbaar vervoer stimuleren, zijn we voorstander

gerealiseerd. In dat geval zou het OLS vanaf eind 2004 in

Company. In het afgelopen jaar is vooral veel geïnves-

van de aanleg van een ondergronds logistiek systeem

gebruik genomen kunnen worden.

teerd op Schiphol-Zuidoost dat inmiddels dankzij de

(OLS) voor vracht. We zijn daarom een van de deelnemers

Een ander project dat moet bijdragen aan een

aanleg van een tunnel onder de Kaagbaan verbonden

in een project gericht op de ontwikkeling hiervan. Begin

beter product op luchtvrachtgebied is het ’Europees

is met -Centrum en -Zuid. Daardoor kunnen deze drie

1997 is een vervolgstudie afgerond over de aanleg van een

netwerk voor (lucht)vracht per spoor’. Dat is in 1997

gebieden als een geheel functioneren. CSC Nederland

OLS voor het vervoer van bloemen en planten tussen de

gestart en wordt ook wel aangeduid als internationale

heeft zich als eerste afhandelaar op Zuidoost gevestigd.

luchthaven, de bloemenveiling Aalsmeer (VBA) en een nog

raildistributie (IRD). Het gaat om een project waarin wij

met de luchthavens van Frankfurt en Parijs een spoor-

Luchtvracht wordt steeds belangrijker voor Nederlandse economie

Business City Schiphol

Vrachtvervoer naar vrijwel alle continenten toegenomen

Wij zijn tevens met de voorbereidingen gestart voor het

product willen ontwikkelen, dat qua prijs en service moet

Schiphol wil meer zijn dan alleen een plaats voor

ontwikkelen van een gebied in het noordoosten van

kunnen concurreren met het wegvervoer. Deze drie

vertrekkende en aankomende passagiers. Binnen die

het luchthaventerrein, het Elzenhofgebied. Dit gebied

luchthavens zijn samen goed voor de helft van het

gedachte past een ontwikkeling tot ’Business City

zal worden ontwikkeld tot een hoogwaardige inter-

Europese luchtvervoer. Ook de VBA heeft zich bij dit

Schiphol’, een pakket aan zakelijke diensten dat op de

nationale kantoorlocatie.

initiatief aangesloten.

luchthaven wordt aangeboden of nog wordt ontwikkeld.

Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het

In de komende jaren richt IRD zich vooral op het gaan

Dit is in 1997 versterkt met de opening van het Sheraton

Schiphol Golf & Business Center. Dit complex wordt ge-

laten rijden van luchtvrachttreinen tussen de lucht-

Hotel met 400 kamers en conferentievoorzieningen. Na

realiseerd ten noorden van de luchthaven. Het centrum

havens. Ook komt er een gezamenlijk onderzoek naar

het Hilton Hotel is dit het tweede vijf-sterrenhotel op de

gaat een vier-sterrenhotel met 200 kamers omvatten,

technisch-operationele oplossingen voor het snel laden

luchthaven.

evenals voorzieningen voor vergaderingen en fitness.

en lossen van combitreinen. Verder streven we samen

Aan het einde van 1997 waren de ruimtes van het in

Daarnaast komt er een 18-holes golfbaan van internatio-

naar standaardisatie van faciliteiten, die onder andere

1996 geopende World Trade Center Amsterdam Airport

nale allure die kan worden gebruikt door overstappende

gericht zijn op het kunnen ontvangen van HSL, combi- en

vrijwel volledig verhuurd, evenals de overige kantoor-

passagiers, hotelgasten en bedrijven met een vestiging

vrachttreinen. De IRD-ontwikkeling houdt nauw verband

ruimtes op Schiphol. Dit geeft eens te meer aan dat het

op en rond Schiphol. Het is de bedoeling om de aanleg in

met die van het OLS.

idee van een ’Business City Schiphol’ aanslaat. Vandaar

de tweede helft van 1998 te starten, zodat het complex

dat we serieus overwegen het WTC uit te breiden.

rond de eeuwwisseling in gebruik genomen kan worden.
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Veel geïnvesteerd in nieuwe vrachtvoorzieningen

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

DIRECTIEVERSLAG

22

Nadat begin 1996 het eerste deel van het Schiphol-

jaren veel geïnvesteerd zal worden, vooral in de terminal.

parkeerconcept. De European Parking Association kende

gebouw, het nieuwe hoofdkantoor, in gebruik is ge-

Desondanks geniet Schiphol nog immer de waardering

die toe aan ons automatische parkeergeleidingssysteem

nomen, volgde halverwege 1997 de oplevering van het

van velen. Dat komt ook naar voren in het grote aantal

in de categorie ’Special Parking Product’.

tweede en laatste deel. Om nog sterker tegemoet te

prijzen dat nog steeds wordt behaald. In 1997 hebben

Een andere opmerkelijke onderscheiding was de

komen aan het uitgangspunt om zo veel mogelijk mede-

de lezers van het Britse zakenblad ’Business Traveller’

nominatie tot één van de drie meest winstgevende trans-

werkers centraal te huisvesten, worden thans plannen

Schiphol gekozen tot beste luchthaven in Europa. Het

port (gerelateerde) ondernemingen in Europa, rekening

uitgewerkt voor de bouw van een kantoorgebouw

was de tiende keer dat deze prijs werd toegekend en de

houdend met de omvang van die ondernemingen. KPMG

naast het Schipholgebouw dat met een verbindings-

tiende keer dat Schiphol die won. De lezers van de

Transport & Distributie verleende die ons op grond van

gang verbonden wordt met het hoofdkantoor. Deze

Aziatische editie, ’Business Traveller Asia Pacific’, maak-

een onderzoek onder 140 bedrijven.

uitbreiding is voor een deel bestemd voor het eigen

ten dezelfde keuze.

personeel en voor een deel voor derden.

Verder hebben de lezers van het Amerikaanse zakenblad ’Business Traveler International’ het belastingvrije

Prijzen onderstrepen kwaliteit
De kwaliteit van tal van voorzieningen op Schiphol
staat onder druk. Vandaar dat daarin in de komende

winkelcentrum gekozen tot beste in de wereld. Dat
gebeurde voor de negende achtereenvolgende keer.
We hebben ook een eerste prijs gewonnen voor ons

Vanwege de goede reputatie die wij hebben als een van

van een luchtvaartmaatschappij. De Port Authority of

de beste luchthavens ter wereld, biedt dit ons de kans

New York & New Jersey heeft in mei het beheer van ter-

mee te dingen naar deelnemingen in buitenlandse lucht-

minal 4 officieel overgedragen aan JFKIAT, het consor-

John F. Kennedy uniek project in VS

havens. Dergelijke deelnemingen zorgen ervoor dat we

tium onder leiding van Schiphol USA Inc. en de Ameri-

Participatie voor vijftig jaar in Brisbane

de ervaring en kennis die wij op Schiphol hebben op-

kaanse projectontwikkelaar LCOR. Dit consortium zal

Veel consultancy-activiteiten in Zuid-Oost Azië

gedaan commercieel kunnen uitbaten. Bovendien kunnen

terminal 4 in de komende jaren gefaseerd vervangen

we die hierdoor toetsen aan internationale maatstaven

door een compleet nieuw gebouw met een aantrekkelijk

Om te slagen in onze missie een leidende, inter-

en biedt het onze eigen medewerkers mogelijkheden

winkelcentrum. De ’ground breaking ceremony’ hiervoor

nationale luchthavenonderneming te zijn, is verdere

zich internationaal te ontplooien. Wij stellen hoge rende-

vond plaats in november. George Pataki, gouverneur van

internationalisering een kernpunt van de ondernemings-

mentseisen aan alle internationale investeringen. Ze

de State of New York, verrichtte de officiële handeling.

strategie van Amsterdam Airport Schiphol. We streven

zullen niet ten koste mogen gaan van de investeringen

De bouwwerkzaamheden die net als die van terminal-

daarom naar managementposities en deelnemingen in

in de ontwikkeling van Schiphol.

West plaatsvinden op een luchthaven in vol bedrijf, zul-

•
•
•

luchthavens op diverse locaties in de wereld. Op die

In de loop van 1997 zijn, in samenwerking met andere

len in 2001 worden afgerond. Het contract met JFKIAT,

manier willen we een netwerk van internationale lucht-

partners, twee belangrijke projecten binnengehaald: de

waarin Schiphol USA een aandeel van 40% heeft, voor-

havens opbouwen, waar we op verschillende gebieden

herbouw en exploitatie van het International Arrivals

ziet in een management- en exploitatieperiode tot in

actief zijn, onder meer via consultancy en project-

Building (terminal 4) op John F. Kennedy Airport in New

ieder geval 2015.

management. We stellen ons als doel om als wereldspeler

York (Verenigde Staten), én de participatie in de lucht-

management-verantwoordelijkheid te verwerven in ten

haven van Brisbane (Australië). Voor beide projecten

minste twee luchthavens in de Verenigde Staten en in het

geldt dat de financiering op innovatieve wijze gestalte

De participatie in de luchthaven van Brisbane is een

Verre Oosten en twee tot drie luchthavens in Europa.

heeft gekregen. De projectkosten voor New York be-

goed voorbeeld van een kans in de markt die zich aan-

Daarnaast reageren we ook op kansen die zich in de

dragen ongeveer ƒ 2 miljard en worden gefinancierd

diende en waar wij ons voor wisten te kwalificeren. In

markt aandienen, zoals in Australië en Zuid-Afrika.

Participatie voor vijftig jaar in Brisbane

via een inmiddels geslaagde uitgifte van belastingvrije

1997 hebben we samen met onder meer de Common-

Op internationaal gebied richten we ons vooral op

obligaties (tax-exempt bonds) door de Port Authority.

wealth Bank of Australia het consortium Brisbane Airport

die zaken waar we sterk in zijn. Zo hebben we een goede

De projectkosten voor Brisbane ad ƒ 1,5 miljard,

Corporation Ltd. (BACL) gevormd om mee te kunnen

naam op het gebied van het exploiteren van een lucht-

bestaande uit aandelenkapitaal en een achtergestelde

bieden naar de overname van Brisbane International

haven waar volop wordt gebouwd. Die danken we aan

lening, zijn gefinancierd uit een syndicated loan. Ons

Airport. Die bieding is succesvol verlopen. BACL heeft per

de vele bouwactivteiten, zoals voor terminal-West, uit

aandeel kon worden gefinancierd uit eigen middelen.

1 juli de exploitatie van de luchthaven overgenomen voor

de achterliggende jaren. Ook voor winkelverkoop en
vastgoedontwikkeling hebben wij formules ontwikkeld,
die wereldwijd toepasbaar zijn.

een periode van vijftig jaar, met een optie op een verJohn F. Kennedy uniek project in VS
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lenging met nog eens 49 jaar.

Het project in New York is een goed voorbeeld hoe

Het consortium, waarin wij 15,38% van het aandelen-

We slagen er met toenemend succes in om in te haken

we onze kennis en ervaring internationaal toepassen. Het

kapitaal bezitten, wil de Australische luchthaven in de

op de mogelijkheden die ontstaan doordat overheden

past daarom uitstekend in onze buitenlandstrategie. Het

komende jaren ontwikkelen tot een belangrijke lucht-

overgaan tot het privatiseren van luchthavens. Boven-

binnenhalen daarvan verheugt ons. Het ging hier om een

haven voor South East Queensland met veel economische

dien groeit de luchtvaart sterk en bestaat er wereldwijd

uniek luchthavenproject. Het gebeurt maar zelden dat in

activiteiten waar de regio rond de luchthaven van zal

grote behoefte aan professionele hulp en begeleiding bij

de Verenigde Staten de exploitatie van een terminal in

profiteren.

het bouwen, uitbreiden en exploiteren van luchthavens.

handen komt van een luchthavenonderneming in plaats
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REPUTATIE ZORGT VOOR INTERNATIONAAL
SUCCES
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INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

Participatie voor vijftig jaar in Brisbane

Herbouw terminal 4 in New York doet sterk denken aan omstandigheden
tijdens bouw teminal-West
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Afronding projecten in Caribisch gebied

Veel consultancy-activiteiten in Zuid-Oost Azië

In de komende jaren verrijst op John F. Kennedy een compleet nieuw gebouw
met een aantrekkelijk winkelcentrum

Begin 1997 hebben we, als onderdeel van de buiten-

Sinds 1996 voeren we het interim-management over

Ondanks de economische crisis waarin Zuid-Oost Azië

landstrategie, Schiphol Malaysia Sdn. Bhd. te Kuala

Princess Juliana International Airport op St. Maarten. In

momenteel verkeert, blijft dit deel van de wereld voor

Lumpur opgericht. Deze onderneming richt zich op het

het jaar 1997 zijn er positieve financiële resultaten ge-

management- en consultancy-activiteiten een groei-

verwerven van luchthavengerelateerde projecten in alle

boekt en is ondersteuning vanuit Schiphol geleverd op

markt. Sinds 1995 neemt Amsterdam Airport Schiphol in

ASEAN-landen en in Korea en China.

diverse gebieden waaronder winkelverkoop en personeels-

Indonesië deel in een joint venture, P.T. Angkasa Pura

Voor de nieuwe luchthaven Sepang in Kuala Lumpur,

beleid. Ook hebben we hier enkele grote projecten succes-

Schiphol, die tot doel heeft om samen met de Indo-

die naar verwachting in 1998 geopend zal worden, zijn in

vol afgerond, zoals de verbeteringen aan de start- en

nesische overheid voor de concepten en kwaliteits-

1997 projecten afgerond voor een ’management infor-

landingsbaan en de herinrichting van parkeerfaciliteiten.

standaards zoals die op Schiphol zijn ontwikkeld,

mation system’, een ’central database’, een ’point of sales

Op de luchthaven van Curaçao is tot december 1997

toepassingen te vinden op Indonesische luchthavens. In

system’ en de inrichting van een ’airport operations

een financieel expert gestationeerd geweest ter onder-

1997 is in dit opzicht aanzienlijke vooruitgang geboekt

centre’ en een ’crisis control centre’. Dit laatste project

steuning van het management. Het contract hiervoor

op de luchthaven Soekarno Hatta van Jakarta, mede aan

maakt duidelijk dat er ook voor de op Schiphol ontwik-

kwam voort uit de managementondersteuning vanuit

de hand van het in dat jaar opgestelde masterplan. Dit

kelde en gehanteerde veiligheidssystemen en -proce-

Schiphol die gedurende drie jaar aan de luchthaven van

traject zal in 1998, afhankelijk van de economische ont-

dures steeds meer belangstelling bestaat.

Curaçao gegeven is.

wikkelingen, nader vorm krijgen.

Verder hebben we voor de luchthaven Subic Bay op

nieuwe terminal. Tenslotte hebben we luchtvaart-

omvorming van deze voormalige militaire basis in een

Russische luchthavens studies verricht naar de ontwikke-

trainingen gegeven op het gebied van luchtvaartmaat-

civiele luchthaven.

ling van de burgerluchtvaart en naar de splitsing van

schappijen en luchthavenmarketing aan het luchthaven-

de grote luchthavenondernemingen in een luchtvaart-

management van Georgië.

Voor Beijing Capital International Airport is een bijdrage geleverd aan de evaluatie en selectie van aanbie-

maatschappij en een luchthavenbedrijf.
Verdere ontwikkelingen

dingen voor de installatie van informatiesystemen voor

Ook is voor de luchthaven van St. Petersburg een

de nieuwe terminal. Met de Chinese overheid is verder

voorstel gedaan voor de verbetering van de commerciële

overlegd over het verrichten van een haalbaarheids-

activiteiten. Aan de drie belangrijkste Russische inter-

ook in 1998 voortgezet, zij het op bescheidener schaal

studie voor het aanleggen van een compleet nieuwe

nationale luchthavens is assistentie verleend bij het

dan voorheen. Sinds 1995 heeft Amsterdam Airport Schip-

luchthaven in Zuid-Oost China. De onderhandelingen

bepalen van de strategie voor de toekomstige ontwikke-

hol een belang van 1% in de Oostenrijkse luchthaven.

daarover zijn nog niet afgerond.

ling van het luchthavennetwerk. Dit laatste project is in

De bemoeienissen met de luchthaven Rafael Nuñez

samenwerking met de Netherlands Airport Consultants

in het Colombiaanse Cartagena op het gebied van

(NACO) uitgevoerd.

het beheer en de exploitatie, zijn daarentegen in het

Veel activiteiten in voormalige Sovjet-Unie
De verschillende republieken van de voormalige

Voor de luchthaven Riga in Litouwen is verder een

Sovjet-Unie maken dankbaar gebruik van de op Schiphol

voorinvesteringsstudie gedaan voor de bouw van een

De samenwerking met de luchthaven Wenen wordt

verslagjaar beëindigd.
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aanwezige kennis en ervaring. We hebben voor diverse
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de Filippijnen meegewerkt aan het masterplan voor de
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Herkenbare borden vergemakkelijken terugvinden auto

Vanuit het WTC ligt de wereld op loopafstand

Hollandse producten als geheugensteuntje

•
•
•

lende aantallen vliegtuigbewegingen. Die Mer is in de

Samenwerking met Eindhoven Airport

loop van 1997 afgerond. In januari 1998 hebben wij

Met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eind-

vervolgens met de gemeente een akkoord bereikt over de

hoven en Eindhoven Airport is overleg gevoerd in het

Rotterdam Airport wordt zakenluchthaven

verdere inrichting en rendabele exploitatie van de lucht-

kader van het Partnerschap Welschap. Dit moest leiden

Lelystad volop in ontwikkeling

haven. Wij zijn het erover eens dat binnen de huidige

tot de oprichting van twee vennootschappen: één gericht

Samenwerking met Eindhoven Airport

milieugrenzen verdere groei tot een zakenluchthaven

op de exploitatie van de luchthaven en één die de

mogelijk is binnen een geluidszone gebaseerd op

exploitatie van de bedrijventerreinen in de omgeving

27.500 bewegingen van vliegtuigen van meer dan zes ton.

ervan gaat behartigen. In de eerste zal Amsterdam

Opereren buiten de grenzen van het eigen lucht-

Airport Schiphol een belang van 51% verkrijgen, in de

haventerrein en doen waar je goed in bent, beperkt zich
niet alleen tot internationale activiteiten. Ook in eigen

Lelystad volop in ontwikkeling

tweede van 49%.

land kijkt Amsterdam Airport Schiphol actief naar moge-

Ook de luchthaven Lelystad wordt in de komende

De partijen in het partnerschap onderzoeken tevens

lijkheden om nauwer samen te werken met regionale

jaren ontwikkeld tot een zakenluchthaven, maar dan voor

de milieuproblemen die samenhangen met groeimoge-

luchthavens als dit voldoende perspectief biedt. We zijn

de kleine luchtvaart. Hiertoe zijn in de afgelopen jaren

lijkheden. Het aantal vluchten is in een overeenkomst

al exploitant van Rotterdam Airport en eigenaar van

ettelijke maatregelen genomen, zoals het uitplaatsen van

met de minister van Defensie beperkt tot 18.000 per

luchthaven Lelystad. In het komende jaar zal ook bemoei-

het zweefvliegen, de ontwikkeling van een bedrijven-

jaar, terwijl voor een renderende ontwikkeling minimaal

enis ontstaan met de exploitatie van Eindhoven Airport.

terrein en het ontwikkelen van een eenduidig beleid voor

20.000 vluchten nodig zijn. De minister heeft echter

concessionarissen en erfpachters. Daarnaast is gewerkt

eerder al uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen

aan de verbetering van de operationele kwaliteit, de land-

opheffing van deze beperking, zo lang de totale geluids-

De gemeente Rotterdam besloot in 1996 af te zien

zijdige infrastructuur en de uitstraling van de luchthaven.

productie maar binnen de vastgestelde geluidszonering

van de ontwikkeling van een nieuwe luchthaven. In

Twee belangrijke projecten om deze ontwikkeling te

blijft. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat eind maart

plaats daarvan wilde zij de bestaande luchthaven om-

versnellen en te ondersteunen zijn het verlengen van de

1998 alle betrokkenen overeenstemming zullen hebben

vormen tot een zakenluchthaven. Op basis van de toen

huidige baan van 1.250 tot 1.800 meter en het in gebruik

bereikt, waarna de beoogde samenwerking tot stand kan

ontstane ideeën zijn alle betrokken partijen, waaronder

nemen van een verharde parallelle baan van 700 meter.

worden gebracht.

Amsterdam Airport Schiphol, overeengekomen een

Net na de eeuwwisseling moet Lelystad Business Airport

Milieu-effectrapportage (Mer) te laten opstellen over de

volledig ingericht zijn om de zakelijke luchtvaartmarkt

milieugevolgen van verschillende scenario’s met verschil-

volgens de modernste eisen plaats te kunnen bieden.

Rotterdam Airport wordt zakenluchthaven
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Bae146, een van de stilste straalvliegtuigen ter wereld

Ontmoedigingsbeleid werkt om lawaaiige toestellen te weren

Ook KLM-partner Eurowings zet Bae146 in op vluchten naar Schiphol

•
•
•

Eigen verantwoordelijkheid tegenover omgeving

veer 350.000 vliegtuigbewegingen, waarvan ongeveer

Om duidelijk te maken dat het ons ernst is met een

13.500 in de nacht. Al vóór de zomer werd duidelijk dat

goed milieubeleid hebben we in 1997 een nieuw

het niet zou lukken op alle controlepunten binnen de

Streven naar verbeteren milieuprestaties

Milieubeleidsplan opgesteld. Hierin is het beleid voor de

nachtelijke geluidscontour te blijven. Om te voldoen aan

Gebruiksplan 1998 biedt openingen voor

komende vijf jaar neergelegd. Het nieuwe plan vervangt

de wettelijke normen hebben we daarop bij de minister

marktvraag

het eerste Milieubeleidsplan uit 1990. Een belangrijk

van Verkeer en Waterstaat tot twee keer toe een aan-

Ontmoedigingsbeleid succesvol

uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid tegen-

vullend gebruiksplan ingediend. Daarin stonden onder

over de omgeving. Wij willen geen afwachtende houding

andere maatregelen om het aantal nachtelijke vluchten

Amsterdam Airport Schiphol wil de luchthaven ont-

aannemen, of simpelweg voldoen aan de wettelijke

terug te dringen. Dit zorgde voor grote beroering onder

wikkelen tot een mainport, zonder daarbij de verbete-

normen, maar waar mogelijk zelf initiatieven nemen. Dat

luchtvaartmaatschappijen en het op Schiphol gevestigde

ring van het leefmilieu in de omgeving van de luchthaven

betekent een voortdurend streven naar het verbeteren

bedrijfsleven, en voor maatschappelijke onrust. Dat

uit het oog te verliezen. Wij onderkennen onze verant-

van onze milieuprestaties en al het mogelijke doen om

leidde zelfs tot een rechtszaak. De rechter bepaalde

woordelijkheid ten opzichte van onze maatschappelijke

de luchtvervuiling, de bodemverontreiniging, de water-

hierin dat alleen de minister ingrijpende maatregelen

omgeving. De zorg voor een leefbaar milieu vormt

verontreiniging, de afvalproductie, het energieverbruik

kan nemen om binnen de geluidszone te blijven.

daarom een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoe-

en het grondstoffenverbruik te verminderen. In het

De ministeriële maatregelen konden pas op 1 oktober

ring. Dat gaat gepaard met openheid onzerzijds tegen-

gelijktijdig

milieu-

worden ingevoerd, waardoor overschrijdingen van de

over alle belanghebbenden. In het verlengde van de

jaarverslag vindt u daarvan de concrete resultaten terug.

etmaal en van de nachtelijke zone onvermijdelijk

Planologische Kernbeslissing (PKB) Schiphol en omgeving

Bovendien geven we bijzondere aandacht aan de

werden. De minister van Verkeer en Waterstaat, na raad-

uit 1995 kiezen wij voor versterking van onze mainport-

geluidsbelasting van het vliegverkeer en het proef-

pleging van de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS),

functie en de verbetering van de kwaliteit van het leef-

draaien. Begin 1998 heeft een milieu-audit op ons milieu-

en de Tweede Kamer gedoogden dit.

milieu in de omgeving van de luchthaven. Het streven

zorgsysteem geleid tot een positief advies over dit

naar een duurzame ontwikkeling en een beheerste,

systeem, waardoor wij in april 1998 gecertificeerd zullen

Aanvullend Gebruiksplan 1998 biedt openingen

gerichte groei tot mainport is daarbij uitgangspunt.

worden.

voor marktvraag

Tot twee keer toe aanvullend Gebruiksplan

Schiphol ruimte is voor 360.000 vluchten. De marktvraag

met

dit

jaarverslag

verschenen

Op basis van de wettelijke normen is er in 1998 op

Maximale veiligheid, minimale milieubelasting en een
maatschappelijk verantwoord functioneren staan daarbij
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voorop, evenals het zoeken naar de evenwichtige balans

De huidige milieugrenzen zijn neergelegd in de

ligt echter aanzienlijk hoger en komt uit op ongeveer

tussen de ondernemingsdoelstelling en die van de

Aanwijzing Luchtvaartterrein Schiphol (ALS) uit 1996.

420.000 vluchten. Wij zien mogelijkheden daaraan

verschillende belanghebbenden. Het gaat ons erom een

Als gevolg daarvan heeft de luchthaven zich sinds

grotendeels tegemoet te komen, zonder dat daar meer

goed evenwicht te bewaren tussen economische en

1 januari 1997 te houden aan geluidsgrenzen die niet

geluidsoverlast voor omwonenden tegenover staat. Die

milieubelangen. Vandaar dat we duurzame relaties met

overschreden mogen worden. Om het de overheid

mogelijkheden sluiten aan bij de bevindingen van de

alle belanghebbenden willen aangaan en die, waar

mogelijk te maken deze grenzen te handhaven, moeten

Commissie-In ’t Veld. De minister van Verkeer en Water-

nodig, willen verbeteren.

we jaarlijks een gebruiksplan opstellen. Daarin moet naar

staat heeft deze in het leven geroepen om het systeem

voren komen hoeveel verkeer we voor het komende jaar

van geluidszonering en handhaving te evalueren. In een

verwachten en hoe dat binnen de vastgestelde geluids-

tussenrapportage gaf deze commissie eind 1997 aan dat

zones valt in te passen.

handhaving minder stringent zou moeten gelden op

In het Gebruiksplan 1997 werd uitgegaan van onge-

plaatsen waar geen mensen wonen, zoals het lucht-
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Amsterdam Airport Schiphol zal haar uiterste best

een aanvulling op ons Gebruiksplan 1998 opgesteld.

doen om de vijfde baan zo snel mogelijk aan te leggen.

Hierin zijn de effecten op de geluidscontour van 400.000

Dan wordt een nieuwe geluidszone van kracht met min-

Sinds 1 april is de periode waarin het verboden is om

vliegtuigbewegingen berekend. Begin 1998 hebben we

der geluidsbelaste woningen erin dan nu (10.000 tegen-

met deze vliegtuigen te starten of te landen verlengd van

dit addendum de minister aangeboden.

over 15.100), die Schiphol weer voor een aantal jaren

23.00 tot 06.00 uur naar 18.00 tot 08.00 uur. Bovendien is

soelaas biedt.

de toeslag op de landingsgelden toen met 100% ver-

In februari 1998 heeft het kabinet zich uitgesproken

1996 lag dit percentage nog op 8,9.

voor een beheerste groei tot 380.000 vluchten voor 1998

De luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen zijn

hoogd en op 1 november nogmaals met 50% en worden

en daarna een jaarlijkse toename van 20.000 vluchten tot-

ook bereid om in de komende jaren alles op alles te zet-

geen nieuwe vluchten met deze vliegtuigen toegestaan.

dat de vijfde baan in 2003 klaar is. Deze groei van 5 tot 6%

ten om de geluidsbelasting rond Schiphol door technisch-

Ook geldt een deel van de maatregelen uit het Hoofd-

per jaar stelt Schiphol in staat om in de komende jaren het

operationele maatregelen verder terug te dringen. Die

stuk 2-beleid sinds 1 april voor Hoofdstuk 2-versies van

gemiddelde groeitempo in Europa te volgen, waardoor

maatregelen zijn thans in onderzoek.

de Boeing 747. Sinds 1 november mogen deze en andere

het niet achterop raakt op zijn concurrenten.
Slot-coördinatie
Slot-coördinatie is een neutraal, transparant en non-

Om in 1998 beter te garanderen dat het aantal

zware Hoofdstuk 2-toestellen tussen 23.00 en 06.00 uur

vluchten binnen de geluidscapaciteit blijft, wordt op

niet meer starten en landen. Sinds diezelfde datum

1 april 1998 een systeem van slot-coördinatie volledig

bestaat er ook een nachtelijk startverbod voor de

effectief.

lawaaiigste Hoofdstuk 3-vliegtuigen.
In 1998 wordt dit beleid voortgezet, onder meer door

discriminatoir systeem voor het verdelen van schaarste op
luchthavens, gebaseerd op EU-wetgeving en principes

Verlenging Kaagbaan beperkt overlast

de toeslagen voor Hoofdstuk 2-vliegtuigen verder te

van de IATA, de internationale organisatie van lucht-

Een van de maatregelen om ervoor te zorgen dat de

verhogen en een differentiatie in te voeren in de

vaartmaatschappijen. Bij dit systeem verdeelt een onaf-

groei van het luchtverkeer niet tot meer overlast voor de

landingsgelden voor lawaaiige en stillere Hoofdstuk 3-

hankelijke coördinator de beschikbare aankomst- en

omgeving leidt, was de verlenging van de Kaagbaan. In

vliegtuigen en voor dag en nacht.

vertrektijden (‘slots’). Dat gebeurt tweemaal per jaar,

de PKB Schiphol en omgeving is afgesproken deze baan

voorafgaand aan de zomer- en aan de winterdienst-

met 250 meter te verlengen tot 3.490 meter. Daardoor

regeling, tijdens een IATA Slot Coordination Meeting,

kan deze baan die voor de minste geluidshinder voor

De muur rond de proefdraaiplaats voor het testen van

waaraan alle luchtvaartmaatschappijen en luchthavens

omwonenden zorgt, ook voor starts met zware vlieg-

vliegtuigmotoren aan de kop van de Buitenveldertbaan

die ‘coordinated’ zijn, deelnemen. In Nederland is de

tuigen worden gebruikt.

werd in januari 1997 verlaagd van zestien tot zes meter.

coördinator benoemd door de minister van Verkeer en
Waterstaat.
De luchthaven Schiphol heeft op 1 november 1997 offidit systeem wordt pas volledig effectief op 1 april 1998,

Muur proefdraaiplaats verlaagd

Tussen eind februari en begin mei zijn de werkzaam-

Dit is gedaan uit veiligheidsoverwegingen, omdat de

heden voor de baanverlenging uitgevoerd. Begin juni is

hoge muur bij harde zuidwestenwind turbulentie ver-

de baan weer volledig in gebruik genomen.

oorzaakte, waardoor het in die situatie voor vliegtuigen
niet veilig genoeg was om te landen op de Buiten-

cieel de status van ‘coordinated airport’ gekregen, maar
Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

het straalverkeer is daardoor in 1997 gedaald tot 3,9%. In

haventerrein. Op basis van die aanbeveling hebben we

Ontmoedigingsbeleid succesvol

veldertbaan.

Om de geluidsbelasting in de regio terug te dringen

De gemeente Aalsmeer was het niet eens met de

In tegenstelling tot luchthavens die capaciteitsbeper-

voeren we al enkele jaren een ontmoedigingsbeleid om

wijze waarop Schiphol een vergunning had aangevraagd

kingen hebben omdat bijvoorbeeld hun banenstelsel (op

lawaaiige Hoofdstuk 2-vliegtuigen te weren. Op die

om toestemming te krijgen voor deze verlaging en

bepaalde uren van de dag) geen capaciteit meer heeft

manier ontstaat bovendien geluidsruimte voor extra

spande in februari een procedure aan bij de Raad van

voor meer starts of landingen, is het slot-coördinatie-

vluchten met stillere Hoofdstuk 3-vliegtuigen. Ons beleid

State. Die stelde de gemeente in het gelijk. Dat bete-

systeem van Schiphol gebaseerd op de beschikbare

blijkt goed te werken. Het aandeel vluchten van vlieg-

kende dat de luchthaven een nieuwe vergunning moest

geluidscapaciteit binnen de vastgestelde geluidszones

tuigtypen als de BAC 1-11, DC-8, DC-9, Boeing 707, 727

aanvragen en in de tussentijd de verlaagde proefdraai-

van Schiphol.

en 737-100 en -200, Tupolev 134 en 154 en Fokker 28 in

plaats niet mocht gebruiken. Die nieuwe vergunning

wanneer de zomerdienstregeling van 1998 ingaat.

is op 2 november afgegeven, in het kader van de Wet
Milieubeheer.
Klagen om politiek signaal af te geven

Oude kantoren moeten wijken voor nieuwbouw

Nieuw vrachtstation zorgt voor extra capaciteit

Deze kleine groep beïnvloedt de klachtenstatistieken

’Hoeveel ruimte geeft Nederland aan de luchtvaart?’ De

zo sterk dat het beeld van de hinder die de bewoners

nota was bedoeld om met alle belanghebbenden tot een

rond Schiphol ondervinden, wordt vertekend. Bovendien

dialoog te komen en op grond daarvan een oplossing te

bemoeilijkt de huidige wijze van registratie de beoor-

vinden voor de te verwachten groei.

Het aantal klachten over geluid bij de CGS lag in 1997

deling van nieuwe ontwikkelingen en procedures die

Ook wij hebben een bijdrage geleverd aan deze

veel hoger dan het jaar daarvoor. Over heel 1997 kwam dit

de geluidshinder kunnen helpen verlichten, terwijl om-

dialoog. Dat is gebeurd in de vorm van een studie naar

uit op ruim 240.000, vergeleken bij 135.139 een jaar eerder.

wonenden daar juist bij geholpen zouden zijn. Daarom

drie mogelijke mainport-concepten, gekoppeld aan drie

vinden wij dat het systeem toe is aan herziening.

locaties. Het onderzoek is verricht samen met ingenieurs-

Uit een onderzoek dat het bureau Regioplan Stad en

bureau DHV, Siemens Nederland en het Gemeentelijk

Land BV in 1997 in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst
en in nauwe samenwerking met de CGS heeft verricht

Eiland in zee beste optie

Havenbedrijf van Rotterdam. Volgens de studie zijn er

naar de explosieve groei van dit aantal klachten komt

De toekomst van de luchtvaart in het algemeen en

verschillende mogelijkheden voor het opvangen van

naar voren dat een kleine groep omwonenden het

die van Schiphol in het bijzonder is van groot belang voor

verdere groei van het luchtverkeer in Nederland, als

systeem van klachtenregistratie gebruikt als middel om

onze relatie met de omgeving. In februari 1997 heeft

Schiphol zijn huidige milieugrenzen bereikt.

een politiek signaal af te geven. In de afgelopen vijf jaar

het kabinet de ’Perspectievennota’ gepubliceerd in het

Daartoe zijn drie modellen onderzocht: het overloop-

waren 436 klagers verantwoordelijk voor 58% van alle

kader van het project Toekomstige Nederlandse Lucht-

model, het tandem-model en het banen-op-afstand-

klachten.

vaart Infrastructuur (TNLI). Daarin ging het om de vraag:

model. Het overloop-model gaat uit van aanpassing van
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Twintig jaar oud kantoorgebouw gaat tegen de vlakte

Goede busverbindingen moeten gebruik openbaar vervoer bevorderen

Ook op de fiets is de luchthaven uitstekend te bereiken

het huidige banenstelsel van Schiphol in combinatie met

Onze voorkeur gaat uit naar het laatste model, omdat

Om de periode te overbruggen tot aan het gereed-

de aanleg van een overloopluchthaven voor vooral

dit ons inziens de hoogste toekomstwaarde heeft. Dat wil

komen van aanvullende capaciteit kondigde het kabinet

charter- en vrachtvluchten vóór de geplande Tweede

zeggen dat deze oplossing de meeste winst oplevert voor

op korte termijn een nader onderzoek aan naar de groei-

Maasvlakte.

de leefomgeving en ook de grootste economische ontwik-

mogelijkheden die Schiphol zelf biedt. Bij dit onderzoek

kelingsmogelijkheden biedt. Daarmee biedt dit model de

wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid van de

beste balans tussen economische groei en milieudruk.

aanleg van een parallelle Kaagbaan. Met zo’n baan is het

Het tandem-model gaat ervan uit dat de overstapfunctie van Schiphol en de meeste charter- en vracht-

in principe mogelijk de Aalsmeer- en Buitenveldertbaan

vluchten worden verplaatst naar een aan te leggen
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De Thalys doet Schiphol vier keer per dag aan

eiland in het Markermeer. Op Schiphol blijft dan het niet-

Kabinet besluit tot verdere groei luchtvaart

niet meer of veel minder te gebruiken, evenals de

Het kabinet heeft zich op 28 november 1997 uitge-

Fokkerbaan op Schiphol-Oost. Daarmee zou de lucht-

Bij het banen-op-afstand-model wordt de overstap-

sproken voor verdere groei van de luchtvaart in Neder-

haven, in combinatie met wat nu nog de vijfde baan

functie van Schiphol plus het charter- en vrachtverkeer

land als Schiphol zijn huidige milieugrenzen bereikt.

heet, een stelsel van twee keer twee evenwijdig aan

verplaatst naar een eiland in de Noordzee. Dit eiland

Dit moet wel onder strenge milieurandvoorwaarden

elkaar liggende banen krijgen dat veel minder overlast

krijgt een grotendeels ondergrondse verbinding met

gebeuren op het gebied van geluid, luchtverontreiniging

veroorzaakt dan het huidige vier-banenstelsel en het

Schiphol dat in dit model het aankomst- en vertrekpunt

en veiligheid. Het kabinet deed nog geen uitspraak over

stelsel met een vijfde baan.

blijft voor reizigers en vracht die Nederland als bestem-

de locatie waarop die groei kan worden ondergebracht.

ming of herkomst hebben.

Daar zal nog nader onderzoek naar plaatsvinden.

overstapgebonden verkeer over.

Naast het onderzoek naar het opvangen van de groei
van de luchtvaart op middellange termijn, zijn drie

economische gevolgen van dien. Ook de omwonenden

en rond de luchthaven door de onderlinge veiligheids-

lange termijn. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijk-

moeten weten waar zij aan toe zijn.

systemen op elkaar af te stemmen. Dit was een van de

heden voor aanvullende luchthavencapaciteit op een

Het grote probleem tijdens de hele discussie over de

aanbevelingen van de Rand Corporation na de Bijlmer-

eiland in de Noordzee, op de Tweede Maasvlakte en in

toekomst van Nederlandse luchtvaartinfrastructuur was

ramp in oktober 1992. Hiertoe is een integraal veilig-

Flevoland.

dat de korte, middellange en lange termijn voortdurend

heidsmanagementsysteem (IVMS) ontwikkeld dat ervoor

Het onderzoek naar de herindeling van Schiphol voor

door elkaar heen liepen. Er is in 1997 gesproken over

moet zorgen dat de veiligheid van Schiphol bij verdere

de middellange termijn zal in maart 1998 gereed zijn, ter-

handhaving van de geluidsnormen, het Gebruiksplan

groei van het verkeer niet afneemt. Als uitvloeisel

wijl de uitkomsten van de drie andere onderzoeken aan

1997 en 1998 plus aanvullingen daarop, het mogelijk ver-

hiervan is op 1 mei een vertrouwenstelefoon in het leven

het einde van het jaar volgen. Pas na die tijd doet het vol-

sneld aanleggen van de vijfde baan en de perspectieven

geroepen waar Schipholwerkers terecht kunnen met

gende kabinet een uitspraak over de gewenste locatie

voor de lange(re) termijn. Hoe de ontwikkeling van de

meldingen over onveilige situaties op de luchthaven die

voor de verdere groei.

luchtvaart van periode tot periode moet verlopen, is nog

een vertrouwelijke behandeling vereisen.

Wij hopen dat de overheid zo snel mogelijk duidelijk

niet op rij gezet. Daardoor ontbreekt thans een duide-

Ook hebben we, voor onze eigen activiteiten, een

maakt hoe het verder moet om de groei van de lucht-

lijke overheidsvisie op wat moet gebeuren op de middel-

integraal veiligheidsmanagementsysteem airside (AVMS)

vaart in Nederland op te vangen. De politiek heeft een

lange termijn tot 2003, de periode van 2003 tot 2015 en

ontwikkeld. Bij dit systeem gaat het erom de veiligheid

richtinggevende taak als het erom gaat oplossingen aan

voor de nog langere periode daarna. De nu lopende

aan luchtzijde beheersbaar te maken op basis van de

te dragen die verder reiken dan alleen de middellange

onderzoeken zullen hopelijk bijdragen aan een heldere

mogelijke risico’s. Bovendien moet het bijdragen aan het

termijn. Daarbij is haast geboden. Ruim twee jaar na de

visie daarop, zodat de verdere ontwikkeling tot mainport

verhogen van het veiligheidsbewustzijn van iedereen die

besluitvorming over de PKB moet er duidelijkheid komen

gericht kan plaatsvinden.

op de platformen, randwegen en in het landingsterrein
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onderzoeken van start gegaan die zich richten op de
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werkt. Ook dit is een aanbeveling van de Rand Corpo-

luchtvaart in Nederland. Komt die er niet of onvoldoen-

Samenwerking bij integraal veiligheids-

ration. Uiteindelijk moet invoering van het AVMS in 1998

de, dan zal het bedrijfsleven steeds grotere aarzelingen

managementsysteem

leiden tot een officiële (veiligheids)certificatie van het

krijgen om te investeren in voorzieningen en infra-

Alle partijen in het luchtvaartproces dienen samen te

structuur op en rond de luchthaven met alle schadelijke

werken aan het continu verbeteren van de veiligheid op

luchtvaartterrein Schiphol.
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PERSONELE ONTWIKKELING
INVESTEREN IN ORGANISATIE EN
MEDEWERKERS

Werkgelegenheid op Schiphol
(x 1.000)

De rol van Schiphol als aanjager van de Nederlandse

1988

30,9

economie blijkt duidelijk uit de werkgelegenheidscijfers.

Nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld

1989

34,1

Het aantal banen op het luchthaventerrein neemt nog

Groei werkgelegenheid zet door

1990

36,0

altijd sterk toe. Op 31 oktober 1997 waren er 547 bedrij-

Opleidingen vergroten vaardigheden

1991

36,7

ven gevestigd tegen 514 in 1996. Zij hadden in totaal

1992

37,2

46.519 werknemers in dienst, 7,2% meer dan het jaar

1993

37,6

ervoor.

scheppende organisatie ontwikkelen die product- en

1994

38,7

marktgericht werkt, sterk kwaliteitsgericht is en zorgt

1995

40,9

voor een hoog rendement. We investeren daarom na-

1996

43,4

Het verbeteren van de vaardigheden van de mede-

drukkelijk in de ontwikkeling van onze organisatie en

1997

46,5

werkers en het vergroten van hun inzetbaarheid is een

•
•
•

Amsterdam Airport Schiphol wil zich tot een kennis-

Opleidingen vergroten vaardigheden

voorwaarde voor succes. Dat staat al jarenlang hoog in

onze medewerkers. Dat gebeurt onder meer door een
gericht opleidingsprogramma en door mensen regel-

den omgevormd tot BV’s, omdat zij zich vooral richten op

het vaandel van onze onderneming. Vandaar dat, ook als

matig van functie te laten veranderen. Het uiteindelijke

markten met (inter)nationale concurrentie.

gevolg van TnT, een employability-project is gestart.
Dit moet ertoe bijdragen dat mensen makkelijker op

doel is dat de organisatie daardoor optimaal kan profiteren van het in het personeel aanwezige potentieel.
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Groei werkgelegenheid zet door

Aantal medewerkers neemt toe

verschillende plaatsen in de organisatie aan de slag

In 1996 is het project ’Transfer naar de Toekomst’

Het aantal medewerkers steeg in 1997 met 5% van

kunnen. Verder hebben veel medewerkers in 1997 een

(TnT) van start gegaan. Leidinggevenden en mede-

1.709 ultimo 1996 naar 1.794 ultimo 1997. Het aantal

individuele, op hun huidige of toekomstige functie

werkers hebben vanaf dat moment samen gewerkt aan

vrouwen komt uit op 487 (+ 52), het aantal mannen op

gerichte opleiding gevolgd. Ook hebben veel leiding-

het ontwikkelen van een nieuwe ondernemingsstrategie,

1.307 (+ 33). Verhoudingsgewijs is daarmee het aantal

gevenden op verschillende niveaus (groeps)cursussen

bedoeld om Amsterdam Airport Schiphol een goede en

vrouwelijke medewerkers sterker toegenomen dan het

gevolgd, onder meer om hun managementvaardigheden

slagvaardige uitgangspositie te geven in de concurrentie-

aantal mannelijke. Van alle medewerkers werken 38

te verbeteren.

strijd tussen de toonaangevende Europese luchthavens.

(1996: idem) mannen en 176 (+ 10) vrouwen in deeltijd.

Om voor de middellange termijn over voldoende

Het jaar 1997 is, volgens dezelfde projectopzet, ge-

Omgerekend naar het aantal vaste medewerkers, op

managementpotentieel te beschikken, hebben wij verder

bruikt voor het ontwikkelen van een nieuwe organisatie-

basis van volle werkweken (fte’s), bedroeg het aantal

in het afgelopen jaar het wervingsprogramma voor

structuur die met ingang van 1 januari 1998 van kracht

fte’s op 31 december 1997 1.695 tegen 1.600 een jaar

management-trainees voortgezet. Het is de bedoeling

is geworden. Die nieuwe hoofdstructuur sluit aan bij de

eerder. De verwachting voor het aantal fte’s eind 1998

dat zij, na op verschillende plaatsen in het bedrijf er-

al eerder in gang gezette verandering van een facilitaire

bedraagt 1.726.

varing te hebben opgedaan, een managementfunctie

en dienstverlenende naar een marktgerichte organisatie.

Onze medewerkers zijn in toenemende mate ook

gaan vervullen. Dit al sinds 1993 lopende programma

De organisatie bestaat nu uit drie bedrijfseenheden die

buiten het Schipholterrein actief. Steeds meer mensen

werpt reeds zijn vruchten af. Inmiddels bezetten de

voornamelijk producten en diensten leveren voor de

worden voor kortere of langere tijd uitgezonden naar

eerste, toen net afgestudeerde academici enkele sleutel-

locatie Schiphol en uit drie bedrijfsonderdelen die wor-

het buitenland.

posities in de organisatie, of gaan zij die innemen.

Het ziekteverzuim is na een gestage daling in de

Omdat in verband met onze toenemende internatio-

voorafgaande jaren in 1997 gestegen. Het ligt nu op

nale activiteiten steeds meer medewerkers voor korte of

6,5% (1996: 5,3%).

langere tijd worden uitgezonden naar het buitenland,

Goed toegankelijk voor mindervaliden

Helpende handen voor wie slecht ter been is

Verkorting arbeidstijd

is in 1996 ook een wervingsactie van start gegaan om

op ƒ 4.085.000, wat gemiddeld per fte neerkomt op

de groep ervaren managers die kunnen worden uit-

ƒ 2.485. Het is de bedoeling volgend jaar aanmerkelijk

In 1997 zijn alle contractlonen op 1 april met 1,5%

gezonden, te vergroten. In de loop van 1997 hebben

meer aan opleidingen uit te geven: 3,4% van het budget

verhoogd op basis van in 1996 gemaakte CAO-afspraken.

deze mensen hiertoe een gerichte, interne opleiding

aan personeelskosten. Dat onderstreept eens te meer

Een andere belangrijke wijziging betrof de verkorting

gevolgd.

hoeveel belang wij hechten aan goed opgeleide mede-

van de arbeidstijd voor medewerkers met een volledig

werkers.

dienstverband met 94 uur per jaar. Daarmee nam de

Van het totale bedrag aan personeelskosten is 2%
uitgegeven aan opleidingskosten. In totaal komt dit neer

gemiddelde werktijd per week af van 38 tot 36,2 uur.
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Marshaller zwaait vliegtuig binnen
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Hoge eisen aan schoonmaakkwaliteit

Overstappers kunnen binnen

Tulpen geven nog een laatste indruk van Nederland
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hetzelfde gebouw blijven
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G E C O N S O L I D E E R D E B A L A N S E N W I N S T- E N V E R L I E S R E K E N I N G
Geconsolideerde balans per 31 december 1997 (na winstbestemming)
(in duizenden guldens)
Activa

31 december 1997

31 december 1996

31 december 1997

31 december 1996

2.260.709

2.046.679

3.060

3.060

21.345

19.384

Eigen vermogen

Vaste activa
Materiële vaste activa
-

Aandeel van derden

Banen, rijbanen en
platformen

440.836

397.553

-

Terreinen en wegen

570.438

461.308

-

Gebouwen

1.442.270

1.401.939

-

Installaties

431.368

419.240

-

Overige vaste
bedrijfsmiddelen

-

Objecten in aanbouw

Egalisatierekening
investeringsfaciliteiten
Voorzieningen

96.314

95.765

150.191

172.739

Financiële vaste activa

3.131.417

2.948.544

151.498

46.427

3.282.915

2.994.971

Vlottende activa
Voorraden
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Passiva

5.054

5.692

Vorderingen

205.171

180.292

Liquide middelen

292.232

297.836

Groot onderhoud

52.770

43.805

Vervroegde uitdiensttreding

59.251

57.854

Overige voorzieningen

70.249

27.288
182.270

Langlopende schulden
Obligatielening

400.857

401.200

Andere opgenomen leningen

599.632

580.629
1.000.489

502.457

483.820

3.785.372

3.478.791

128.947

Kortlopende schulden

981.829

317.499

298.892

3.785.372

3.478.791

(in duizenden guldens)
1997

1996

Bedrijfsopbrengsten
Havengelden

489.566

(44,1%)

Concessies

236.687

(21,3%)

202.154

(20,6%)

Verhuringen

141.644

(12,8%)

130.395

(13,3%)

33.805

(3,0%)

32.664

(3,3%)

Utiliteitsdiensten
Overige bedrijfsbaten
Netto-omzet

441.720

(45,0%)

208.551

(18,8%)

174.827*

(17,8%)

1.110.253

(100,0%)

981.760

(100,0%)
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Bedrijfslasten
Personeelskosten

227.692

(27,6%)

215.965

(29,5%)

Afschrijvingen

206.471

(25,0%)

192.664

(26,3%)

67.283

(8,2%)

58.707

(8,0%)

Grondstoffen en diensten

155.448

(18,9%)

148.619

(20,3%)

Overige bedrijfskosten

167.281

(20,3%)

116.626

(15,9%)

Som der bedrijfslasten

824.175

(100,0%)

732.581

(100,0%)

Exploitatie-resultaat
Financiële baten en lasten

286.078

249.179

– 44 349

– 65.541

241.729

183.638

Bedrijfsresultaat
Belastingen
Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Groepsresultaat na belastingen
Aandeel van derden
Netto-resultaat

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

–

7.882

–

12

12.903

–

9.570

246.750
–
(W) 246.750

174.056
–

8

(W) 174.048
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G R O N D S L A G E N V O O R D E C O N S O L I D AT I E , D E W A A R D E R I N G E N D E B E PA L I N G VA N H E T R E S U LTA AT
De koersverschillen die ontstaan bij de omrekening

De overige vorderingen worden, indien noodzakelijk,

van netto-investeringen in buitenlandse deelnemingen

verminderd met een voorziening voor eventuele onin-

worden rechtstreeks in het eigen vermogen verantwoord.

baarheid.

van de N.V. Luchthaven Schiphol en haar op bladzijde 57

Vaste activa

Vlottende activa

vermelde groepsmaatschappijen volgens de integrale

Materiële vaste activa

Voorraden

Grondslagen voor de consolidatie
Criteria voor de geconsolideerde jaarrekening
In de geconsolideerde jaarrekening worden, overeenkomstig uniforme grondslagen, de financiële gegevens

consolidatiemethode opgenomen. Onder groepsmaat-

De materiële vaste activa worden in het algemeen

De voorraden worden in het algemeen gewaardeerd

schappijen wordt verstaan de maatschappijen die tot de

gewaardeerd op basis van vervangingswaarde onder

op basis van gemiddelde inkoopprijzen. De voorraden

economische eenheid van de N.V. Luchthaven Schiphol

aftrek van afschrijvingen die op deze waarde zijn geba-

ten behoeve van het technisch onderhoud worden op

behoren en waarin door haar beslissende zeggenschap

seerd. De vervangingswaarde wordt bepaald op basis van

nihil gewaardeerd.

over het zakelijke en financiële beleid wordt uitge-

extern vastgestelde indexcijfers. Wijzigingen van de ver-

oefend.

vangingswaarde van de materiële vaste activa worden

Vorderingen

Het aandeel van de overige aandeelhouders in het

ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale

geconsolideerde eigen vermogen en geconsolideerd

gebracht. Van de activagroep Banen, rijbanen en plat-

waarde, onder aftrek van een voorziening wegens even-

resultaat is vermeld onder aandeel van derden.

formen wordt het gedeelte dat niet wordt vervangen,

tuele oninbaarheid.

gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde. De
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

onder de activagroep Terreinen en wegen opgenomen

Gebruik is gemaakt van de in Boek 2 artikel 402

grond wordt gewaardeerd op basis van aanschaffings-

van het Burgerlijk Wetboek geboden mogelijkheid tot

waarde. Ook voor de andere vaste bedrijfsmiddelen die

opstelling van een verkorte vennootschappelijke winst-

zijn opgenomen onder de categorie overige vaste be-

en verliesrekening.

drijfsmiddelen geldt in het algemeen deze waardering.

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Het vermogen en het resultaat worden bepaald op

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Herwaarderingsreserve

De materiële vaste activa, waarvan de vennootschap

In de herwaarderingsreserve komt de vermogens-

en haar dochtersmaatschappijen krachtens een lease-

mutatie, ontstaan door herwaardering van de materiële

overeenkomst

vaste activa tegen vervangingswaarde, tot uitdrukking.

het

economisch

eigendom

hebben,

worden geactiveerd.
Egalisatierekening investeringsfaciliteiten

basis van vervangingswaarde, tenzij anders wordt aan-
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Liquide middelen

gegeven.

Financiële vaste activa

Vreemde valuta

overige financiële vaste activa en overige vorderingen.

De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen,

Onder egalisatierekening investeringsfaciliteiten worden de investeringssubsidies, welke een bijdrage vormen
in de exploitatiekosten die aan investeringen zijn

Opbrengsten en kosten in vreemde valuta worden in

De deelnemingen worden gewaardeerd op netto-

verbonden, na aftrek van de jaarlijks berekende vrijval

de winst- en verliesrekening verwerkt tegen de koers van

vermogenswaarde. De deelnemingen waarin geen in-

opgenomen. Waardering vindt plaats tegen nominale

afwikkeling. Vorderingen, schulden en liquide middelen

vloed van betekenis wordt uitgeoefend worden gewaar-

waarde.

in vreemde valuta worden omgerekend tegen de op de

deerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van een

balansdatum vigerende koers. De koersverschillen wor-

eventuele voorziening voor duurzame waardevermin-

den in de winst- en verliesrekening verantwoord onder

dering. De overige financiële vaste activa worden ge-

de financiële baten en lasten.

waardeerd tegen nominale waarde.

De investeringsfaciliteiten vallen, naar rato van de

Netto-omzet

(inclusief de pré-VUT) worden in het algemeen gewaar-

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van

afschrijvingstermijnen van de activa waarop zij betrek-

deerd tegen de actuarieel berekende waarde, waarbij

geleverde goederen en diensten onder aftrek van over de

king hebben, vrij ten gunste van het resultaat. De vrijval

de gehanteerde rekenrente 5% bedraagt (1996: 5%).

omzet geheven belastingen. De opbrengst wordt verant-

wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen onder

De andere voorzieningen worden gewaardeerd tegen

woord op het moment dat de diensten worden geleverd,

de afschrijvingen.

nominale waarde.

kosten worden ten laste van de omzet gebracht in het
jaar waarin de daarmee verband houdende omzet is

Langlopende schulden

opgenomen financiële instrumenten (derivaten) om de

Leningen
De leningen worden opgenomen voor het nominale

Financiële instrumenten
De vennootschap maakt gebruik van niet in de balans

geboekt.

rentelasten op de opgenomen langlopende leningen te

Afschrijvingsmethodiek en -termijnen

bedrag. Het agio op de obligatielening 1993 wordt onder

De materiële vaste activa worden volgens de lineaire

beperken. Deze instrumenten betreffen renteswaps. De

dit hoofd verantwoord en valt gedurende de looptijd van

methode afgeschreven in principe op basis van onder-

resultaten uit hoofde van deze instrumenten worden

de lening vrij.

staande afschrijvingstermijnen, die onder andere af-

naar rato van de aan het boekjaar toe te rekenen rente-

hankelijk zijn van de aard van het object. Dit geldt voor

stromen gesaldeerd in de winst- en verliesrekening ver-

objecten zowel gewaardeerd op basis van vervangings-

antwoord onder de financiële baten en lasten.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen voor
het nominale bedrag.

waarde als op basis van aanschaffingswaarde. Op ob-

Indien swaps worden afgewikkeld omdat er geen

jecten in aanbouw en op grond wordt niet afgeschreven.

tegengestelde positie meer voor bestaat, worden de

41

opbrengsten of kosten hiervan rechtstreeks ten gunste of
ten laste van het resultaat gebracht.

Afschrijvingstermijnen
Materiële vaste activa
–

Banen, rijbanen en platformen

–

Terreinen en wegen

30 - 40 jaar

. Parkeerterreinen

30 jaar

. Wegen

30 jaar

. Overige verhardingswerken

10 - 30 jaar

–

Gebouwen

20 - 40 jaar

–

Installaties

5 - 30 jaar

–

Overige vaste bedrijfsmiddelen

3 - 20 jaar
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De voorzieningen voor vervroegde uitdiensttreding

Egalisatierekening investeringsfaciliteiten
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
(in duizenden guldens)
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
De samenstelling en het verloop van de materiële
vaste activa is als volgt:
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Andere
Banen, rijbanen

Terreinen

en platformen

en wegen

Aanschaffingswaarde

658.688

665.795

Herwaarderingen

345.038

206.688

Activa niet

vaste bedrijfs- t.b.v. productieGebouwen*

Installaties

middelen

1.736.336

900.499

448.085

200.666

Objecten

proces

in aanbouw

Totaal

233.097

3.921

150.191

4.348.527

141

3.182

–

1.203.800

Samenstelling ultimo boekjaar

Vervangingswaarde

1.003.726

872.483

2.184.421

1.101.165

233.238

7.103

150.191

5.552.327

Afschrijvingen

– 562.890

– 302.045

– 742.151

– 669.797

– 139.381

– 4.646

–

– 2.420.910

440.836

570.438

1.442.270

431.368

93.857

2.457

150.191

3.131.417

– 397.553

– 461.308

– 1.401.939

– 419.240

– 93.491

– 2.274

–

172.739

– 2.948.544

43.283

109.130

40.331

12.128

366

183

–

22.548

182.873

70.265

124.669

101.250

78.677

23.014

351

–

22.548

375.678

5.825

–

–

540

–

–

–

–

–

Boekwaarde ultimo boekjaar
Boekwaarde aanvang boekjaar
Mutaties in het boekjaar
Samenstelling mutaties in boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen uit hoofde van
desinvesteringen

–

1.539

–

799

–

4.936

–

12.840
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Niet gerealiseerde herwaardering
als gevolg van desinvesteringen
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–

Herwaarderingen

1.083

2.235

10.816

Hergroeperingen

–

–

–

–

– 22.197

– 17.774

69.397

–

43.283

109.130

Afschrijvingen
Totaal mutaties boekjaar

–

* In de activagroep Gebouwen is een bedrag van ƒ 124,7 miljoen begrepen inzake
activa waarvan de vennootschap geen juridisch eigenaar is (financial lease).

–

40.331

143

–

–

–

1.365

9

–

–

15.508

9

9

–

–

–

62.826

– 22.126

12.128

366

–

168
183

–
–

22.548

–

985

194.488
182.873

De samenstelling van de financiële vaste activa is
als volgt:

Vlottende activa

waarin wordt deelgenomen

Voorraden

Het verloop van de vorderingen op participanten en
1997

Deelnemingen

Vorderingen op participanten en maatschappijen

131.407

1996

maatschappijen waarin wordt deelgenomen is als volgt:

en maatschappijen waarin

behoeve van facilitaire dienstverlening en het technisch
onderhoud.

De

totale

voorraadwaarde

1996

Boekwaarde aanvang boekjaar

3.549

2.958

is een voorziening ten behoeve van een gehele afwaar-

Investeringen/mutaties boekjaar

10.449

579

dering van de voorraden technisch onderhoud in minde-

93

12

14.091

3.549

ƒ 5.054.000 (1996: ƒ 5.692.000). Op de voorraadwaarde

wordt deelgenomen

14.091

3.549

Omrekenings- en koersverschillen

Overige vorderingen

6.000

8.500

Boekwaarde ultimo boekjaar

151.498

46.427

ring gebracht.
Vorderingen

Deze post betreft aan deelnemingen verstrekte

De samenstelling van de vorderingen is als volgt:

leningen met een looptijd langer dan één jaar.

Deelnemingen

bedraagt

1997
34.378

Vorderingen op participanten

De voorraden zijn samengesteld uit voorraden ten

1997

1996

140.387

128.485

3.203

3.188
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Het verloop van de deelnemingen is als volgt:
1997

1996

Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen is de renteloze vor-

Debiteuren
Participanten en deelnemingen

Boekwaarde aanvang boekjaar

34.378

31.527

dering ad ƒ 6,0 miljoen op de Rijksluchtvaartdienst op-

Overige vorderingen

10.675

3.591

Investeringen/mutaties boekjaar

107.796

12.715

genomen inzake de door de vennootschap deels voor-

Overlopende activa

50.906

45.028

205.171

180.292

– 12.836

55

12.903

– 9.360

gefinancierde kosten met betrekking tot het doen

Omrekenings- en
koersverschillen
Aandeel in het resultaat
Dividenduitkeringen

– 10.834

–

Boekwaarde ultimo boekjaar

131.407

34.378

559

uitvoeren van een geluidsisolatieproject. Terugbetaling
vindt plaats in 2012.
De in het vorige jaar begrepen lening van ƒ 2,5 miljoen is in het verslagjaar afgelost.

Onder debiteuren is een voorziening opgenomen
voor eventuele oninbaarheid. De overige vorderingen
bevatten een vordering van circa ƒ 3,5 miljoen ter zake
van belastingen en premies sociale verzekeringen.

De belangrijkste investering in het verslagjaar betreft
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan nagenoeg volledig
uit deposito’s met een looptijd variërend van 1 tot
12 maanden.
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Passiva

Vervroegde uitdiensttreding

Eigen vermogen

De samenstelling en het verloop van de voorziening vervroegde uitdiensttreding is als volgt:

Een toelichting op de samenstelling en het verloop

Functioneel

van het eigen vermogen is opgenomen in de toelichting

leeftijdsontslag

Wachtgeld

Pré-VUT en

Totaal

pré-BUT

op de vennootschappelijke balans.
Boekwaarde aanvang boekjaar
Aandeel van derden
Onder aandeel van derden is opgenomen het aandeel

39.210

4.182

14.462

57.854

Onttrekkingen

– 1.505

– 1.460

– 3.999

– 6.964

Vrijval

– 14.413

–

– 1.000

– 15.413

3.188

771

19.815

23.774

26.480

3.493

29.278

59.251

van derden in het vermogen van de groepsmaatschappij

Dotaties

Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw-Rotterdam Airport N.V.

Boekwaarde ultimo boekjaar

Egalisatierekening investeringsfaciliteiten
Het verloop van de egalisatierekening investeringsfaciliteiten is als volgt:
1997

1996

De hoogte van de verplichtingen van de voorzie-

De pré-BUT voorziening vloeit voort uit de in april

ningen functioneel leeftijdsontslag en wachtgeld worden

1996 vastgestelde CAO waarin medewerkers de moge-

actuarieel berekend, waarbij de gehanteerde rekenrente

lijkheid wordt geboden vervroegd, dat wil zeggen voor

5% bedraagt. In de voorziening voor functioneel

de VUT-gerechtigde leeftijd, uit dienst te treden.

leeftijdsontslag is een bedrag begrepen ad ƒ 22,6 miljoen
Boekwaarde aanvang boekjaar
Nieuwe aanspraken
Vrijval ten gunste van het resultaat
Boekwaarde ultimo boekjaar

19.384

19.630

2.818

607

– 857

– 853

21.345

19.384

voor verplichtingen met betrekking tot toekomstige uitkeringsgerechtigden (1996: ƒ 34,7 miljoen).
Overige voorzieningen
De samenstelling en het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:

Voorzieningen
Groot onderhoud
Het verloop van de voorziening groot onderhoud is

Milieu-

Informatie-

Euro en

Onder-

risico’s

en commu-

jaar 2000

rentabiliteit

1997
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Onttrekkingen

Totaal

nicatie-

als volgt:

Boekwaarde aanvang boekjaar

Overige

technologie

1996

43.805

31.209

Boekwaarde aanvang boekjaar

12.861

–

3.000

11.138

289

27.288

– 14.035

– 7.404

Onttrekkingen

– 2.074

–

– 738

– 763

– 139

– 3.714

Dotaties

23.000

20.000

Dotaties

32.200

10.000

4.400

38

37

46.675

Boekwaarde ultimo boekjaar

52.770

43.805

Boekwaarde ultimo boekjaar

42.987

10.000

6.662

10.413

187

70.249

Deze voorziening dient ter egalisatie van de uitgaven
groot onderhoud voor de activagroepen Banen en rijbanen en Terminals.

De voorziening voor milieurisico’s bestaat uit een deel

Langlopende schulden
De samenstelling van de langlopende schulden is als volgt:
1997

bestemd voor toekomstige asbestsaneringen, grondsane-

1996

ringen en slootslibsaneringen. Op jaarbasis wordt ƒ 2,2
Rente %

miljoen aan dit deel van de voorziening gedoteerd. In het

Totaal

gemiddeld

verslagjaar is ƒ 2,1 miljoen onttrokken voor saneringen.

Vervallend

Totaal

na 5 jaar

Vervallend
na 5 jaar

Daarnaast is in het verslagjaar ƒ 30 miljoen aan de
voorziening gedoteerd welke dient ter mitigering van de

Obligatielening 1993

6,75

400.857

–

401.200

–

gevolgen van de onderrentabiliteit van het banenstelsel

Schulden aan kredietinstellingen

8,89

29.250

25.850

30.100

26.700

als gevolg van de milieutechnische beperkingen, die aan

Overige leningen

8,67

402.870

246.649

383.017

227.014

het gebruik van het totale banenstelsel worden gesteld.

Verplichtingen uit financial
6,99

167.512

167.512

167.512

167.512

1.000.489

440.011

981.829

421.226

lease-overeenkomsten
Informatie- en communicatietechnologie
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De uitvoering van een aantal projecten in de sfeer
van informatie- en communicatietechnologie, welke
vanwege het prioritaire karakter van de millennium-

In 1993 is een obligatielening uitgegeven ad ƒ 400

ontvangen en terug te betalen bedrag zal over de loop-

en europroblematiek zijn uitgesteld, zal gedurende de

miljoen met een looptijd van 7 jaar. De jaarlijkse rente-

tijd als rentelast in de winst- en verliesrekening worden

komende jaren ter hand moeten worden genomen. Ten

coupon bedraagt 6,75%. Het behaalde uitgifte-agio

opgenomen en is eveneens begrepen onder dit hoofd.

behoeve van deze inhaalslag op IT-gebied is een bedrag

wordt, overeenkomstig de looptijd van de obligatie-

van ƒ 10 miljoen gereserveerd.

lening, ten gunste van het resultaat gebracht. De lening
wordt ineens in 2000 afgelost.

Kosten invoering Europese munt (Euro) en
gevolgen van de overgang naar het jaar 2000
In 1996 is een voorziening gevormd voor de nood-

In het verslagjaar is onder de overige leningen voor
een totaalbedrag ad ƒ 10,0 miljoen aan nieuwe leningen

De verplichtingen uit financial lease-overeenkomsten
hebben betrekking op gebouwen.
De in het volgend boekjaar af te lossen bedragen zijn
in de balans onder kortlopende schulden opgenomen en
bedragen ƒ 5,5 miljoen.

met een nul-coupon opgenomen. Het verschil tussen het

zakelijke aanpassing van de financiële informatiesystemen ten gevolge van de invoering van de Europese
munt (Euro) en de eeuwwisseling (zogenaamde 2000problematiek). Nadere inzichten in 1997 hebben geleid

Onderrentabiliteit
De voorziening voor onderrentabiliteit is in 1993, uit
hoofde van een verplichting ten tijde van de overname,
gevormd en wordt aangewend ter dekking van toekomstige negatieve resultaten van de groepsmaatschappij
Lelystad.
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Kortlopende schulden
De samenstelling van de kortlopende schulden is
als volgt:

Behalve de in de balans opgenomen schulden bestaan
er voor de vennootschap nog de volgende verplich-

1997

1996

1996

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers

5.525

31.900

279

2.058

112.605

93.205

Schulden aan participanten en
deelnemingen

ƒ 18,7 miljoen begrepen inzake een financiële bijdrage in

1.043

2.287

De uitkeringen vinden gespreid over de jaren 2006 t/m

Verplichtingen met betrekking tot:
– investeringen

104.693

130.286

156.820

143.800

23.000

23.900

10.000

10.000

– operationele lease- en
huurcontracten

Schulden ter zake van belastingen

– subsidies en andere bijdragen
aan derden

en premies sociale verzekeringen

4.913

1.171

Garanties verstrekt aan derden

Schulden ter zake van pensioenen

1.558

1.347

ten behoeve van:

Overlopende passiva

opgenomen.

het kader van het Uitwerkingsplan Mainport en Groen.

Binnen een jaar vervallende aflossingen van langlopende schulden

onder meer de verplichtingen inzake een parkeergarage
Onder de subsidies en andere bijdragen aan derden is

tingen:
1997

Overige schulden
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Onder de operationele lease- en huurcontracten zijn

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

84.836

71.929

– opgenomen leningen

106.740

94.995

– door personeel opgenomen

317.499

298.892

leningen en overige garanties

1.820

1.820

296.333

309.806

2009 plaats.

(in duizenden guldens)

De stijging van de concessieopbrengsten wordt verklaard door de groei van het aantal passagiers en toename van de gemiddelde besteding per passagier. De

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten worden voornamelijk binnen

De samenstelling van de overige bedrijfsbaten is
als volgt:
1997

1996

85.332

76.942

werkzaamheden

72.250

51.096

Reclameopbrengsten

13.476

12.947

Diverse baten

37.493

33.842

208.551

174.827

bestedingstoename is het gevolg van de koersstijging van
onder meer de Amerikaanse dollar en verbetering van de

Nederland gerealiseerd.

winkelconcepten.

Autoparkeergelden

De daling van de concessieopbrengsten van de olie-

Havengelden
De samenstelling van de havengelden is als volgt:
1997

maatschappijen is het gevolg van een tariefverlaging.

1996
Verhuringen

Landingsgelden

284.431

261.770

Startgelden

196.101

171.407

9.034

8.543

489.566

441.720

Doorberekende diensten en

De samenstelling van de verhuringen is als volgt:
1997

1996

109.680

101.064

31.573

28.969

391

362

De hogere opbrengsten uit doorberekende diensten

141.644

130.395

en werkzaamheden worden verklaard door de stijging

Parkeer- en stallingsgelden
vliegtuigen

Overige bedrijfsbaten
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De hogere opbrengsten autoparkeergelden zijn
Gebouwen
Terreinen
Landbouwgronden en woningen

De hogere opbrengst landingsgelden is het gevolg

overlandverkeer.

aantal parkeringen.

van de opbrengsten uit consultancy-werkzaamheden.

van een toename van het aantal landingen en de stijging
van het gemiddeld gewicht per geland vliegtuig in het

hoofdzakelijk het gevolg van een toename van het

De hogere opbrengsten uit verhuur van gebouwen
zijn het gevolg van een toename van het aantal verhuur-

De hogere opbrengst startgelden wordt verklaard

bare m2 kantoor- en vrachtruimte, een hogere bezettings-

door de groei van het aantal passagiers en de invloed

graad en tariefverhogingen. De volumetoename wordt

van de tariefverhoging voor transferpassagiers per 1 april

vooral verklaard door de oplevering van Vrachtstation 8.

1997.

De hogere bezettingsgraad betreft vooral de gebouwen

Deze stijging is vooral het gevolg van de groei van de
activiteiten in het buitenland.

Triport, Transview, Cargo Centre en verhuurbare ruimte
Concessies

in het terminalgebouw.
1997

1996

Utiliteitsdiensten
De toename van de opbrengsten van ƒ 32.664 tot
ƒ 33.805 wordt grotendeels verklaard door een hogere

Amsterdam Airport
Shopping Centre (A.A.S.C.)
Oliemaatschappijen
Overige concessies

175.896

140.386

afzet van elektriciteit. De opbrengsten uit de afzet van

17.971

22.747

gas en water zijn ten opzichte van 1996 fractioneel

42.820

39.021

toegenomen.

236.687

202.154
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De samenstelling van de concessies is als volgt:
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Bedrijfslasten

De bezoldigingen van bestuurders (inclusief voor-

Personeelskosten

malige bestuurders) en commissarissen ingevolge artikel

De samenstelling van de personeelskosten is als volgt:
1997

1996

Salariskosten

160.086

149.740

Sociale lasten

15.477

15.088

Overige personeelskosten

52.129

51.137

227.692

215.965

383 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bedroegen in 1997
ƒ 1.682.000 en ƒ 300.000 (1996: ƒ 1.186.000 en ƒ 279.000).
Afschrijvingen
De samenstelling van de afschrijvingen is als volgt:
1996

–

1.276

Materiële vaste activa
– Banen, rijbanen en platformen

22.197

23.062

– Terreinen en wegen

17.774

18.473

Schiphol en haar groepsmaatschappijen is gestegen van

– Gebouwen

69.397

64.955

1.767 in 1996 naar 1.848 in 1997. Per maatschappij was de

– Installaties

62.826

61.526

gemiddelde personeelsbezetting als volgt:

– Overige vaste bedrijfsmiddelen

22.294

Het gemiddeld aantal personeelsleden, op basis van
full-time equivalenten, werkzaam bij de N.V. Luchthaven

20.476
194.488

1997

1996

1.644

1.597

Schiphol Dienstverlening B.V.

72

73

Vrijval uit egalisatierekening

Rotterdam Airport B.V.*

57

50

investeringsfaciliteiten

N.V. Luchthaven Lelystad

15

16

Schiphol Management Services B.V.

20

21

Facility Management Schiphol B.V.

40

10

1.848

1.767

Extra afschrijving inzake desinvesteringen
N.V. Luchthaven Schiphol

188.492

12.840

3.749

207.328

193.517

– 857

– 853

206.471

192.664

Per saldo nemen de normale afschrijvingen op de

Van de extra afschrijving inzake desinvesteringen

materiële vaste activa met ƒ 6,0 miljoen toe. Dit bestaat

heeft ƒ 9,4 miljoen betrekking op de herinrichting van

De stijging van de salariskosten is deels het gevolg

enerzijds uit een toename van de afschrijvingen met

het landingsterrein in de Noord-Oosthoek.

van de toename van de gemiddelde bezetting bij de N.V.

ƒ 14,5 miljoen als gevolg van de in gebruik name van

Luchthaven Schiphol en haar groepsmaatschappijen.
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1997
Immateriële vaste activa

nieuwe activa en anderzijds uit een daling van de af-

Onderhoud

Andere oorzaken zijn: de algemene loonsverhoging

schrijvingen met ƒ 8,5 miljoen, doordat activa volledig zijn

Onder onderhoud worden uitgaven verantwoord ter

per 1 april 1997 met 1,5%, periodieke verhogingen, inci-

afgeschreven. De nieuwe investeringen betreffen onder

zake van uitbesteed werk en andere externe kosten ten

dentele bevorderingen en stijging van de uitbetaling van

andere aanpassingen in de terminal, de D-pier Noord-

behoeve van onderhoud aan materiële vaste activa als-

verlofdagen ingevolge het cafetariasysteem.

extensie, het busstation D-pier en overige gebouwen.

mede de dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

De kosten inzake pensioenen bedroegen ƒ 8,3 miljoen (1996: ƒ 8,2 miljoen).

* Formeel dienstverband met de Gemeente Rotterdam.

Dotatie voorzieningen

De samenstelling van de grondstoffen en diensten is
als volgt:
1997
Uitbestedingen
Materiaal
Energie

1996

Rentelasten

Onder de dotatie voorzieningen zijn de dotaties

De daling van de rentelasten is met name veroorzaakt

opgenomen aan de overige voorzieningen en de voor-

door de afkoop van een aantal renteswaps in 1997. Ter

zieningen voor dubieuze debiteuren en incourante voor-

beheersing van de renterisico's wordt gebruik gemaakt

raden. Voor nadere informatie over de dotaties aan de

van renteswaps. Renteswaps zijn contractuele overeen-

102.385

99.481

overige voorzieningen wordt verwezen naar de toelich-

komsten tussen twee partijen met betrekking tot de ruil

12.512

11.050

ting op de balans.

van rentestromen over een fictieve hoofdsom en over

40.551

38.088

155.448

148.619

een bepaalde periode. De daarbij behorende rentepercentages kunnen vast of variabel zijn.

Financiële baten en lasten
De samenstelling van de financiële baten en lasten is

renteswaps in Duitse marken, welke dienen ter dekking

als volgt:

Uitbestedingen

1997

1996

van een obligatielening.

Rentebaten

13.175

7.747

feuille deels variabel rentend gemaakt. Deze rentekosten

Rentelasten

– 58.214

– 73.288

vallen grotendeels weg tegen de renteopbrengsten

690

–

uit liquide middelen. Hierdoor zullen de verwachte

– 44.349

– 65.541

financiële resultaten maar in beperkte mate beïnvloed

De uitbestedingen betreffen onder meer schoon-

Door voornoemde swaptransacties is de leningporte-

houden, beveiliging, personenvervoer en uitvoering van
opdrachten voor derden.

Overige financiële resultaten

Energie
Dit betreft de aankoop van elektriciteit, gas en water

het gevolg van een hoger verbruik en tariefstijgingen.

49

worden door wijzigingen in de korte rente.

bestemd voor directe doorlevering aan derden en voor
het eigen verbruik. De toename van de aankoopkosten is

De uitstaande renteswaps ultimo 1997 betreffen
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Grondstoffen en diensten

Rentebaten
De stijging van de rentebaten is het gevolg van een
gemiddeld hoger bedrag aan uitgezette deposito’s.

Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Onder aandeel in het resultaat van deelnemingen
wordt het aandeel in de resultaten van niet in de conso-

Overige bedrijfskosten
De samenstelling van de overige bedrijfskosten is

lidatie betrokken deelnemingen verantwoord.
Daarnaast is hieronder de opbrengst opgenomen uit

als volgt:

de verkoop van 10% van het belang in de joint venture

1997

1996

Dotatie voorzieningen

48.444

6.388

het International Arrivals Building (terminal 4) op John F.

Advieskosten

25.214

21.310

Kennedy Airport te New York en de verwachte verkoop-

Algemene kosten

24.873

22.692

opbrengst van het minderheidsbelang in de Sociedad

Huur en operationele leasing

22.219

20.197

Aeroportuaria de la Costa S.A.
Als gevolg van de (lokale) wet- en regelgeving zijn de

Commerciële en relationele
kosten

16.995

15.048

Assuranties en belastingen

11.695

10.234

Andere bedrijfskosten

17.841

20.757

167.281

116.626

voornaamste entiteiten vrijgesteld van winstbelasting.
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(in duizenden guldens)

Schiphol, 13 maart 1998

Netto-resultaat

1997

1996

246.750

174.048

Posten die leiden tot de operationele kasstroom:

Voor geconsolideerde jaarrekening over 1997:
Raad van Commissarissen
Mr. R.J. Nelissen, voorzitter

– Afschrijvingen

206.471

192.664

Mr. S. Patijn, vice-voorzitter

– Toevoeging egalisatierekening

Dr. A. van Es

investeringsfaciliteiten

2.818

607

– Mutatie voorzieningen

53.285

20.321

H.H.M. Groen
Mr. J.M. Hessels

– Netto-mutatie van voorraden,

Mr. P.J. Kalff

vorderingen en kortlopende schulden*

12.520

31.058

Netto-kasstroom uit operationele activiteiten

Dr. J. Kremers

275.094

244.650

Mevrouw P.C. Krikke

521.844

418.698

Drs. J. Lintjer
Mr. J.H.A. van den Muijsenberg
Mr. ir. F.C. Rauwenhoff

Investeringen
– Investering in materiële vaste activa

– 375.678

– 248.431

– Netto-investering financiële vaste activa

– 115.071

2.127

10.000

–

– Voorziening op investering

Directie
Ir. drs. H.N.J. Smits, president-directeur
Ir. R. Uijlenhoet, directeur

Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten

– 480.749

– 246.304
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Financiering
– Dividend betaald in het verslagjaar

– 25.003

– 15.413

– Koersomrekeningsverschillen

– 12.202

56

– Mutatie aandeel van derden

–

10

– Mutatie lease-contracten en leningen

–

7.715

6.145

– Mutatie bankkredieten

–

1.779

2.058

Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten

– 46.699

Mutatie netto-liquide middelen

–

* Exclusief dividenden, bankschulden en leningen.

5.604

–

7.144
165.250

Dr. P.M. Verboom, directeur

Vennootschappelijke balans per 31 december 1997 (na winstbestemming)
(in duizenden guldens)
Activa

31 december 1997

31 december 1996

Passiva

31 december 1997

31 december 1996

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

Geplaatst kapitaal

171.255

171.255

Herwaarderingsreserve

889.099

874.614

5.312

4.297

– Banen, rijbanen en
platformen
– Terreinen en wegen

432.253

Wettelijke reserve deelnemingen

389.678

561.528

452.569

– Gebouwen

1.434.666

1.393.529

– Installaties

428.282

415.807

Reserve omrekeningsverschillen
Overige reserves

– 12.146

56

1.207.189

996.457
2.260.709

2.046.679

17.659

15.601
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– Overige vaste
bedrijfsmiddelen
– Objecten in aanbouw

86.729

85.992

149.515

172.608
3.092.973

Egalisatierekening
investeringsfaciliteiten
2.910.183
Voorzieningen

163.864

55.907

3.256.837

2.966.090

Vlottende activa
Voorraden

4.949

5.568

Vorderingen

206.705

183.356

Liquide middelen

280.642

51.663

42.616

Vervroegde uitdiensttreding

59.251

57.813

Overige voorzieningen

59.725

16.041
170.639

481.118

Obligatielening

400.857

Andere opgenomen leningen

599.632

Kortlopende schulden
3.749.133

116.470

Langlopende schulden

292.194
492.296

Groot onderhoud

3.447.208

401.200
580.629
1.000.489

981.829

299.637

286.629

3.749.133

3.447.208
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 1997
(in duizenden guldens)

Bedrijfsresultaat

1997

1996

242.213

186.611

Aandeel in het resultaat
van deelnemingen
Netto-resultaat

4.537

– 12.563

(W) 246.750

(W) 174.048

(in duizenden guldens)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is als volgt:

Algemeen

1997

1996

5.773

8.033

De waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
voor de vennootschappelijke balans en winst- en verlies-

Boekwaarde aanvang boekjaar

rekening zijn gelijk aan die van de geconsolideerde

Investeringen/mutaties boekjaar

40

– 3.181

balans en winst- en verliesrekening. Derhalve wordt

Aandeel in het resultaat

1.470

1.214

verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde

Dividenduitkering

– 303

balans en winst- en verliesrekening.

Omrekeningsverschillen

Indien de toelichting op de vennootschappelijke

Boekwaarde ultimo boekjaar

–

294

–

1

6.980

5.773

balans en winst- en verliesrekening niet materieel afwijkt
van de toelichting op de geconsolideerde balans en

Een overzicht van de deelnemingen in groepsmaatschappijen treft u aan op

winst- en verliesrekening wordt deze niet gepresenteerd.

bladzijde 57.

Financiële vaste activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen

De samenstelling van de financiële vaste activa is als volgt:

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen

Het verloop van de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:

1997

1996

6.980

5.773

Vorderingen aanvang boekjaar

114.635

6.447

33.291

32.229

2.958

2.958

Overige vorderingen

1997

6.000

8.500

163.864

55.907

1996

18.301

1.866

Mutaties boekjaar

119.629

16.435

Omrekeningsverschillen

– 13.007

–

Vorderingen ultimo boekjaar

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

53

Voorzieningen aanvang boekjaar

124.923
– 11.854

Mutaties boekjaar

760

Omrekeningsverschillen

806

18.301
–

66

– 11.843
55

Voorzieningen ultimo boekjaar

– 10.288

– 11.854

Boekwaarde ultimo boekjaar

114.635

6.447
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Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Geplaatst

Herwaar-

Wettelijke

Reserve

Overige

Eigen

Eigen

kapitaal

derings-

reserve

omrekenings-

reserves

vermogen

vermogen

reserve

deelnemingen

verschillen

31-12-97

31-12-96

171.255

874.614

4.297

56

996.457

2.046.679

1.878.966

–

14.485

–

–

–

14.485

18.609

1997 respectievelijk 1996

–

–

1.857

–

209.893

211.750

149.048

Mutaties

–

–

– 842

– 12.202

839

– 12.205

56

171.255

889.099

5.312

– 12.146

1.207.189

2.260.709

2.046.679

Staat der Nederlanden

129.880

75,8%

Gemeente Amsterdam

37.276

21,8%

Stand aanvang boekjaar
Herwaardering
Toevoeging uit de winstbestemming

Stand ultimo boekjaar
Geplaatst kapitaal
Aandeelhouders:

Gemeente Rotterdam

4.099

2,4%

171.255

100,0%

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 300.000.000

De stand ultimo boekjaar heeft voor circa ƒ 258 mil-

en is verdeeld in driehonderdduizend aandelen van één-

joen (1996: circa ƒ 270 miljoen) betrekking op de nog te

duizend gulden.

realiseren herwaardering.

Herwaarderingsreserve

Wettelijke reserve deelnemingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Een specificatie van de niet uit de balans blijkende
verplichtingen is opgenomen in de toelichting op de

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

geconsolideerde balans.
De vennootschap heeft schriftelijk verklaard zich

De herwaarderingsreserve bestaat uit een gereali-

De onttrekking van ƒ 842.000 betreft de dividenduit-

hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshan-

seerd en nog te realiseren gedeelte. Het nog te realiseren

kering van deelnemingen die wordt toegevoegd aan de

delingen voortvloeiende schulden voor de in de gecon-

gedeelte betreft het in de toekomst als gevolg van de

overige reserves.

solideerde jaarrekening opgenomen groepsmaatschappijen Rotterdam Airport B.V. en Schiphol Dienstverlening

herwaardering nog door afschrijvingen te realiseren
bedrag. De mutatie in de herwaarderingsreserve is

Reserve omrekeningsverschillen

B.V. Daarnaast bestaat er hoofdelijke aansprakelijk-

ƒ 14,5 miljoen na aftrek van ƒ 1,0 miljoen zijnde het niet

Onder de reserve omrekeningsverschillen worden de

heid voor de schulden van de V.O.F. Proefdraaiplaats

gerealiseerde deel van de herwaardering ten gevolge van

koersverschillen verantwoord die zijn ontstaan bij de

Holding 27. Tevens bestaat een voorwaardelijke ver-

buitengebruikstelling van duurzame productiemiddelen.

omrekening van netto investeringen in de buitenlandse

plichting tot volstorting van het geplaatst kapitaal

deelnemingen.

bij de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw-Rotterdam Airport N.V. tot een bedrag van ƒ 3,3 miljoen.

Directie

Mr. R.J. Nelissen, voorzitter

Ir. drs. H.N.J. Smits, president-directeur

Mr. S. Patijn, vice-voorzitter

Ir. R. Uijlenhoet, directeur

Dr. A. van Es

Dr. P.M. Verboom, directeur

H.H.M. Groen
Mr. J.M. Hessels
Mr. P.J. Kalff
Dr. J. Kremers
Mevrouw P.C. Krikke
Drs. J. Lintjer
Mr. J.H.A. van den Muijsenberg
Mr. ir. F.C. Rauwenhoff
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Statutaire bepaling inzake winstuitkering

Accountantsverklaring

Artikel 25 van de Statuten van de vennootschap
bepaalt inzake de winstbestemming het volgende:

Opdracht

1. Onverminderd het in artikel 105, boek 2 Burgerlijk

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1997 van N.V. Luchthaven Schiphol te Schiphol gecon-

Wetboek bepaalde wordt de winst, ingevolge de

troleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze

goedgekeurde jaarrekening, gereserveerd, tenzij de

verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit
winst uit te keren.

Werkzaamheden

2. Over de bestemming van de aldus gereserveerde

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten.

bedragen beslist de Algemene Vergadering van

Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van

Aandeelhouders, op voorstel van de directie en na

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat

goedkeuring van dit voorstel door de Raad van

onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen

Commissarissen.

en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor
financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de

Voorstel tot winstbestemming
Resultaat

directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarƒ 246.750.000

Met inachtneming van artikel 25 van

rekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Oordeel

de Statuten wordt voorgesteld aan

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het

het resultaat de volgende bestemming

vermogen op 31 december 1997 en van het resultaat over 1997 in overeenstemming met algemeen aanvaarde

te geven:

grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 BW2.

Toe te voegen aan de wettelijke
reserve deelnemingen
Uit te keren dividend

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

Toe te voegen aan de overige reserves

–ƒ

1.857.000

ƒ

244.893.000

–ƒ

35.000.000

ƒ

209.893.000

Amsterdam, 13 maart 1998
Coopers & Lybrand N.V.

O V E R Z I C H T VA N D E E L N E M I N G E N
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Plaats van vestiging belang in %
Groepsmaatschappijen
Schiphol Belgium N.V.2)
Schiphol Australia Pty Ltd.

Schiphol Malaysia Sdn. Bhd.

100

Brisbane

100
100

Kuala Lumpur

100

Lelystad

100

New York

100

Schiphol North America Holding Inc.
4)

Antwerpen
Delaware

3)

N.V. Luchthaven Lelystad
Schiphol USA Inc.
Rotterdam Airport B.V.

Rotterdam

100

Rotterdam Airport Supplies Services B.V.

Rotterdam

100

Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw-Rotterdam Airport N.V.

1)

Rotterdam

60

Balnag B.V.

Schiphol

100

Schiphol Dienstverlening B.V.1)

Schiphol

100

Schiphol Management Services B.V.

Schiphol

100

Facility Management Schiphol B.V.

Schiphol

100

Oneport B.V.5)

Schiphol

100

Fricla B.V.

Utrecht

100

Luchthaven Schiphol Management Dienste GmbH

Wenen

100

Beijing

331/3

Brisbane

151/3

Jakarta

50

New York

40

Schiphol

25

Beijing GSA Aviation Business Management Corporation Ltd.
Brisbane Airport Corporation Ltd.6)
P.T. Angkasa Pura Schiphol
Joint venture JFKIAT
Schiphol Area Development Company N.V.
Beheer Personeelsrestaurant Schiphol B.V.

Schiphol

40

Cargonaut B.V.

Schiphol

417/8

Lijnden Quality Park B.V.

Schiphol

25

Schiphol Telematics B.V.

Schiphol

331/3

V.O.F. Proefdraaiplaats Holding 27

Schiphol

50

Wenen

1

Flughafen Wien AG

1)

Toegepast is artikel 403 Boek 2 BW.

4)

Deelname per 20-1-1997.

2)

Deelname per 22-6-1997.

5)

Deelname per 17-11-1997.

3)

Deelname per 5-5-1997.

6)

Deelname per 2-7-1997.
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Bijlage Ia Verkeer en vervoer Schiphol

Verandering
1997

1996

t.o.v. 1996 in %

Passagiers (incl. transito)

31.569.977

27.794.873

+ 13,6

Luchtvracht (in tonnen)

1.161.234

1.082.846

+ 7,2

41.806

+ 10,1

Luchtpost (in tonnen)
Vliegtuigbewegingen in handelsverkeer
Vliegtuigbewegingen overig verkeer

46.048
349.476

321.779

18.049

Vliegtuigbewegingen totaal

+ 8,6

20.800
367.525

– 13,2
342.579

Bijlage Ib Verkeer en vervoer Rotterdam Airport

Verandering

Passagiers (incl. transito)
Luchtvracht (in tonnen)
Luchtpost (in tonnen)

1997

1996

t.o.v. 1996 in %

484.150

457.673

+ 5,8

2.035

2.125

1

Vliegtuigbewegingen in handelsverkeer

20.090

Vliegtuigbewegingen overig verkeer

89.916

Vliegtuigbewegingen totaal

3
17.746
89.096

110.006
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–

4,2

– 66,7
+ 13,2
+ 0,9

106.842

Bijlage Ic Verkeer en vervoer Luchthaven Lelystad

Vliegtuigbewegingen totaal

+ 7,3

+ 3,0

Verandering
1997

1996

t.o.v. 1996 in %

134.776

117.899

+ 14,3

Verandering
1997

1996

t.o.v. 1996 in %

Handelsverkeer
Geregeld
Ongeregeld

321.535

293.779

27.941

28.000

+ 9,4
–

0,2

349.476

321.779

+ 8,6

4.128

4.793

– 13,9

Overig-commercieel verkeer
Taxi, foto- en rondvluchten

BIJLAGEN
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Niet-commercieel verkeer
Zakenvluchten

2.707

2.481

+ 9,1

Privévluchten

2.454

3.463

– 29,1

Les- en testvluchten

1.946

3.868

– 49,7

Overige vluchten

6.814

Totaal verkeer

6.195

+ 10,0

13.921

16.007

– 13,0

367.525

342.579

+ 7,3

Bijlage IIb Vliegtuigbewegingen Rotterdam Airport

Verandering
1997

1996

t.o.v. 1996 in %

Handelsverkeer
Geregeld
Ongeregeld

18.679

16.294

1.411

+ 14,6

1.452

–

2,8

20.090

17.746

+ 13,2

8.369

8.326

+ 0,5

Overig-commercieel verkeer
Taxi, foto- en rondvluchten
Niet-commercieel verkeer
Privévluchten
Les- en testvluchten
Overige vluchten
Totaal verkeer

3.668

3.740

–

6.306

7.399

– 14,8

61.663

59.592

+ 3,5

9.910

10.039

–

1,9

1,3

81.547

80.770

+ 1,0

110.006

106.842

+ 3,0
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Bijlage IIc Vliegtuigbewegingen Luchthaven Lelystad

Verandering
1997

1996

t.o.v. 1996 in %

2.778

1.944

+ 42,9

Overig-commercieel verkeer
Taxi, foto- en rondvluchten
Niet-commercieel verkeer
Zakenvluchten

1.583

1.229

Privévluchten

30.979

28.418

+

Les- en testvluchten

94.317

80.469

+ 17,2

5.119

5.839

– 12,3

Overige vluchten
Totaal verkeer

+ 28,8

131.998

115.955

+ 13,8

134.776

117.899

+ 14,3

Bijlage III Vliegtuigbewegingen handelsverkeer Schiphol per continent in 1997

Europa-EU

Verandering

Verandering

Geregeld t.o.v. 1996 in %

Ongeregeld t.o.v. 1996 in %

Totaal t.o.v. 1996 in %

16.148

+ 2,9

244.359

+ 9,8

Europa-overig

40.702

+

7,4

5.003

– 7,1

45.705

+ 5,6

Noord-Amerika

19.178

+

6,5

1.264

– 12,2

20.442

+ 5,2

M- en Z-Amerika

5.094

+

8,2

1.306

+ 35,1

6.400

+ 12,7

Afrika

6.484

+

6,7

2.286

– 3,7

8.770

+ 3,8

8.251

+ 13,9

Midden-Oosten
Verre Oosten
Totaal
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Verandering

228.211

+ 10,3

9,0

1.039

– 20,6

9.290

+ 8,7

13.615

+

4,5

895

+ 7,3

14.510

+ 4,7

321.535

+

9,4

27.941

– 0,2

349.476

+ 8,6

Europa-EU

Verandering

Verandering

Verandering

Geregeld t.o.v. 1996 in %

Ongeregeld t.o.v. 1996 in %

Totaal t.o.v. 1996 in %

14.462.938

+ 17,5

2.313.818

+ 5,9

16.776.756

+ 15,8

Europa-overig

2.860.205

+ 15,0

752.072

+ 8,6

3.612.277

+ 13,6

Noord-Amerika

4.471.258

+ 12,0

136.319

+ 16,8

4.607.577

+ 12,1

M- en Z-Amerika

1.284.170

+ 13,9

146.297

+ 8,8

1.430.467

+ 13,3

Afrika

1.005.635

+ 15,6

217.756

–

1.223.391

+ 11,6

860.705

+

6,4

103.086

+ 2,5

963.791

+ 6,0

2.359.972

+

7,5

46.771

+276,0

2.406.743

+ 8,8

+ 14,8

Midden-Oosten
Verre Oosten
Totaal
Transito (1x geteld)
Totaal-Generaal

27.304.883
453.097
27.757.980

3,6

3.716.119

+ 7,0

31.021.002

+ 13,8

2,5

95.878

+ 40,3

548.975

+ 3,0

+ 14,4

3.811.997

+ 7,7

31.569.977

+ 13,6

–
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Bijlage V Vrachtvervoer Schiphol per continent (in tonnen) in 1997

Europa-overig

Verandering

Verandering

Geregeld t.o.v. 1996 in %

Ongeregeld t.o.v. 1996 in %

Totaal t.o.v. 1996 in %

112.321

+ 18,2

7.079

+ 85,8

119.400

+ 20,8
+ 2,9

24.022

+ 14,6

3.536

– 39,1

27.558

252.932

+ 0,4

27.619

– 26,0

280.551

–

M- en Z-Amerika

56.317

+ 15,8

44.310

+ 44,3

100.627

+ 26,9

Afrika

44.028

–

4,1

49.675

+ 39,8

93.703

+ 15,0

Noord-Amerika

3,0

Midden-Oosten

178.499

+ 18,8

17.335

– 38,2

195.834

+ 9,8

Verre Oosten

292.231

+ 8,1

51.330

– 12,1

343.561

+ 4,5

Totaal

960.350

+ 8,7

200.884

+ 0,6

1.161.234

+ 7,2
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Bijlage VI Vergelijkend overzicht van de belangrijkste 10 West-Europese luchthavens
Passagiersbewegingen (x 1.000) (transito 1x geteld)

Commerciële vliegtuigbewegingen (x 1.000) (handelsverkeer)
1996

t.o.v. 1996 in %

1. Londen 1)

761,2

715,4

+ 6,4

2. Parijs

1997

1996

t.o.v. 1996 in %

1. Londen 1)

90.560

85.230

+ 6,3

632,6

605,9

+ 4,4

2. Parijs

60.450

59.089

+ 2,3

3. Frankfurt

377,0

370,5

+ 1,8

3. Frankfurt

40.251

38.750

+ 3,9

4. Amsterdam

349,5

321,8

+ 8,6

4. Amsterdam

31.570

27.795

+ 13,6

5. Kopenhagen

276,8

265,8

+ 4,1

5. Rome

3)

25.743

23.860

+ 7,9

6. Rome 3)

266,2

249,0

+ 6,9

6. Madrid

23.519

21.715

+ 8,3

7. Brussel

254,7

241,5

+ 5,5

7. Zürich

18.269

16.226

+ 12,6

8. Madrid

253,0

235,0

+ 7,7

8. Milaan 4)

18.192

16.367

+ 11,2

9. Stockholm

252,3

232,5

+ 8,5

9. München

17.871

15.686

+ 13,9

241,6

224,5

+ 7,6

16.793

15.740

+ 6,7

3.664,9

3.461,9

+ 5,9

343.218

320.458

+ 7,1

2)

10. Zürich

Aandeel van Schiphol: 9,5% (1996: 9,3%)
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Veranderingen

Verandering
1997

2)

10. Kopenhagen

Aandeel van Schiphol: 9,2% (1996: 8,7%)

1997

1996

1)

Londen = Heathrow, Gatwick en Stansted

Veranderingen

2)

Parijs = Orly en Charles de Gaulle

t.o.v. 1996 in %

3)

Rome = Fiumicino en Ciampino

4)

Milaan = Linate en Malpensa

1. Londen 1)

1.569,9

1.436,9

+ 9,3

2. Frankfurt

1.373,2

1.338,1

+ 2,6

3. Amsterdam

1.161,2

1.082,8

+ 7,2

4. Parijs

1.129,4

1.112,5

+ 1,5

5. Brussel

518,4

450,7

+ 15,0

6. Keulen

374,3

322,5

+ 16,1

7. Luxemburg

337,4

282,5

+ 19,4

8. Zürich

335,0

322,5

+ 3,9

2)

9. Madrid

265,4

238,2

+ 11,4

10. Rome 3)

253,2

267,4

–

7.317,4

6.854,1

BIJLAGEN
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5,3

+ 6,8

Aandeel van Schiphol: 15,9% (1996: 15,8%)

Jaarverslag 1997 N.V. Luchthaven Schiphol

(
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Bijlage VII Lijndienstmaatschappijen op Schiphol per 31 december 1997
36. Gulf Air

72. TACV Cabo Verde

1. Adria Airways

37. Iberia

73. TAP Air Portugal

2. Aer Lingus

38. Icelandair

74. Tarom

3. Aeroflot

39. Iran Air

75. Thai Airways

4. Air Aruba

40. Japan Airlines

76. Transavia

5. Air Engiadina

41. JAT

77. TransBrasil Airlines

6. Air Exel Commuter

42. Kenya Airlines

78. Tunis Air

7. Air France

43. KLM

79. Tyrolean Airways

8. Air Lanka

44. KLM Cityhopper

80. T.H.Y. Turkish Airlines

9. Air Malta

45. Korean Airlines

81. Ukraine Airlines International

10. Air Moldova

46. Kuwait Airways

82. United Airlines

11. Air UK

47. Lithuanian Airlines

83. Uzbekistan Airways

12. Alitalia

48. LOT Polish Airlines

84. Varig

13. Armenian Airlines

49. Lufthansa

14. Austrian Airlines

50. Lufthansa Cityline

15. Balkan Bulgarian Airlines

51. Macedonian Airlines

1. Asiana

16. British Airways

52. Maersk Air IS

2. Emirates

17. British Midland Airways

53. Maersk Air Ltd.

3. Nippon Cargo Airlines

18. Cathay Pacific Airways

54. Malaysia Airlines

4. Polar Air Cargo

19. China Airlines

55. Malev

5. TMA of Libanon

20. China Southern Airlines

56. Martinair Holland

6. Willow Jet

21. City Flyer Express

57. Meridiana

22. Croatia Airlines

58. Northwest Airlines

23. Crossair

59. Olympic Airways

24. Cyprus Airways

60. PIA Pakistan International

25. Czech Airlines

61. Regional Airlines

26. Delta Air Lines

62. Royal Air Maroc

27. easyJet

63. Royal Jordanian

28. Egypt Air

64. Sabena

29. El-Al

65. SAS Scandinavian Airlines

30. Estonian Air

66. Singapore Airlines

31. Eurowings

67. South African Airways

32. Eva Air

68. Suckling Airways

33. F’Airlines

69. Surinam Airways

34. Finnair

70. Swissair

35. Garuda Indonesia

71. Syrian Arab Airlines

Passagiers/vrachtmaatschappijen

Vrachtmaatschappijen

