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Bericht van de CEO

Building back better

De luchtvaartsector begint zich
te herstellen van de
covidpandemie. Royal Schiphol
Group wil sterker uit deze crisis
komen: building back better.
Daarbij spelen de behoeftes
van onze klanten en
stakeholders een belangrijke
rol. Daarom willen we koploper
zijn in duurzaamheid en
kwaliteit.

In het begin van 2021 was er nog reden voor optimisme. We
dachten dat we door de vaccins de covidpandemie langzaamaan
achter ons konden laten en dat lockdowns en strenge
reisbeperkingen snel verleden tijd zouden zijn. Belangrijke
voorwaarde was wel dat er dan geen nieuwe mutaties van het
virus moesten komen. Helaas kwamen die er toch: 2021 is het jaar
van de delta- en omikronvariant geworden.
Voor het vliegverkeer betekende dit een langzame start van het
jaar, een opleving in de zomer, gevolgd door een vertraging eind
2021 en begin 2022. De voortdurende covidpandemie,
lockdowns en beperkingen hebben de veerkracht van iedereen
op de proef gesteld, zowel op het werk als privé. We bleven ook
in 2021 de focus houden op de gezondheid en beschermende
maatregelen voor medewerkers en passagiers.
De ontwikkeling van de pandemie was zichtbaar in het
bedrijfsresultaat. De halfjaarcijfers lieten een verlies zien, maar
in de tweede helft van het jaar ontwikkelde het operationele
resultaat en EBITDA zich positief. De opgaande trend werd echter
gestopt door een nieuwe lockdown.
Vergeleken met andere Europese luchthavens heeft Amsterdam
Airport Schiphol het relatief goed gedaan: we waren regelmatig
nummer één in het aantal vliegbewegingen, we hadden een
relatief hoog aantal passagiers, en we zijn uitgeroepen tot de best
verbonden luchthaven in Europa (bron: ACI). Schiphol won twee
prijzen: een voor cargo en een voor best sense of place. Cargo was
tijdens Covid een lichtpunt, die ontwikkelde zich positief. Voor
2022 verwachten we een verder herstel.
Mensen houden van reizen en gaan weer vliegen zodra het
mogelijk is. Dat heeft 2021 laten zien. Maar de onzekerheid blijft.
De wedloop tussen vaccins en mutaties is nog steeds gaande.

Koploper in kwaliteit
Onze ambitie is helder: wij zijn een groep van luchthavens die
koploper willen zijn in duurzaamheid en kwaliteit. Twee grote
trends gaan de manier van reizen bepalen: digitalisering en
duurzaamheid.
We willen sterker uit de crisis komen. Onze organisatie is met 20%
gekrompen, maar wel fitter geworden. We letten heel goed op
onze uitgaven, maar blijven wel op een hoog niveau investeren
in veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie – met een
budget van 750 miljoen euro voor 2021 en 2022.
Van buitenaf zien we eruit als een infrastructuurbedrijf, maar van
binnen zijn we een tech-bedrijf aan het worden. In onze
projecten werken we steeds meer met digitale modellen.
Onderhoud wordt voorspeld. De luchthavenprocessen worden
aangestuurd vanuit het Airport Operations Centre waarin samen
met alle partners, van Luchtverkeersleiding Nederland tot airlines
en afhandelaren, de operatie wordt gepland en vormgegeven.
Passagiers krijgen steeds meer informatie via de Schiphol-app. De
papierstroom in de vrachtafhandeling wordt gedigitaliseerd.
Omwonenden kunnen via de Notifly-app een vliegweerbericht
ontvangen, waarin ze kunnen zien hoeveel vliegverkeer er op een
bepaalde locatie wordt verwacht.

Het jaar van de duurzaamheid
De grootste uitdaging voor de luchtvaart zijn de klimaatcrisis en
het tempo van de verduurzaming van de luchtvaart. We kunnen
dit aan, maar het tempo moet omhoog. In 2050 moet de
luchtvaart bij net zero zijn – dat commitment is helder. En we
moeten nu in de eerste jaren zo snel mogelijk gaan. Schiphol wil
daarin koploper zijn, samen met de luchtvaartmaatschappijen, de
vliegtuigbouwers, de wetenschap en de brandstofproducenten.
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Het jaar 2022 wordt het jaar van de duurzaamheid – een
kickstart in de vergroening van het vliegen. We moeten het
dilemma oplossen dat ons allemaal bezighoudt: we willen wel
vliegen, maar niet ten koste van het klimaat.

Royal Schiphol Group in 2021

verduurzaming. We nodigen hen ook uit voor hun vlucht of een
deel daarvan duurzame brandstoffen te kopen.

Blik op de omgeving

Hoe doen we dat, samen met onze stakeholders?
–

–

–

Door minder te verbruiken. Efficiëntere en schonere
vliegtuigen, bij kortere verbindingen de trein nemen
(Schiphol als multimodaal knooppunt).
Door het vergroenen van de brandstof. Gebruik van
duurzame brandstoffen. Er komt een bijmengverplichting.
We moeten proberen als bedrijven en consumenten verder
en sneller te gaan dan de verplichting.

‘zekerheid en perspectief’ voor alle partijen, ook de
omwonenden. Ook op dit punt wordt 2022 een uiterst belangrijk
jaar. We kijken uit naar de goedkeuring van onze aanvraag voor
de natuurvergunning en het vaststellen van het
Luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol. Dan wordt
‘anticiperend handhaven’ gewoon handhaven.

Door de ontwikkeling van elektrisch vliegen en vliegen op
waterstof: nieuwe vliegtuigen en motoren.

–

Vliegen betreft niet alleen de wijde wereld, maar ook onze
omgeving. Het nieuwe regeerakkoord spreekt terecht over

Door de luchthavenoperatie naar zero emission en zero
waste in 2030 te brengen.

In onze tarieven belonen we het gebruik van schone en stille
vliegtuigen. Het gebruik daarvan kan een vijfde gaan kosten
vergeleken met wat moet worden betaald voor vervuilende en
lawaaiierige toestellen.
We stimuleren luchtvaartmaatschappijen duurzame
brandstoffen te gebruiken. Hiervoor is in 2022 en de komende
jaren in ieder geval 15 miljoen euro beschikbaar. We dragen ons
steentje bij aan duurzame brandstofprojecten in Delfzijl,
Amsterdam en Rotterdam – zowel bio als synthetisch. We werken
samen met de TU Delft, HvA, de NLR en industriële partners in
Nederland.
Met hen maken we van onze luchthavens (Schiphol, Eindhoven,
Rotterdam, Lelystad) proeftuinen voor de innovatie in het
vliegen. Die rol vervult Schiphol ook voor het internationale
samenwerkingsverband TULIPS, waarvoor de Europese
Commissie een subsidie van 25 miljoen euro heeft toegekend. Het
doel van TULIPS is de uitrol van duurzame technologie in de
luchtvaart te versnellen. Ook gaan we een Experience Center
inrichten op Schiphol om reizigers te informeren over de

Met stillere vliegtuigen, de herziening van het luchtruim, minder
nachtvluchten en het programma Minder Hinder zijn er minder
ernstig gehinderden dan in 2019, als Schiphol straks terug is op
500.000 vliegtuigbewegingen. Het jaar 2018 was het piekjaar als
het gaat om geluid en CO2. Na 2024 zal er een dalende lijn zijn in
het aantal ernstig gehinderden. Gelet op het regeerakkoord lijkt
er een nieuw Omgevingsfonds te komen voor verbeteringen in
het leefklimaat. Iets waar we al jaren voor pleiten.
Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid in het
terugdringen van de uitstoot van stikstof en ultrafijnstof. Voor
onze luchthavenoperatie geldt dat we in 2030 emissievrij willen
zijn. Vandaar dat we inzetten op het duurzaam taxiën, de
elektrificering en verduurzaming van alle transport op de
luchthaven en de uitrol van walstroom voor de vliegtuigen.

Onderzoek naar ultrafijnstof
Ultrafijnstof speelt een belangrijke rol voor werknemers op
luchthavens. Al een aantal jaren zijn we bezig met maatregelen
en onderzoek. Naar aanleiding van het TNO-rapport over
concentraties op de luchthavens gaan we door met onderzoek.
We versnellen ook de uitvoering van voorgenomen maatregelen
en pakken nieuwe maatregelen eerder op.

Dit is onderdeel van een bredere sociale agenda voor Schiphol.
We bevorderen het afsluiten van cao’s in alle sectoren, waaronder
de afhandeling. We zijn op zoek naar een nieuwe balans tussen
vast en flexibel op de luchthaven – zelf hebben we zo’n 75
flexmedewerkers bij het floor management in vaste dienst
genomen. We zijn met alle partners in overleg over de
arbeidsmarkt op Schiphol en het aantrekken van mensen.
Scenario-planning blijft belangrijk. Het helpt ons om Schiphol
Group door onzekere tijden heen te navigeren. De organisatie
heeft bij de ontwikkeling van de kosten de actuele verkeers- en
vervoerscijfers steeds goed in de gaten gehouden. We hebben
belangrijke stappen gezet bij het managen van onze CAPEXportefeuille (capital expenditure) en de uitvoering van projecten.
Op beide blijven we in 2022 gefocust. Het afronden van de
werkzaamheden aan de nieuwe A-pier heeft vertraging
opgelopen, maar we zijn al op zoek naar een nieuwe aannemer.
Ons financiële kader is ook afhankelijk van onze tarieven. Voor de
nieuwe tarieven, die gelden voor de komende drie jaar, hebben
we een intensieve consultatie met de luchtvaartmaatschappijen
achter de rug. In december heeft de Autoriteit Consument &
Markt (ACM) toestemming gegeven om deze per 1 april te laten
ingaan, vooruitlopend op het besluit over klachten die nog in
behandeling zijn.

Agenda voor 2022
2022 wordt een belangrijk jaar, met een agenda die de toekomst
van de luchthaven Schiphol en Royal Schiphol Group vormgeeft.
In het maatschappelijk debat worden we uitgedaagd onze
belangrijke rol voor Nederland (‘kroonjuweel in het
vestigingsklimaat’) te combineren met het drastisch verkleinen
van onze milieu-impact. We kijken ernaar uit om onze ambities
samen met onze partners en stakeholders te realiseren.
Dick Benschop
President & CEO van Royal Schiphol Group
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2021: een jaar van
innovatie en
bescheiden herstel
Eerste halfjaar
Duurzame brandstof
Schiphol Group kondigt begin februari aan deel
te nemen aan de start-ups Synkero en Zenid.
Hiermee stimuleert Schiphol Group de
ontwikkeling en productie van synthetische
duurzame kerosine.

Duurzaam taxiën
In maart blijkt uit een haalbaarheidsstudie van
Schiphol en sectorpartners dat duurzaam taxiën
het brandstofverbruik kan halveren. In oktober
is een roadmap gepubliceerd om duurzaam
taxiën op Schiphol de standaardprocedure te
maken in 2030.
Nieuwe CFO
Robert Carsouw volgt op 1 april Jabine van der
Meijs op als Chief Financial Officer van Royal
Schiphol Group
Uitgifte obligaties
Royal Schiphol Group geeft voor 1.000 miljoen
euro aan obligaties uit in het kader van het Euro
Medium Term Note-programma.

Minder hinder
Na inspraak van omwonenden voegen
Schiphol en Luchtverkeersleiding
Nederland 16 extra maatregelen toe aan
het meerjarenprogramma Minder hinder.
De maatregelen verminderen de
geluidshinder rond Schiphol.

Opstart netwerk
Eind mei vervalt het negatief reisadvies,
ingesteld vanwege Covid-19. Nederlanders
mogen weer op reis, waardoor het netwerk stap
voor stap weer kan worden opgebouwd.
Notifly gelanceerd
Schiphol lanceert de app Notifly, waarmee
omwonenden real-time inzicht hebben in het
vliegverkeer op hun locatie.

Tweede halfjaar
Verbouwing Vertrek 1 klaar
Begin juli gaat de verbouwde Vertrekhal 1
officieel open. Dankzij onder meer een
mezzanine van 5.000 vierkante meter is er meer
ruimte en comfort voor reizigers.
Einde HubLink
Aéroports de Paris (ADP) en Royal Schiphol
Group kondigen aan hun HubLinksamenwerkingsovereenkomst niet te
verlengen.
Ultrafijnstof verminderen
Schiphol start een onderzoek naar een
innovatieve techniek om de hoeveelheid
aanwezige deeltjes ultrafijnstof rond de banen
te verminderen.
Halfjaarcijfers
Het eerste halfjaar toont een bescheiden herstel
van het luchtverkeer, maar de impact van
Covid-19 op de cijfers is nog steeds groot. Het
nettoresultaat over het eerste halfjaar komt uit
op -158 miljoen euro (2020: -246 miljoen euro).

Nieuwe look voor shoppen
Schiphol introduceert een nieuwe visuele
identiteit voor winkelen op Schiphol, met
een belangrijke rol voor Nederlandse
iconen. Dit betekent dat See Buy Fly na 60
jaar van de luchthaven verdwijnt.

Tweede termijn voor CEO
Dick Benschop wordt voor vier jaar herbenoemd
als CEO van Royal Schiphol Group. Zijn tweede
termijn gaat 1 mei 2022 in.
Pilot met slimme ramen
DeNoize test in november in een woning in
Zwanenburg een innovatieve techniek voor
ramen. Hiermee wordt geluid van buiten door
een raam ‘gefilterd’.

Primeur
Eind augustus landt voor de eerste keer een
elektrisch vliegtuig op Schiphol. Om ervaring op
te doen, maakt de Pipistrel een ronde langs een
aantal Nederlandse luchthavens.

Quebec-taxibaan
Half december wordt de eerste fase van de
verdubbeling van rijbaan Quebec opgeleverd,
inclusief een nieuw avioduct over de A4.

Nieuwe tarieven
Schiphol presenteert de haventarieven voor de
periode 1 april 2022 - 31 maart 2025. De nieuwe
tarieven stimuleren verduurzaming van de
luchtvaart.

Winkels gesloten
Tot twee keer toe gaan in 2021 alle nietessentiële winkels dicht vanwege een
lockdown: tijdens de eerste vier maanden van
het jaar en in december nog een keer.
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Over ons
en onze Why
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Michiel van Goor, Projectdirecteur
Herinrichting Terminal 1, op de nieuwe
mezzanine in Vertrek 1: ‘Door de mezzanine is
er meer ruimte gekomen voor reizigers.
Zo kon de zomerperiode coronaproof
verlopen en zitten we goed als het
straks weer drukker wordt.’
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Feiten en cijfers
Kwaliteit van Netwerk

Kwaliteit van
Leefomgeving

-14%

296

directe
bestemmingen
vanaf Schiphol

266,967

vliegtuigbewegingen op
Schiphol

28,9

miljoen passagiers Schiphol
Group

CO2-emissies TPI
Sustainability: daling ten
opzichte van 2019

Kwaliteit van
Dienstverlening

209

winkels Schiphol

7,8%

19,99

48,7%

1,8

energiebesparing als % van
totaal energieverbruik
Schiphol

afval gescheiden op
Schiphol

€ besteding per passagier
aan luchtzijde Schiphol

miljard € vastgoed

94,3%

gemiddelde
bezettingsgraad Real Estate

Veiligheid en
Sterke organisatie

0,9

Lost Time Injury Frequency
(LTIF) op Schiphol

30,0%

medewerkers vrouw

4,4%

ziekteverzuim

-8,8%

Onderliggende Return on
Equity (ROE)

25,5

9,9

43,7%

0

miljoen passagiers op
Schiphol

transferpassagiers Schiphol

1,7

miljoen ton vracht op
Schiphol

miljard € totale activa

EBITDA in miljoenen
€ (onderliggend)
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Onze onderneming

Royal Schiphol Group heeft een
belangrijke sociaaleconomische functie. Onze
luchthavens voegen waarde
toe aan de samenleving en de
economie. Onze Nederlandse
luchthavens en onze
internationale activiteiten
dragen bij aan onze 'Why’:
Connecting your world.

Royal Schiphol Group in 2021

Onze onderneming
Amsterdam Airport Schiphol is de toegangspoort die Nederland
verbindt met de rest van de wereld. In de loop der jaren is Schiphol
uitgegroeid tot een van de best verbonden hubluchthavens van
Europa, met 296 rechtstreekse bestemmingen in 2021.
Het aantal passagiers is op onze luchthavens opnieuw sterk
afgenomen als gevolg van de covidpandemie. Op Schiphol kwam
in 2021 het aantal passagiers uit op 25,5 miljoen, een daling van
64% vergeleken met 2019, het pre-covidjaar. Het vrachtvolume
daarentegen steeg met 6,2% tot 1,7 miljoen ton. Schiphol blijft
een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven: op en rond de
luchthaven zijn er ruim 1.000 organisaties actief, die werk bieden
aan ongeveer 62.000 werknemers.

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group is eigenaar en exploitant van Rotterdam
The Hague Airport en Lelystad Airport, en heeft een
meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. Deze relaties
versterken onze reikwijdte en impact. Dat geldt ook voor onze
internationale activiteiten, die een aanzienlijke bijdrage leveren
aan de financiële resultaten van Schiphol Group.
Schiphol Group heeft een belang in de luchthavens van Brisbane
en Hobart, en beheert de terminal- en retailactiviteiten in
Terminal 4 van JFK International Airport in New York. Op
30 november 2021 is de HubLink-samenwerkingsovereenkomst
met Groupe ADP beëindigd. Het einde van de kruisparticipatie
zal uiterlijk 30 mei 2023 volledig zijn afgewikkeld.
We investeren in infrastructuur en faciliteiten op onze
luchthavens om onze stakeholders met de wereld te verbinden
en onze ambitie waar te maken om 's werelds meest duurzame
en hoogwaardige luchthavens te creëren. Ons robuuste
financiële beleid is gericht op volledig zelfstandige financiering
van onze onderneming, nu en in de toekomst.

Op 1 maart 2021 is onze nieuwe organisatiestructuur van start
gegaan. Deze is ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk en sterker
uit de covidcrisis te komen. De kernactiviteiten van Schiphol
Group zijn ondergebracht in drie business areas: Aviation,
Schiphol Commercial en Alliances & Participations.
Als luchthavenexploitant zijn we verantwoordelijk voor de
capaciteit van de infrastructuur en de processen die reizigers,
airlines, vracht en bagage faciliteren. Hiervoor werken we met
een groot aantal partijen samen. Zij maken daarbij gebruik van
de middelen en systemen die eigendom zijn van Schiphol en haar
sectorpartners.

Aandeelhouders
Royal Schiphol Group heeft vier aandeelhouders: de Nederlandse
staat (69,8%), de gemeente Amsterdam (20,0%), Groupe ADP
(8,0%), en de gemeente Rotterdam (2,2%).
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Passenger en airline journey

Royal Schiphol Group in 2021

Passenger journey
Passagier vertrekt, landt of stapt over op Schiphol

Onze luchthavens zorgen ervoor dat de infrastructuur en
processen voor de passagiers, luchtvaartmaatschappijen, vracht
en bagage op orde zijn.

Terminal

Passagiersproces
Steeds meer passagiers checken thuis online in. Online vinden ze
ook steeds meer informatie over hun vlucht. Op de luchthaven
zorgen we ervoor dat passagiers makkelijk hun weg kunnen
vinden. Alle passagiers en hun bagage krijgen een
veiligheidscontrole. Wie reist van of naar een nietSchengenbestemming, ondergaat ook een paspoortcontrole.
Daarna komen alle passagiers in de lounges terecht. Hier
verblijven ze tot ze aan boord gaan. Mindervalide passagiers
krijgen op de luchthaven assistentie. Aankomende passagiers
kunnen een douanecontrole krijgen. Daarna komen ze in de
Aankomsthal en reizen ze verder.

Aankomst

Thuis

Onderweg

Parkeren

PRM

Wayﬁnding

Vertrek

Security
Grenscontrole

Douane

Horeca
Winkels
Wachtruimte

Incheck

Bagagesysteem

Transfer
Aankomst
Vertrek

Airline journey
Vliegtuig landt op en vertrekt van Schiphol

Proces voor de airline
Schiphol Group is eigenaar van de start- en landingsbanen, de
terminal en andere infrastructuur op de luchthaven en is
verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid hiervan.
Ingehuurde partijen voeren diensten uit zoals beveiliging en
onderhoud. Onroerend goed kan ook eigendom zijn van de
gebruikers. Luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk
voor het veilige vervoer van passagiers, bagage en vracht. De
luchtverkeersleiding is verantwoordelijk voor een veilige
begeleiding van het vliegverkeer. Het bagagesysteem, de
passagiersbruggen en de gates zijn assets van de luchthaven. De
luchtvaartmaatschappij of de afhandelaar is verantwoordelijk
voor alle activiteiten rondom de vliegtuigafhandeling. Ook
medewerkers van luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars
ondergaan een veiligheidscontrole. Voor vracht geldt hetzelfde:
deze kan worden onderworpen aan een douanecontrole.

Walstroom

B

Verre
opstelplaats

Passagiersbrug
G2

A

LVNL

Baan
Taxibaan
beschikbaar

G1
Gate

Vervoer
passagiers

Crew

Passagiers

Bagage

Vliegtuig vertrekt van Schiphol
Vliegtuig landt op Schiphol
Afhandeling van het vliegtuig op de opstelplaats

Bagagesysteem

Tanken

Vracht

Schoonmaak
Catering
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Onze Why, ambitie en strategie

Schiphol verbindt jouw wereld.
We maken het mogelijk dat
reizigers en andere
stakeholders inspirerende
ervaringen kunnen opdoen.
Onze ambitie is om dat op de
meest duurzame manier te
doen. We willen wereldwijd
koploper zijn in het
verduurzamen van
luchthavens.

Royal Schiphol Group in 2021

Onze Why:
Connecting your world
Connecting your world – dat is de 'Why' van Royal Schiphol Group.

Het realiseren van onze langetermijnambities is afhankelijk van

Onze luchthavens verbinden reizigers en bedrijven. We dragen
bij aan de bloei van internationale handel, toerisme en
kennisuitwisseling.

hoe we nu opereren. En hoe we ons aanpassen aan een omgeving
die in verandering is, en ook de vele logistieke en economische
uitdagingen die dat met zich meebrengt. Het verloop van de
pandemie blijft onzeker en onvoorspelbaar. We moeten die
onzekerheid omarmen en voorbereid zijn op de mogelijkheden
en de uitdagingen als dat nodig is. Veerkracht, flexibiliteit en
innovatie zitten van oudsher in het DNA van Schiphol en haar
medewerkers. De komende jaren zullen we ze hard nodig hebben
om onze ambities te realiseren.

Tijdens de Covid-19 pandemie is het aantal directe
bestemmingen vanaf Schiphol gedaald en nam de frequentie van
een groot aantal vluchten af. Met het herstel van de verbindingen
tussen Nederland en de rest van de wereld kan Schiphol bijdragen
aan het sociaal en economisch herstel.
Onze leidraad hierbij is ‘building back better’. Dat betekent dat
we veilig en verantwoord reizen voor onze passagiers
garanderen. En het betekent dat de ontwikkeling van het aantal
vliegtuigbewegingen in balans is met de kwaliteit van de
leefomgeving van de omwonenden en toekomstige generaties.

Onze ambitie: de meest duurzame en
hoogwaardige luchthavens ter wereld
Het is onze ambitie de meest duurzame en hoogwaardige
luchthavens ter wereld te creëren. We willen dat onze
luchthavens in 2030 emissievrij en afvalvrij zijn, en in 2050
energiepositief en circulair. We blijven een leidende rol spelen in
het verduurzamen van de luchtvaart, met als doel een CO2neutrale luchtvaartsector in 2050.

Trends en ontwikkelingen
Om onze doelstellingen uit onze Visie 2050 te verwezenlijken,
volgen we nauwlettend de trends en ontwikkelingen die onze
bedrijfsvoering op korte of lange termijn kunnen beïnvloeden.
Covid-19 heeft grote impact op alle partners in de
luchtvaartketen. Sommige gevolgen zijn tijdelijk, andere zullen
voor reizigers en bedrijven als Schiphol structureel zijn.
Tegelijkertijd zijn er onderliggende trends – met name de transitie
naar duurzame luchtvaart – die het gedrag van passagiers,
luchtvaartbedrijven en de wetgever beïnvloeden.
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Sterke focus op duurzaamheid
Een duidelijke trend in 2021 is de toegenomen belangstelling
voor duurzame luchtvaart, van de sector zelf maar ook vanuit de
politiek. Dit zien we terug in drie initiatieven:
– Destination 2050, de roadmap van de Europese
luchtvaartsector voor een net-zero luchtvaart van en naar
Europa.
– Commitment van de International Air Transport Association
(IATA) voor net-zero uitstoot in 2050 voor het mondiale
luchtverkeer.
– Fit for 55, het plan van de Europese Unie om de uitstoot in
2030 met 55% te verminderen.
Deze initiatieven worden ondersteund door de International
Aviation Climate Ambition Declaration, ondertekend door 23
landen tijdens de Klimaattop in Glasgow in november (COP26).
De Declaration benadrukt dat verdere groei van de luchtvaart
duurzaam moet zijn. De doelen van de initiatieven sluiten aan bij
de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 en het
Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019.
Marktverwachtingen
2021 leek het jaar van herstel te worden. In de zomer en herfst
trok het vliegverkeer wereldwijd aan. Door grootschalige
vaccinatiecampagnes en het opheffen van reisrestricties openden
luchtvaartmaatschappijen steeds meer routes en kregen
passagiers het vertrouwen in vliegen terug. Het optimisme zien
we terug in de verwachtingen van Eurocontrol. Voor het herstel
schetste het drie scenario’s. In het ‘baseline scenario’ is de
luchtvaart eind 2023 terug op pre-covidniveau, in het ‘high
scenario’ is dat midden 2023, en in het ‘low scenario’ is het herstel
op z’n vroegst in 2028. Het tekort aan werknemers in de sector
kan een probleem worden. Aan het begin van de pandemie
hebben veel medewerkers de sector moeten verlaten en ze keren
niet allemaal terug nu de vraag weer aantrekt.

Royal Schiphol Group in 2021

Nieuwe havengeldtarieven
In 2021 heeft Schiphol de nieuwe tarieven voor de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025 geconsulteerd met de
luchtvaartmaatschappijen en vervolgens vastgesteld. Daarbij is de balans gezocht tussen behoud van een sterke
concurrentiepositie en geleidelijk herstel van de financiële positie van Schiphol ten gevolge van de COVID-19 pandemie.
Gemiddeld zullen de tarieven per jaar 11% stijgen. Een belangrijk deel van de tariefstijging wordt veroorzaakt door de
verrekeningen uit 2020 en 2021 als gevolg van de sterke afname van verkeer en vervoer door de COVID-19 pandemie.
Schiphol heeft diverse maatregelen genomen om de financiële impact voor luchtvaartmaatschappijen te beperken. De
luchthaven heeft zelf fors in de kosten gesneden. Onder meer door een reorganisatie en het heroverwegen van investeringen.
Ondanks onze inspanningen om de financiële gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen te beperken, hebben zeven
luchtvaartmaatschappijen een klacht bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingediend over de nieuwe tarieven. Eind
maart 2022 wordt hierover een besluit door de ACM verwacht.
De nieuwe tarieven stimuleren het gebruik van stillere en schonere toestellen. Voor het gebruik van de meest lawaaiige en
vervuilende toestellen betalen luchtvaartmaatschappijen straks zes keer meer dan wanneer zij het meest stille en schone toestel
gebruiken. Nieuw is een heffing voor de uitstoot van stikstof om luchtvaartmaatschappijen te stimuleren de uitstoot tijdens
landen of stijgen te verminderen.

Andere inrichting van luchthavens?
Covid-19 zal blijvende gevolgen hebben op de
luchthavenprocessen. Sinds de pandemie hebben passagiers
behoefte aan meer ruimte dan voorheen. Ze ervaren een ruimte
ook sneller als druk. Dit zal gevolgen hebben voor het ontwerp
van nieuwe luchthavens en de processen. Schiphol Group speelt
hierop in door te blijven focussen op veilig en verantwoord reizen
en op innovaties om het passagiersproces te versnellen.
Steeds meer digitalisering
Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen maken steeds vaker
gebruik van technologie om hun service te verbeteren of kosten
te besparen. Wereldwijd gebruiken steeds meer luchthavens
biometrie, gezichtsherkenning en CT-scanners om het proces te
stroomlijnen en efficiënter te maken, en de papierstroom te
verminderen. Met digitale toepassingen, bijvoorbeeld via apps,
bezorgen ze passagiers nieuwe ervaringen op de luchthaven en
verbeteren ze hun reis.

Op de lange termijn kunnen autonome technologieën en
robotisering mogelijk bijdragen aan het verder besparen op
kosten. Ze beperken menselijke handelingen, terwijl ze
tegelijkertijd de veiligheid verbeteren en de efficiency verhogen.
Ook verminderen ze de ecologische voetafdruk. We verwachten
dat in de toekomst onze assets, zoals kantoren, terminal en auto’s,
steeds smarter en flexibeler worden. Dat maakt ze makkelijker te
onderhouden en te delen. Schiphol Group werkt aan het
ontwikkelen van nieuwe digitale oplossingen, gericht op het
verbeteren van de efficiency en de klantervaring.
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Onze Visie 2050
Royal Schiphol Group wil ’s
werelds meest duurzame en
hoogwaardige luchthavens
creëren. Dat is onze opdracht
voor de lange termijn. Hoe we
dat bereiken, staat in onze Visie
2050.

De Visie 2050, waarin we onze ambities voor de komende
decennia verwoorden, is gebaseerd op analyse van onze
prestaties en de (toekomstige) wereld om ons heen. We hebben
ook uitgebreid de belangen van onze interne en externe
stakeholders afgewogen.

Onze ambitie is dat in 2050 onze luchthavens de meest duurzame
en hoogwaardige ter wereld zijn. Om dit te bereiken, richten we
ons op drie onderwerpen: de kwaliteit van het netwerk, de
kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van de
dienstverlening. Bij deze kwaliteiten staan twee
basisvoorwaarden altijd voorop: de veiligheid en de robuuste
organisatie. De kwaliteiten en de basisvoorwaarden zijn onze
leidraad voor de uitdagende periode die voor ons ligt. Visie 2050
is het kader voor alle businessplannen, het nieuwe Masterplan en
ook voor de gesprekken met partners en stakeholders.

Connecting your world
Creating the world’s most sustainable,
high-quality airports

Quality of
Quality of

Network
Enablers

Safety ﬁrst
Robust organisation

Life

Quality of

Service
Royal Schiphol Group wants to create the world’s most sustainable, high-quality
airports. We’re looking for a balance between the further strengthening of the
Quality of our Network, improving the Quality of Life - both locally and globally and enhancing the Quality of Service.
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Kwaliteit van het netwerk
Het in stand houden van een hoogwaardig netwerk is een
essentieel onderdeel van onze Visie 2050. Goede verbindingen
zijn onmisbaar voor een open economie als de Nederlandse. De
covidpandemie heeft het belang van Schiphol nog eens
benadrukt: een hoogwaardig netwerk is hard nodig om het
economisch herstel, dat begin 2021 is ingezet, te ondersteunen.
Voor de pandemie had Schiphol een hoogwaardig netwerk, dat
Nederland wereldwijd met veel economische centra verbond.
Door Covid-19 is het aantal passagiers sterk gedaald. Veel
luchtvaartmaatschappijen hebben daarom routes geschrapt of
de frequentie verlaagd. Toch hebben we de overgrote
meerderheid van onze bestemmingen weten te behouden en
daarmee een belangrijk deel van ons netwerk.
Op termijn willen we ons netwerk volledig herstellen, samen met
de luchtvaartmaatschappijen en andere sectorpartners. Hierbij is
veilig en verantwoord reizen het uitgangspunt.

Royal Schiphol Group in 2021

Kwaliteit van de leefomgeving
Zoals beschreven in onze roadmap Most sustainable airports
(Meest duurzame luchthavens), streven we binnen Schiphol
Group naar luchthavens zonder afval en zonder emissies in
2030 . We omarmen de circulaire principes en werken aan een
prettige leefomgeving voor omwonenden en gemeenschappen.
Covid-19 heeft hierin geen verandering gebracht, sterker nog, de
laatste twee jaar is de aandacht binnen de luchtvaartsector voor
duurzaamheid alleen maar toegenomen.
We hebben de mogelijkheid om duurzaamheid voorop te zetten
bij het herstel van ons netwerk. Bijvoorbeeld door aanvullende
eisen te stellen aan luchtvaartmaatschappijen, zoals een snellere
vlootvernieuwing en het gebruik van duurzame brandstoffen.
Omdat we sterker terug willen komen, geven we ook prioriteit
aan de behoeften van lokale gemeenschappen en zorgen we
ervoor dat geluidsoverlast rond Schiphol op het niveau van voor
de pandemie blijft, ook wanneer het vliegverkeer terug is op het
oude niveau.
In onze Visie 2050 is Schiphol koploper als het om duurzaam en
verantwoord vliegen gaat. Dat begint bij onze eigen luchthavens.
Daarom zit er bij de nieuwe haventarieven (2022-2024) een
incentive voor vliegtuigen die minder stikstof uitstoten en
stimuleren we de aanschaf van schonere en stillere vliegtuigen.
We werken op het gebied van duurzaamheid ook samen met
andere grote luchthavens. Daarbij houden we een gelijk
speelveld nauwlettend in het oog: luchthavens mogen niet
benadeeld worden als ze kiezen voor een duurzamer operatie.
Goed op elkaar afgestemde wetgeving is daarom nodig.

Kwaliteit van de dienstverlening
We bieden een soepele en inspirerende passenger journey, met
efficiënte, digitale luchthavenprocessen. De kwaliteit van de
dienstverlening gaat echter verder dan de concrete reiservaring:
onze luchthavens zijn plekken waar mensen uit alle hoeken van
de maatschappij samenkomen, zoals vakantiegangers,
zakenlieden, studenten en medewerkers van
onderzoeksinstellingen. Ons vastgoed en onze zakelijke diensten
bevorderen het lokale bedrijfsleven en de kenniseconomie: ze
brengen mensen, bedrijven en ideeën uit de hele wereld met
elkaar in verbinding.
Terwijl we ons blijven inzetten voor onze langetermijnambities,
heeft Covid-19 ons ertoe gebracht ons te heroriënteren op onze
dienstverlening. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn nog
nadrukkelijker de uitgangspunten geworden voor de
klantervaring. Om dit te bereiken, zullen we bepaalde aspecten
van onze dienstverlening moeten verbeteren; onze ‘on-time
performance’ is sinds het begin van de covidpandemie weliswaar
verbeterd, maar ook als het luchtverkeer weer is genormaliseerd,
moeten we dit hoge niveau handhaven.
Schiphol gebruikt technologie en data om de beleving van de
reiziger te verbeteren. Innovaties als slim onderhoud geven
inzicht hoe onze assets functioneren en wanneer ze onderhoud
nodig hebben. Nauwe samenwerking in de luchtvaartketen is
noodzakelijk om aan de behoeften van onze klanten te kunnen
voldoen. Het Airport Operations Centre (APOC) stelt Schiphol en
haar partners (waaronder de luchtverkeersleiding,
luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsmaatschappijen) in
staat samen essentiële luchtvaartprocessen te managen en
efficiënter kennis en gegevens uit te wisselen. Het APOC is de
eerste stap naar Total Airport Management.
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Veiligheid
In 2020 kreeg veiligheid nog meer betekenis doordat de
covidpandemie nieuwe, acute veiligheidsuitdagingen
veroorzaakte. Als exploitant van luchthavens, een plek waar veel
mensen samenkomen, heeft Schiphol de verantwoordelijkheid
om de gezondheid van passagiers, medewerkers en andere
bezoekers te waarborgen: we moeten zorgvuldig omgaan met
onze faciliteiten en processen. Daarom hebben we de afgelopen
twee jaar hygiënemaatregelen getroffen en social distancing
ingevoerd.
We blijven ons inzetten voor een veilige exploitatie van onze
luchthaven voor iedereen die op ons terrein werkt, passagiers,
andere bezoekers en omwonenden. Onze
veiligheidsdoelstellingen voor de middellange termijn zijn
vastgelegd in de roadmap Veiligheidsverbetering Schiphol,
opgesteld door het Integral Safety Management System (ISMS).
De doelstellingen van de ISMS-samenwerking zijn het beheersen
van huidige veiligheidsrisico's, het verlagen van toekomstige
risico's, en ruimte creëren voor veiligheidsverbeteringen. Deze
geïntegreerde benadering maakt Nederland een mondiale
koploper op het gebied van luchtvaartveiligheid. Onze wens is
dat vliegen de veiligste vorm van vervoer blijft; wij dragen ons
steentje bij door veiligheid altijd de hoogste prioriteit te geven
bij Schiphol Group, nu en in de toekomst.

Royal Schiphol Group in 2021

Sterke organisatie
De 'robuustheid' van Schiphol is de tweede basisvoorwaarde in
onze Visie 2050. We willen een financieel veerkrachtige, flexibele
en toekomstgerichte organisatie zijn. Dit betekent dat we
optimaal gebruikmaken van de uiteenlopende kwaliteiten en
capaciteiten van onze mensen en onze luchthavens. In perioden
van groei hebben we de organisatie verder ontwikkeld en
samenwerking tussen Schipholteams en -medewerkers over de
hele wereld gestimuleerd.
Dankzij haar 'robuustheid’ kon Schiphol floreren in de snel
veranderende omgeving van de luchtvaart. Deze unieke kracht
zal ook de komende jaren van groot belang zijn: flexibiliteit en
aanpassingsvermogen zijn cruciale factoren in ons antwoord op
de Covid-19 pandemie.
Schiphol heeft in 2021 het reorganisatieprogramma Project Reset
afgerond. Hiermee is een sterk fundament gelegd voor de
volgende fasen van de pandemie en om de moeilijke tijd die nog
voor ons ligt sterker door te komen.
Financiële soliditeit is een essentieel element van een sterke
organisatie. Schiphol Group staat na twee jaar Covid-19 voor een
financiële uitdaging. Om onze concurrentiepositie in Europa te
handhaven, heeft Schiphol voor de periode 2022-2024 nieuwe
haventarieven voorgesteld. De tarieven houden rekening met het
inkomensverlies over 2020 en 2021 als gevolg van de pandemie.
Enkele luchtvaartmaatschappijen betwisten de gemiddelde
verhoging van 11%, maar deze is essentieel om de financiële
veerkracht op de lange termijn te waarborgen. Schiphol heeft
diverse bezuinigingen doorgevoerd om de teruggelopen
inkomsten te compenseren en de financiële impact voor
luchtvaartmaatschappijen te beperken.
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Materiële aspecten Royal Schiphol Group

Schiphol Group heeft veel
stakeholders: van passagiers,
omwonenden en
sectorpartners tot politici,
bestuurders en financiële
instellingen. We focussen in het
jaarverslag op de onderwerpen
waar zij veel waarde aan
hechten en waar Schiphol
Group echt het verschil kan
maken.

Royal Schiphol Group in 2021

Materialiteitsanalyse
In ons jaarverslag rapporteren wij over de materiële
onderwerpen van Schiphol Group. Een onderwerp is materieel als
het heel erg relevant is voor de besluitvorming van onze
stakeholders én als de economische, maatschappelijke of milieu
impact van Schiphol Group hierop heel hoog is. In de
materialiteitsmatrix staan ze in het vak rechtsboven. In het
jaarverslag zijn de materiële onderwerpen gerangschikt naar de
pijlers uit onze Visie 2050: netwerk, leefomgeving,
dienstverlening, veiligheid en sterke organisatie. ‘Financiële
soliditeit’ bijvoorbeeld staat in het hoofdstuk Sterke organisatie
en ‘duurzame luchtvaart’ is terug te vinden in Kwaliteit van de
leefomgeving.

Proces
Voor de matrix wordt elke drie jaar een uitgebreide enquête
gedaan onder alle stakeholders. De laatste was in 2019. In 2021
is een light update uitgevoerd. Dat doen we met een mediaanalyse en raadpleging van collega's die veel contact hebben met
stakeholders. In 2022 zal opnieuw een uitgebreide update van de
materialiteitsanalyse worden gedaan.

Resultaten
In 2021 zijn er geen nieuwe materiële aspecten bijgekomen.
Omgeving en draagvlak en Geluid zijn samengevoegd tot
Omgeving en geluid. Deze samenvoeging reflecteert dat onze
inspanningen voor het verminderen van geluidshinder gericht
zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Het
aspect CO2 en luchtkwaliteit heeft een nieuwe naam gekregen:
Zero-emission luchthavens. De reden hiervan is om duidelijker te
maken dat de scope van dit onderwerp onze luchthavens betreft.
Vergeleken met 2020 zijn de veranderingen in de matrix
minimaal. De onderwerpen in de matrix hebben betrekking op
Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport,
Eindhoven airport en Lelystad airport. Niet alle materiële
aspecten zijn relevant voor de regionale luchthavens vanwege de
aard en schaal van de operaties. Voor sommige aspecten wordt
daarom enkel over Amsterdam Airport Schiphol gerapporteerd.
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Definities van materiële aspecten

Materialiteitsmatrix 2021

P
V
d
n
i

L
h
p
8

Bereikbaarheid
Garanderen dat de luchthaven aan
landzijde voldoende bereikbaar is.

Heel erg
relevant voor
stakeholder

Luchthavencapaciteit
Beschikbaarheid en kwaliteit van
(infrastructurele) capaciteit.

Bereikbaarheid

Bedrijfscontinuïteit
Betrouwbare en veerkrachtige
operatie.

n

Financiële
soliditeit

Zero-emission
luchthavens

Luchthavencapaciteit

Zero-emission luchthavens
Uitstoot door luchthavenactiviteiten
en transport over land. Noot: lokale
emissies kunnen niet worden
teruggebracht tot nul.

Circulaire
economie

Omgeving
en geluid

h
K
p

Veilig en verantwoord
reizen
Duurzame
luchtvaart
Netwerk van
bestemmingen

Klantwaardering
Verantwoord
ondernemen

Werkgeverschap

Omgeving en geluid
Dialoog en betrokkenheid bij
omgeving, en de impact van
vliegtuig- en grondgeluid in de regio.

Erg relevant
voor
stakeholder

Klantwaardering
Voldoen aan behoeften van
luchthavengebruikers.

Financiële soliditeit
Financiële robuustheid en
aandeelhouderswaarde.

P

V

Circulaire economie
Duurzame bronnen en zorgen voor
hergebruik.

Werkgeverschap
Ontwikkeling en training van
medewerkers, vitaliteit en inclusie.

l
d
8 L s
9
i

Bedrĳfscontinuïteit

Hoge impact van Royal Schiphol Group

9
K

Netwerk van bestemmingen
Kwaliteit en frequentie van
bestemmingen.
Verantwoord ondernemen
Transparante en eerlijke
bedrijfsvoering.

l
s

Hele hoge impact van Royal Schiphol Group

Veilig en verantwoord reizen
Zorgen dat de luchthavenoperatie en
-omgeving veilig en verantwoord
reizen mogelijk maakt.
Duurzame luchtvaart
Stimuleren van sectorbrede duurzame
initiatieven en internationale
belangenbehartiging.
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Doelstellingen 2022
We vertalen onze
langetermijnstrategie naar een
businessplan, inclusief het
beschikbare budget. Hierin
staat hoe we onze strategische
mijlpalen gaan halen.

Het businessplan is de basis voor de managementagenda. Hierin
zijn concrete doelen (Top Performance Indicators, TPI’s) en acties
(major deliverables) voor het komende jaar opgenomen. Ze
worden door de hele Schiphol Group gebruikt en de major
deliverables hebben ook betrekking op de regionale luchthavens.
Hierdoor stemmen we activiteiten op elkaar af en focussen we
ons op activiteiten die de meeste waarde toevoegen aan onze

strategische doelen. De TPI’s en major delivarables zijn gebaseerd
op de vijf pijlers van onze Visie 2050: kwaliteit van het netwerk,
kwaliteit van de leefomgeving, kwaliteit van de dienstverlening,
veiligheid en sterke organisatie.
Een belangrijke voorwaarde voor ons businessplan is dat het
financieel solide is. Ook moet het robuust genoeg zijn om
financiële tegenvallers op te vangen.

Local residents

Network

Reputation Score

ICA destinations

7.2

120
Safety

Sustainability

Net Safety Score

CO2 emissions

94.5

-15%
Airlines

Shareholders

On-time Performance

Return on Equity

71%

4.5%

Employees

Passengers

Employee Promoter Score

Net Promoter Score

33

42
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Doelstellingen TPI's 2022
Safety - Net Safety Score: 94,5
De Net Safety Score is gebaseerd op het percentage dagen zonder ernstige 1 incidenten verminderd met het percentage dagen met ernstige incidenten 2 .
Sustainability - emissions: -15% 3
Daling van CO2-emissies ten opzichte van 2019 volgens Scope 1 (aardgas en brandstof van het eigen wagenpark) en geselecteerde items van Scope 3 (elektriciteit en aardgas gebruikt door derden in vastgoed
van Schiphol Commercial met eigen milieuvergunning, brandstoffen op airside, woon-werkverkeer en zakelijk verkeer per eigen auto of met het vliegtuig 4 ). De definitie is gewijzigd vergeleken met vorig
jaar. We volgen nu de market-based emissie methode in plaats van de location-based emissie methode omdat onze elektriciteit 100% hernieuwbaar is.
Network - ICA destinations: 120
Het aantal directe intercontinentale (ICA) bestemmingen voor passagiers en vracht5.
Passengers - NPS: 42
De Net Promoter Score (NPS) is een systematiek waarmee gemeten wordt hoe waarschijnlijk het is dat passagiers Schiphol als luchthaven zullen aanbevelen 5 .
Airlines - On-time performance: 71%
Punctualiteit van uitgaand verkeer is het percentage commerciële vluchten dat op tijd vertrekt (op basis van sectornorm D15)5.
Local - residents reputation score: 7,2
Het target is gebaseerd op reputatieonderzoeken en het aantal melders bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).5
Employees - EPS: 33
De Employee Promoter Score (EPS) is een systematiek waarmee wordt gemeten hoe waarschijnlijk het is dat medewerkers Schiphol als werkgever zullen aanbevelen5.
Shareholders - ROE: 4,5%
Return on Equity (ROE) is het financieel rendement voor aandeelhouders gebaseerd op het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor waardeveranderingen van vastgoed en gedeeld door het gemiddeld
eigen vermogen 6 .
1
2
3
4
5
6

Ernstige incidenten worden gedefinieerd als incidenten resulterend in dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname tot gevolg en incidenten met mogelijk fatale afloop.
De scope van deze TPI betreft Amsterdam Airport Schiphol en aannemers.
Het uitgangspunt is 160 kiloton CO2 in 2019.
De scope van deze TPI betreft de Nederlandse luchthavens van Schiphol Group.
De scope van deze TPI betreft Amsterdam Airport Schiphol.
De scope van deze TPI betreft Royal Schiphol Group.
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Amber Rose Heijdens, met vriendin Laura Contant op weg naar
Valencia, over de duurzame herinrichting van de M-corridor:
‘De circulaire stoelen zitten prima! En hartstikke goed dat je hier ziet
wat Schiphol aan duurzaamheid doet. Daar had ik geen idee van.’
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Kwaliteit van het netwerk
Goede internationale
verbindingen zijn essentieel
voor een open economie als de
Nederlandse. In de afgelopen
jaren heeft Schiphol een sterk
netwerk opgebouwd dat
mensen en bedrijven verbindt,
met bestemmingen en
mogelijkheden over de hele
wereld.

Op Schiphol zijn we trots op ons hoogwaardige netwerk en onze
status als een van de best verbonden luchthavens ter wereld. We
werken hard om deze kwaliteit te behouden, ondanks de
aanhoudende gevolgen van de Covid-19 pandemie op de
commerciële luchtvaart. Net als bij de meeste luchthavens over
de hele wereld, heeft de pandemie ook bij Schiphol geleid tot een
terugval van het aantal bestemmingen.
Luchtvaartmaatschappijen hebben in deze periode hun
netwerken verkleind en vluchtfrequenties verlaagd.
In 2021 nam na de opheffing van de reisbeperkingen de vraag
naar vluchten toe, en daarmee ook het aantal vliegbewegingen.
Dat was vooral te merken in de tweede helft van het jaar. De
capaciteitsbehoefte wisselde continu, en de reisvereisten voor de
passagiers, zoals coronatests en afstand houden, maakten het
hele proces nog ingewikkelder.

Top performance indicator Quality of Network
Local residents

Network

Reputation Score

ICA destinations

XX

118
Safety

Sustainability

Net Safety Score

CO2 emissions

95.1

XX

Airlines

Shareholders

On-time Performance

Return on Equity

77.6%

XX

Employees

Passengers

Employee Promoter Score

Net Promoter Score

31

44

Een netwerk van hoge kwaliteit bieden, gaat verder dan
beschikken over voldoende capaciteit. Veiligheid blijft prioriteit
voor Schiphol. We werken samen met luchtvaartmaatschappijen
en andere partners om routes en vluchtfrequenties op een veilige
en tijdige manier opnieuw te introduceren. Ook duurzaamheid
staat centraal in onze bedrijfsvoering; Schiphol doet er alles aan
om de gevolgen van onze activiteiten voor de lokale
gemeenschap en het milieu te beperken. We blijven ook de
komende tijd veel aandacht besteden aan de gezondheid en
veiligheid van de passagiers.
De TPI van het netwerk, het aantal bestemmingen vanaf
Amsterdam Airport Schiphol, kwam in 2021 uit op 118. Daarmee
werd het doel (120) bijna gehaald. Hoewel het aantal
bestemmingen een stuk lager was dan in 2019 (135), waren we
in 2021 toch de best verbonden luchthaven in Europa.
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9 Netwerk van bestemmingen

Royal Schiphol Group in 2021

Passagiersaantallen per werelddeel in 2021
Passagiersaantal Schiphol in miljoenen (verandering t.o.v. 2020; exclusief
transito)

In 2021 werd ons netwerk van bestemmingen opnieuw getroffen
door de covidpandemie. Het herstel van het passagiersvervoer
door de lucht verliep daardoor in de eerste helft van het jaar
trager dan we eind 2020 hadden voorzien. De vraag naar
vliegreizen begon te stijgen toen de vaccinatiegraad in vele
landen omhoog ging; luchtvaartmaatschappijen gingen weer
vliegen op heropende bestemmingen. Het totale aantal
bestemmingen van en naar Schiphol, inclusief passagiers- en/of
vrachtdiensten, kwam in 2021 uit op 296, tegen 316 in 2020 (en
332 bestemmingen in 2019).
Schiphol is volgens het ACI Airport Industry Connectivity Report
– net als een jaar eerder – de best verbonden Europese
luchthaven, gevolgt door Istanbul, Frankfurt, Parijs Charles de
Gaulle en Moskou Sheremetyevo International Airport. Het
rapport van 2021 plaatste Schiphol wereldwijd op de vijfde plaats
voor hubconnectiviteit, een daling van twee plaatsen ten
opzichte van 2020.

Verkeer en vervoer in 2021
Passagiers
In 2021 verwelkomde Schiphol 25,5 miljoen passagiers (een
stijging van 22% ten opzichte van 2020). We registreerden
266.967 vliegtuigbewegingen. Dat is 17% meer dan in 2020,
maar 46% minder in 2019. We zagen een duidelijk contrast tussen
de eerste en tweede helft van het jaar. Tijdens de eerste zes
maanden, toen er nog steeds covidbeperkingen golden, reisden
5,6 miljoen passagiers via Schiphol, in de zes maanden daarna
waren het er 19,9 miljoen.
In maart begonnen diverse airlines met het aanbieden van ‘covidvrije' reizen naar populaire vakantiebestemmingen. Zo konden ze
tijdens de zomerpiek (vanaf juni) meer passagiers vervoeren.
Schiphol was, volgens metingen van Eurocontrol, in deze periode
de drukste luchthaven van Europa. Het hoogste aantal passagiers
per dag, dat doorgaans in de zomer wordt bereikt, werd in 2021
in de herfstvakantie genoteerd.

19,0
25,5%

2,1
21,1%

0,7
-41,4%

0,8
13,6%
1,9
43,4%

r

1,1
22,6%

Tijdens piekmomenten op de dag was het passagiersvolume zelfs
vergelijkbaar met dat van voor de pandemie. We zien het als een
bewijs dat de luchtvaartindustrie het vermogen heeft om te gaan
met de pandemie. De opkomst van de omikronvariant in
december 2021 heeft de vraag wel weer iets gedrukt.
Vracht
Met de vraag naar luchtvracht ging het in 2021 wereldwijd goed.
Schiphols vrachtactiviteiten vormen dan ook een lichtpuntje
tijdens de pandemie; ze leveren een steeds belangrijker bijdrage
aan de inkomsten van de groep. Het vrachtvolume op Schiphol
bedroeg 1,67 miljoen ton in 2021 (een stijging van 15,7% op
jaarbasis). Hiermee is onze positie als een van Europa's top-vijf
vrachthubs verstevigd.
Van de tonnage ging 67% aan boord van ‘full freighters’ (enkel
vracht). Hier zagen we een groei van 9,1%. Het ‘belly’-vervoer
steeg met 32,0% ten opzichte van 2020. De vraag naar
luchtvracht op chartervluchten steeg sterk gedurende het hele
jaar. Hoewel het aandeel van zogenoemde 'preighters’ (met ook
vracht in de passagierscabine) afnam, speelde dit nog wel degelijk
een rol. Het aantal passagiersvluchten met alleen vracht daalde
met 13% tot 6.730.

Nieuwe cargo-ontwikkelingen
Het blijft een uitdaging om vraag en aanbod van
luchtvrachtdiensten goed op elkaar af te stemmen. In 2021
hebben we met de luchtvaartmaatschappijen en andere partijen
in de vrachtgemeenschap verder samengewerkt om een
dienstverlening van hoge kwaliteit te garanderen in dit snel
veranderende landschap.
Met het Smart Cargo Mainport Programme (SCMP) op
Amsterdam Airport Schiphol optimaliseren we voortdurend de
vrachtprocessen op en rond de luchthaven. Het is een
samenwerkingsverband met een groot aantal partijen in de
vracht. Een mooi voorbeeld uit het programma is hoe de
vrachtgemeenschap samenwerkt om de verstoringen te

VS openen hun grenzen
Op 8 november 2021 hebben de Verenigde Staten haar
grenzen geopend voor het grootste deel van Europa.
Gevaccineerde reizigers, onder wie die uit Nederland,
konden na 20 maanden van beperkingen, weer vliegen
naar de VS. Reizen naar de VS werd in december echter
weer bemoeilijkt door de opkomst van de omikronvariant
van het virus. Eind december gaf de Nederlandse regering
reizigers het advies de VS alleen te bezoeken als dat
absoluut noodzakelijk was. Voor de terugreis gingen
strenge maatregelen gelden.
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verwelkomden we nieuwe cargo-airlines: LATAM Brasil, MIAT

beperken die zijn ontstaan door de covidmaatregelen (zoals het
1,5 meter afstand houden). In september 2021 is een nieuwe
manier van werken geïntroduceerd: vooraf worden digitaal
gegevens gedeeld, waardoor daarna het contact tussen
vrachtwagenchauffeurs en magazijnmedewerkers tot een
minimum kan worden beperkt. Het laden en lossen is zo veiliger,
efficiënter en betrouwbaarder.

Mongolian Airlines, Oezbekistan Airways en Vietnam Airlines.
Bovendien hebben inmiddels alle
passagiersluchtvaartmaatschappijen die vóór de pandemie op
Schiphol vlogen hun activiteiten in de loop van het jaar hervat;
één airline keert in de zomer van 2022 terug.
Top-10 passagiersvolumes en marktaandeel 2021

Binnen SCMP is ook gewerkt aan een gedigitaliseerde
vrachtstationverklaring. Nu nog worden expediteurs pas op de
hoogte gebracht van een zending nadat een vliegtuig is gelost,
in het nieuwe, geautomatiseerde proces krijgen ze al bericht vóór
de aankomst van het vliegtuig. Dit helpt fouten en verkeerde
zendingen te voorkomen. Het systeem, een samenwerking met
afhandelaars, expediteurs en Air Cargo Netherlands (ACN), wordt
in het tweede kwartaal van 2022 ingevoerd.
Verder wordt op 1 januari 2022 de integratie van het Port
Community System Cargonaut in de Schiphol-organisatie
voltooid. Cargonaut is een centrale gegevenshub voor de
vrachtgemeenschap. Schiphol zal het systeem de komende tijd
vernieuwen om real-time gegevensuitwisseling mogelijk te
maken, waardoor vrachtoperaties betrouwbaarder en
voorspelbaarder worden. Dit is een duidelijke stap voorwaarts in
onze ambitie om de ‘slimste’ vrachthub te worden.

Vrachtvolume per werelddeel in 2021
Vrachtvolume Schiphol x 1,000 ton (verandering t.o.v. 2020)

238.6
310,7
23,2%

198,8
13,0%

24,4%

242,6
22,9%
137,1
15.5%

539,4
6,7%

g

(in miljoenen passagiers, exclusief transito)
+/-

Marktaandeel

Istanbul IST

37,0

58,6%

14,9%

Schiphol cargo leverde ook in 2021 een belangrijke bijdrage aan de
kwaliteit van ons netwerk. .

Moskou SVO

30,9

56,5%

12,5%

Parijs CDG

26,2

17,8%

10,6%

Ontwikkelingen in het netwerk

Amsterdam AMS

25,5

22,1%

10,3%

Moskou DME

25,1

52,9%

10,1%

Frankfurt FRA

24,8

32,2%

10,0%

Madrid MAD

24,1

41,3%

9,7%

Londen LHR

19,4

-12,3%

7,8%

Barcelona BCN

18,8

48,0%

7,6%

Parijs ORY

15,7

45,7%

6,4%

In 2021 kon de luchtvaartindustrie beter inspelen op de
veranderende marktomgeving. Nieuwe bestemmingen werden
ingevoerd of de capaciteit op bestaande routes werd uitgebreid.
Vooral de luchtvaartmaatschappijen profiteerden van nieuwe
ontwikkelingen op reisgebied: zo kwam er de zogenoemde
Vaccinated Travel Lane (VTL) voor reizen tussen Amsterdam en
Singapore en werden de Canadese en Amerikaanse grenzen
geopend voor EU-burgers. Ze pasten snel hun dienstregelingen
en capaciteit aan om te voldoen aan de plotselinge groei van de
vraag.

Top-10 vrachtvolumes en marktaandeel 2021
(x 1.000 ton vracht)
+/-

Marktaandeel

In de loop van het jaar zijn ook nieuwe bestemmingen
toegevoegd aan het netwerk van Schiphol. KLM startte
langeafstandsvluchten naar Riyadh (Saudi-Arabië), Bridgetown
(Barbados), Cancún (Mexico) en Port of Spain (Trinidad en
Tobago), en ook nieuwe Europese routes zoal Dubrovnik
(Kroatië), Palma de Mallorca (Spanje), Verona (Italië) en Belgrado
(Servië). Blue Air startte vluchten van en naar Cluj-Napoca
(Roemenië) en easyJet voegde Milaan Bergamo (Italië) toe aan
zijn lijst van bestemmingen vanaf Schiphol.

Frankfurt FRA

2.229

20,0%

16,1%

Parijs CDG

1.958

19,4%

14,1%

Amsterdam AMS

1.667

15,7%

12,0%

Leipzig LEI

1.589

15,3%

11,4%

Luik LGG

1.412

26,8%

10,2%

Londen LHR

1.397

22,2%

10,1%

Luxemburg LUX

1.088

20,2%

7,8%

Keulen CGN

967

14,9%

7,0%

Istanbul ISL

814

1,1%

5,9%

Schiphol verwelkomde nieuwe passagiersairlines: ALK airlines
(Yerevan), Kuwait Airways (Koeweit), Middle East Airlines,
(Beiroet), PLAY (Reykjavik), SKY express (Heraklion, Kos,
Zakynthos), UR Airlines (Erbil) en WestJet (Calgary). Ook

Istanbul IST

759

55,0%

5,5%
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P Bereikbaarheid
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we de uitstoot van stikstof en CO2 en verbeteren we de

Zuid, Schiphol en Hoofddorp (de ‘kerncorridor’) om de groei van

luchtkwaliteit.

het OV-gebruik op te vangen. Naar verwachting zal ProRail in
2022 de opdracht geven voor de modernisering van de

De sterke toename van het aantal bezoekers op Schiphol in de

Bereikbaarheid met het OV

tweede helft van het jaar had gevolgen voor de bereikbaarheid
van de vertrekhal. We zagen in de drukke periode in zomer en
herfst weer voor welke uitdagingen we staan als het gaat om de
capaciteit aan landzijde.

Schiphol bevordert het gebruik van de trein en ander openbaar
vervoer voor de reis naar en van onze luchthaven. We zijn ook
voorstander van hogesnelheidstreinen als vervanging voor
korteafstandsvluchten.

De rustige periodes hebben we gebruikt om vaart te zetten achter
belangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de landzijdige
infrastructuur van Schiphol. Dan zijn we er weer klaar voor als het
luchtverkeer weer naar het 'normale' volume terugkeert. Een
belangrijk programma is het Landside Central Programme (LCP),
dat in 2020 van start ging. Hiermee coördineren we de
verschillende ontwikkelingsprojecten rond toegangswegen op
Schiphol-Centrum. We onderzoeken manieren waarop we de
infrastructuur aan landzijde verder kunnen verbeteren en zo
Schiphol-Centrum bereikbaar houden.

Het treinstation van Schiphol is een belangrijk knooppunt in het
Nederlandse spoorwegnet, het is het op drie na grootste station
van het land voor wat betreft treinverkeer en overstappen.
Bereikbaarheid over het spoor is een essentiële voorwaarde om
de luchthaven goed te laten functioneren. Vóór de
covidpandemie was de trein het primaire vervoermiddel voor
ongeveer 45% van de zogeheten OD-passagiers (Origin and
Destination, met Schiphol als begin- en eindpunt van de reis), en
voor ongeveer 35% van ons luchthavenpersoneel. Doordat velen
tijdens de coronapandemie de trein meden om
gezondheidsredenen, kwamen meer bezoekers met de auto. In
2021 kwam nog maar 35% van onze reizigers per trein naar
Schiphol.

Bij deze uitbreidings- en verbeteringsprojecten houden we altijd
rekening met duurzaamheid en werken we samen met diverse
partners. Om onze duurzaamheidsambities te onderstrepen, zijn
we in 2021 doorgegaan met het stimuleren van de elektrificering
van de taxivloot van de luchthaven: het aantal elektrische auto's
onder de niet-concessiehouders is toegenomen.
In 2021 is ook Schiphol Mobility as a Service (MaaS) van start
gegaan. Het platform stimuleert medewerkers van Schiphol
Group en anderen die werken op de luchthaven gebruik te maken
van het openbaar vervoer, eventueel in combinatie met andere
vormen van transport. MaaS integreert vervoersmogelijkheden:
met één abonnement zijn deze allemaal beschikbaar voor de
gebruikers. Bovendien wordt er gewerkt aan een snelfietsroute
op Schiphol-Noord.
Schiphol zal vanaf 2026 zero-emissie zones invoeren op SchipholCentrum: dan mogen alleen vrachtwagens en bestelauto's die
geen schadelijke stoffen uitstoten gebruikmaken van de
zogenoemde 'logistieke straten' rond de terminal. Zo beperken

Er vinden verschillende studies plaats naar het verbeteren en
uitbreiden van de treinverbindingen. Dit gebeurt in het kader van
het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur, Ruimtelijke
Ordening en Transport (MIRT), dat door de rijksoverheid wordt
geleid. Het MIRT-project voor de Multimodale Knoop Schiphol is
gericht op de capaciteitsvergroting van het trein- en busstation
op Schiphol-Centrum. Het plan is beland in de uitwerkingsfase:
er zijn nu meer details bekend over het ontwerp van Schiphol
Plaza en van het trein- en busstation op Centrum. Bovendien
zullen ProRail en de NS de dienstregeling verder verbeteren: een
hoogfrequente Airport Sprinter zal binnenkort gaan rijden
tussen Amsterdam-Centraal en Schiphol. Alle intercitydiensten
zullen worden omgeleid naar station Amsterdam-Zuid.
Het huidige plan voor de Multimodale Knoop Schiphol is een
oplossing voor de middellange termijn. Studies tonen aan dat op
de lange termijn extra infrastructuur nodig is tussen Amsterdam-

toegangspunten van het treinstation op Schiphol Plaza. Met de
verbetering van de toegang tot het busstation bij de
aankomstpassage wordt naar verwachting eind 2022 begonnen.
ZWASH, MASH, Noord/Zuidlijn
Ook in 2021 heeft Schiphol bijgedragen aan
mobiliteitsonderzoeksprogramma's die zijn gericht op de
uitbreiding van de Noord/Zuidlijn van Amsterdam naar
Hoofddorp via Schiphol. De partners in het MIRT-onderzoek
ZWASH (Zuid-West Amsterdam Schiphol Hoofddorp), dat deel
uitmaakt van het MIRT-programma Samen Bouwen Aan
Bereikbaarheid, richtten zich in 2021 op de technische
onderbouwing voor de verlenging van de Noord/Zuidlijn. Er is
een analyse gemaakt van de mogelijke positieve effecten van de
verlengde metrolijn op het huidige knelpunt in de
Schipholtunnel. Ook is een maatschappelijke kostenbatenanalyse uitgevoerd. De analyse toonde aan dat de
verlenging een waardevolle oplossing is uit economisch en
maatschappelijk perspectief. De MASH-coalitie
(Mobiliteitssysteem Amsterdam Schiphol Hoofddorp) richtte zich
vooral op de politieke samenhang en het financiële voorstel.
Meer informatie over de betrokkenheid van Schiphol bij de
uitbreiding van de Noord/Zuidlijn is te vinden in Onze resultaten,
onder Omgeving en Geluid.

Parkeren
Hoewel we bezoekers van Schiphol aanmoedigen openbaar
vervoer te gebruiken, blijven goede en voldoende
parkeervoorzieningen van belang voor de bereikbaarheid van de
luchthaven. In 2021 had de Covid-19 pandemie nog steeds een
aanzienlijke invloed op de bezettingsgraad van parkeerplaatsen,
vooral tijdens de eerste helft van het jaar. We hebben deze rustige
periode gebruikt voor grootschalig onderhoud aan P3, het
parkeerterrein voor langparkeerders. Ons parkeerterrein P4 is het
hele jaar door GGD Kennemerland gebruikt als test- en
vaccinatielocatie.
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Kwaliteit van de
leefomgeving

Met onze focus op de kwaliteit
van de leefomgeving
onderstrepen we onze
verantwoordelijkheid voor een
duurzame toekomst van de
luchtvaart. Als luchthavenexploitant en centrale speler in
de luchtvaart in Nederland
streeft Schiphol Group naar
veilig en verantwoord
luchtverkeer en het welzijn van
mens en milieu, nu en in de
toekomst.

Royal Schiphol Group wil 's werelds meest duurzame luchthavens
creëren. Voortbouwend op onze huidige prestaties op het gebied
van duurzaamheid, hebben we de roadmap Most sustainable
airports opgesteld. Daarin staan de acties die nodig zijn om onze
doelstellingen voor 2030 te bereiken. Dit is een volgende stap in
het realiseren van onze Visie 2050.
Ondanks de impact van de covidpandemie, zijn we in 2021
doorgegaan met de uitvoering van de acties uit de roadmap. We
erkennen dat veel van de duurzaamheidsprestaties in het
afgelopen jaar, zoals de lagere uitstoot van broeikasgassen, zijn
bereikt doordat er minder is gevlogen. Nu we van de crisis
herstellen, hebben we een kans om een betere balans te vinden
tussen de behoeften van onze klanten en andere stakeholders,
zoals de lokale gemeenschap maar ook de samenleving in het
algemeen.
Local residents

Network

Reputation Score

ICA destinations

7.5

118
Safety

Local residents

Network Sustainability
ICA destinations

95.1

118

7.5

-14%
SustainabilityShareholders

Airlines

CO2 emissions

Airlines

Passengers

Return on Equity

77.6% 44

Employees
Employee Promoter Score

31

Sustainable Development Goals
We hebben onze activiteiten getoetst aan de Sustainable
Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Zes
van de zeventien SDG's sluiten aan op onze activiteiten
en onze rol in de keten. We spannen ons in voor een
toekomstbestendige luchtvaartsector. Als onderdeel van
die inspanningen streven we ernaar onze positieve
impact voor al deze zes SDG's te vergroten en de
negatieve impact te verkleinen.

SDG 8

Waardig werk en economische groei

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11

Duurzame steden en
gemeenschappen

SDG 12

Verantwoorde consumptie en
productie

SDG 13

Klimaatactie

SDG 17

Partnerschap om doelstellingen te
bereiken

Shareholders

On-time Performance Net Promoter Score

31

Return on Equity

-14% 3.8%

95.1 77.6%

Employees

Reputation Score

CO2 emissions

Net Safety Score On-time Performance

Employee Promoter Score

onze agenda voor duurzame luchtvaart op nationaal en
internationaal niveau.

Top performance indicators Quality of Life

Net Safety Score

Safety

milieuvriendelijker te maken. We blijven samenwerken met
overheden, regelgevende instanties en andere toonaangevende
luchthavens (ook die van onze groep) om verder te werken aan

3.8%

Duurzaamheid is een prioriteit tijdens de herstelperiode. We
streven ernaar onze luchthavens op een veilige en
verantwoordelijke manier
te exploiteren. We omarmen
Passengers
Promoter Score
innovatie, die ons kanNethelpen
om onze operatie

44
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Op de TPI Sustainability realiseerden wij in 2021 een score van
-14% CO2-emissies vergeleken met het niveau van 2019. De
doelstelling voor 2021 was -20%. In 2021 was ons gasverbruik
hoger dan in 2020. Dat had twee redenen:
1. Het warmtekrachtkoppeling systeem (WKK) was tussen mei
en december 2020 uitgeschakeld vanwege het terugbrengen
van de operatie naar een kern Schiphol. Dit WKK-systeem
loopt op gas.
2. Een paar WKO-systemen op bepaalde pieren (onder meer de
B- en D-pier) functioneerden niet optimaal wat leidde tot
hoger gasverbruik.
De score op de TPI Local residents voor 2021 was 7,5. Deze score
is gebaseerd op twee elementen:
– Het resultaat van het reputatieonderzoek dat elk kwartaal
wordt gehouden door onderzoeksbureau Motivaction onder
omwonenden. De gemiddelde score was in 2021 6,9. Deze
score is 80% van de reputatiescore.
– De overige 20% wordt bepaald door het aantal melders bij
BAS, Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Royal Schiphol Group in 2021

‘Most sustainable airports’ roadmap
Afvalvrije luchthavens als stap naar circulaire
luchthavens in 2050
– Wat betreft infrastructuur concentreren we ons op
circulair ontwerp en het hergebruik van materialen.
De training van personeel, een materialenhub en
materialenpaspoorten zijn hierbij bepalende factoren.
– Bij de operationele processen minimaliseren, scheiden
en upcyclen we de dagelijkse restmaterialen van horeca,
kantoren en vluchten. We focussen op een betere
scheiding en werken in de tussentijd aan het uitfaseren
van wegwerpproducten.
Emissievrije luchthavens in 2030; energiepositief
in 2050
– Alle nieuwe voertuigen zijn emissievrij, inclusief
afhandelingsmaterieel op airside.
– ‘Oudere’ gebouwen worden gerenoveerd, nieuwe
gebouwen zijn ten minste energieneutraal.
– We gaan efficiënter om met energie, produceren meer
zonne-energie en versterken ons energienet.
Faciliteren van duurzame reisbeleving op weg naar
CO2-neutrale luchtvaart in 2050
– We dragen bij aan 14 procent duurzame
vliegtuigbrandstof in 2030 en optimaliseren procedures
op de grond en in de lucht.
– We stimuleren slimme en schone mobiliteit van en naar
de luchthaven en daarmee investeringen in openbaar
vervoer, fietsvoorzieningen en elektrische deelauto’s.
– We informeren passagiers actief over duurzaamheid,
bieden duurzame reismogelijkheden aan en bestrijden
mensenhandel en de handel in beschermde flora en fauna.
Een verbeterde balans tussen lokale gemeenschappen
en luchthaven in 2030
– We werken toe naar een betere balans tussen
luchthavens en hun omgeving.
– We verbeteren plaatselijke luchtkwaliteit en biodiversiteit.
– We investeren in onze sterkste troef: divers en
gemotiveerd personeel.

s Duurzame luchtvaart
In 2021 hebben we stappen gezet in de versnelling van de
verduurzaming van de luchtvaart. We kregen daarbij steun van
de TULIPS- en Bright Sky-fondsen. We zijn in afwachting van het
besluit of er ook een bijdrage komt van het Nationaal Groeifonds.
TULIPS, dat wordt geleid door Royal Schiphol Group, is een
consortium dat deel uitmaakt van de Europese Green Deal, en
werkt met een subsidie van 25 miljoen euro van de Europese
Commissie. TULIPS wil de uitrol van duurzame luchthaven- en
luchtvaarttechnologieën versnellen. Schiphol wordt de proeftuin
voor 17 demonstratieprojecten die voortvloeien uit deze
samenwerking. TULIPS ging van start in januari 2022 en loopt tot
december 2025.
Bright Sky, gevestigd op Schiphol-Oost, is een plek waar
professionals en studenten kunnen samenwerken aan een
gemeenschappelijke missie: de luchtvaart schoner en duurzamer
maken. Partners zijn onder meer Schiphol Group, Luchtvaart
Community Schiphol (LCS), Luchtverkeersleiding Nederland
(LVNL), JetSupport, de ROC's van Amsterdam en Flevoland en de
Technische Universiteit Delft. In 2021 hebben de Bright Skypartners met succes een overheidssubsidie aangevraagd in het
kader van de Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren. Schiphol
zal dienen als proeftuin voor diverse projecten, onder meer
gericht op de 'autonome luchthaven’ (het digitaliseren en
verduurzamen van de processen) en 'smart access’ (digitalisering
van het securityproces, onder meer met kunstmatige
intelligentie).
Schiphol Group maakt ook deel uit van een consortium dat
bestaat uit SkyNRG, het Koninklijke Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum (NLR), de TU Delft en andere partners. Het
consortium heeft gevraagd om een bijdrage van het Nationaal
Groeifonds: naar verwachting wordt die verviervoudigd
terugverdiend. In het tweede kwartaal van 2022 verwachten we
hier meer duidelijkheid over.
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Begin 2022 heeft Schiphol een brief gekregen van Milieudefensie
met het verzoek toe te lichten hoe we onze CO2-uitstoot tot 2030
gaan verminderen. We zien dit verzoek als een mogelijkheid om
onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid –
waaronder onze roadmap Most sustainable airports – tegen het
licht te houden en indien nodig aan te passen.

Ook in 2021 heeft Schiphol Group ondersteuning verleend voor

Single European Sky

In 2020 en 2021 waren alle werkreizen van Schiphol Groupmedewerkers via KLM-vluchten CO2-neutraal, dankzij onze
bijdrage aan het SAF-programma van KLM. De hoeveelheid

Schiphol Group steunt de doelstelling van Single European Sky
om vliegroutes korter te maken en vliegcapaciteit te vergroten
door het creëren van één Europees luchtruim zonder grenzen. In
het Single European Sky ATM Research-programma (SESAR)
wordt onderzoek gedaan naar manieren om de Europese
luchtverkeersleiding te moderniseren en om efficiency van
processen op de grond, de vliegtuigafhandeling en het gebruik
van de luchthavens te verbeteren. Het Total Airport
Managementconcept, ontworpen door SESAR, is bedoeld voor
slimme oplossingen voor toekomstige uitdagingen, te beginnen
met het versterken van de samenwerking tussen
belanghebbenden in de luchtvaartindustrie.
Na de invoering van Airport Collaborative Decision Making (ACDM) op Schiphol, is de volgende stap de ontwikkeling van het
Airport Operations Plan (AOP), een real-time
luchthavenplanningsysteem dat de operationele managers in
staat stelt een dag vooruit te plannen op basis van de meest
actuele informatie. In 2021 is een eerste AOP ingevoerd, dat in de
komende jaren zal worden uitgebreid. Het AOP, beheerd door
Schiphols nieuwe Airport Operations Centrum (APOC), helpt
medewerkers van de luchthaven, luchtverkeersleiding,
luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven nauwer
samen te werken.

Duurzame vliegtuigbrandstof
Vliegen met duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation
fuel, SAF) is de meest effectieve manier om het luchtverkeer CO2vrij te maken. Voor 2030 streven we ernaar dat in Nederland 14%
van de vliegtuigbrandstof duurzaam is. We zijn direct betrokken
bij diverse projecten die zijn gericht op het versnellen van de
invoering door airlines.

de bouw van en nieuwe biokerosinefabriek in de provincie
Groningen door SkyNRG. We stellen de komende drie jaar
15 miljoen euro beschikbaar ter stimulering van het gebruik van
duurzame vliegtuigbrandstof door luchtvaartmaatschappijen
die op Schiphol vliegen.

infrastructuur aan luchtzijde en aan operationele processen. In
2021 hebben Schiphol, Corendon, Transavia, KLM, LVNL en dnata
gezamenlijk een roadmap gepresenteerd voor de geleidelijke
invoering van duurzaam taxiën, tussen nu en 2030.

duurzame vliegtuigbrandstof die Schiphol via het programma
kocht, was voldoende om alle CO2-uitstoot van deze reizen te
compenseren.
In 2021 is bijna 10.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof geleverd
aan Amsterdam Airport Schiphol. De brandstof werd gebruikt op
een aantal vluchten, waaronder de eerste vrachtvlucht van
Malaysia Airlines vanaf Schiphol, en door het SAF-programma van
KLM.
Samen met de Haven van Amsterdam, SkyNRG en KLM heeft
Schiphol Group meegewerkt aan de oprichting van Synkero B.V.,

Power Up

een startup die zich richt op het ontwikkelen van een
commerciële installatie voor synthetische kerosine in Amsterdam.
Het is de bedoeling dat de productie in 2027 begint, waarna
50.000 ton synthetische kerosine per jaar kan worden
geproduceerd.

Hoe haalbaar is elektrisch vliegen? Wat hebben
luchthavens nodig om dit te vergemakkelijken? En is een
volledig elektrisch netwerk dat Europese regio's verbindt
mogelijk? Om antwoorden te krijgen op deze vragen,
hebben Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague
Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen
Airport Power Up gelanceerd: een proeftuin voor

Roadmap duurzaam taxiën
Schiphol onderzoekt mogelijkheden voor duurzaam taxiën,
waarbij vliegtuigen hun eigen motoren niet hoeven te gebruiken.
Een taxibot, een speciaal voertuig, sleept vliegtuigen van hun
opstelplaats naar de startbaan (of vice versa). Dit kan het
brandstofverbruik drastisch verlagen en daarmee de uitstoot van
broeikasgassen en ook de geluidsoverlast verminderen. De
methode wordt al toegepast bij lege vliegtuigen. Schiphol werkt
samen met sectorpartners om ook duurzaam taxiën mogelijk te
maken voor vliegtuigen met passagiers, brandstof en vracht aan
boord. Uit ons haalbaarheidsrapport blijkt dat voor duurzaam
taxiën veranderingen nodig zijn aan de apparatuur, de

elektrisch vliegen.
Power Up wordt ondersteund door Schiphol Group en
het Koninklijke Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum (NLR). De eerste elektrische
passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland
zullen naar verwachting binnen vijf jaar mogelijk zijn.
Power Up wil dit proces in gang zetten door vier- tot
negenpersoons vliegtuigjes te testen. Er wordt
toegewerkt naar vliegen met grotere toestellen op een
volledig elektrisch Europees netwerk.
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Zero-emission luchthavens

De vier Nederlandse luchthavens van Schiphol Group liggen op
schema om in 2030 ‘zero-emissie’ te zijn. Ons doel voor de lange
termijn is om tegen 2050 een energiepositieve organisatie te zijn.
Ondanks de gevolgen van de covidpandemie houden we vast aan
deze doelen. We willen een energie-efficiëntere organisatie
worden door over te schakelen van fossiele brandstoffen naar
hernieuwbare energiebronnen.
Schiphol Group onderschrijft de nationale, Europese en
internationale klimaatovereenkomsten voor de luchtvaart. We
zetten ons in om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst
van Parijs te halen, die zijn vertaald in het Nederlandse
Klimaatakkoord van 2019. Dit doen we door ons strikt te houden
aan het 'Slim en Duurzaam'-actieplan, dat Schiphol samen met
de partners in de Nederlandse luchtvaartsector heeft opgesteld.

Energieverbruik
In oktober is voor al onze vier Nederlandse luchthavens de ISO
50001-certificering herzien en vernieuwd. We kregen positieve
feedback over de vooruitgang die we boeken op het gebied van
energiebeheer, waarin samenwerking een belangrijke rol speelt.
Het totale energieverbruik van Schiphol steeg van 1598 TJ in 2020
tot 1609 TJ in 2021. De stijging was het gevolg van meer
aardgasverbruik: het was in 2021 kouder dan in 2020. Wel daalde
het elektriciteitsverbruik van Schiphol opnieuw dankzij een
aantal energiebesparende activiteiten.
Hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie, waaronder wind- en zonne-energie en
groen gas, vormt een belangrijk element van onze CO2reductieplannen. Alle elektriciteit die Schiphol Group koopt,
komt nu van windmolenparken in Nederland. Van het gas dat
Schiphol Group koopt is inmiddels 17% groen; het gasverbruik bij
Eindhoven Airport is al 100% groen. Ons doel is het gebruik van
aardgas uiterlijk in 2030 uit te faseren.

Royal Schiphol Group in 2021

Fit for 55
Fit for 55, dat de Europese Commissie in juli 2021 presenteerde, is een uitgebreid pakket aan samenhangende voorstellen
waarmee de Green Deal-doelstelling kan worden bereikt: het verminderen van de CO2-uitstoot in de hele EU voor 2030 met
55%. Schiphol is positief over het plan, met name waar het gaat over de voorgestelde bijmengverplichting voor duurzame
luchtvaartbrandstoffen en de versterking van European Union Emissions Trading System (EU ETS).

In 2021 produceerden de zonnepanelen op de luchthaven
Schiphol in totaal 2,3 miljoen kWh. De panelen op het dak van de
nieuwe P3-parkeergarage waren voor het eerst het hele jaar
volledig operationeel. We zijn ook begonnen met de installatie
van zonnepanelen op het dak van de nieuwe A-pier, en op een
veld naast de landingsbaan op Rotterdam The Hague Airport.
Energie-efficiëntie
In 2021 is de energie-efficiëntie van de luchthaven Schiphol
gestegen tot 7,8%, hoger dan onze doelstelling van 7%. Meer dan
100 aanpassingen op de luchthaven Schiphol hebben
bijgedragen aan de verbetering, waaronder de uitbreiding van
de ledverlichting, de vervanging van oude telecom- en ITapparatuur, en de upgrade van onze systemen voor
klimaatregeling, verwarming, ventilatie en airconditioning. In
2021 werd bekend dat Schiphol onder de Meerjarenafspraken
2017-2020 (met het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat) een energie-efficiëntie had bereikt van meer dan 28%.
De oorspronkelijke doelstelling (12%) was daarmee overtroffen.
De warmte-koudeopslagsystemen die zijn geïnstalleerd in
Terminal 3 en het gebouw The Base functioneren nu nog beter
dan in 2020, hoewel het ongeveer drie jaar duurt voor de
systemen hun optimale efficiëntieniveau bereiken. Er was minder
energie nodig voor de warmtepompen, waardoor het warmteen opslagsysteem in de D-pier verder verbeterde. In 2021
installeerden we ook een nieuw systeem voor warmtekoudeopslag voor het WTC Schiphol Airport 1-gebouw. De
energiebesparingen worden in de jaren 2022-2024 zichtbaar.

Rotterdam The Hague Airport wordt
energiepositief
In 2021 is begonnen met de aanleg van een nieuw
zonnepark op Rotterdam The Hague Airport (RTHA),
naast de landingsbaan van de luchthaven. Met meer dan
37.000 zonnepanelen zal het park elk jaar 14 GWh groene
energie opwekken, wat drie keer de hoeveelheid energie
is die de luchthaven zelf nodig heeft. De rest van de
energie zal gaan naar woningen en bedrijven in de
omgeving. Mede door het zonnepark heeft RTHA het
hoogste niveau (4+) gehaald van de Airport Carbon
Accreditation (ACA). Het zonnepark zal naar verwachting
in 2022 klaar zijn.
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CO2-beheer
In februari 2021 heeft Schiphol opnieuw de CO2-neutrale
certificering (niveau 3+) van het Airport Carbon Accreditation
(ACA)-programma gekregen, voor het achtste opeenvolgende
jaar. De accreditatie kregen we omdat de eigen activiteiten van
de luchthaven CO2-neutraal zijn. De luchthaven Schiphol streeft
ernaar het nieuwe niveau 4+ (transition), dat eind 2020 is
ingevoerd, op korte termijn te bereiken. RTHA heeft de transitionstatus al gehaald.

Bussen
In 2015 zijn elektrische bussen gaan rijden op de platforms van
Schiphol. Begin 2020 werden er nog eens 16 toegevoegd aan de
vloot, wat betekent dat alle 53 bussen aan airside nu elektrisch
zijn. Aan landzijde zijn alle 206 openbaarvervoerbussen in de
Connexxion Amstelland Meerlanden-concessie (inclusief
Schiphol) emissievrije bussen. Daarmee is dit de grootste
emissievrije vloot in de Randstad. Onze volgende stap is de
elektrificering van de bussen van en naar parkeerterrein P3.

Geselecteerde zonne-energieprojecten in India en de Filipijnen
compenseren onze resterende CO2-uitstoot. Mede hierdoor is
Schiphol Group sinds 2012 CO2-neutraal.

Taxi's
De officiële houders van de taxiconcessie van Schiphol – Biosgroep, Schiphol Taxi (BBF) en Schiphol Service (Willemsen de
Koning) – gebruiken sinds 2014 duurzame voertuigen. Samen
exploiteren ze op Schiphol een vloot van 145 elektrische taxi's
(voornamelijk Tesla) en 40 taxibusjes op biogas. Andere taxiexploitanten op de luchthaven zijn verplicht aangesloten bij de
Stichting Taxi Controle en moeten aan specifieke
duurzaamheidseisen voldoen. Deze extra taxivloot omvat nog
eens 397 emissievrije voertuigen. Het totale aantal elektrische
taxi's kwam op 514 uit, minder dan in 2019, wat een gevolg is van
de verminderde vraag tijdens de Covid-19 pandemie.

Luchtkwaliteit
Schiphol Group zet zich in voor het verbeteren van de
luchtkwaliteit op en rond onze luchthavens. We willen de
hoeveelheden van potentieel schadelijke emissies op de
luchthavens en in de omgeving tot een minimum beperken. De
luchtkwaliteit op Schiphol wordt voortdurend gecontroleerd
door de overheid. De provincie Noord-Holland heeft drie
luchtkwaliteitsmeters in de omgeving van de luchthaven en
publiceert de resultaten online. Voor het gebruiksjaar 2021
voldeed Schiphol aan alle luchtkwaliteitseisen van de overheid
(gebaseerd op EU-richtlijn 2008/50/EG). Om een hoge
luchtkwaliteit te bevorderen, hanteren we prestatie-indicatoren,
die zijn gebaseerd op inputmetingen. Daaronder vallen het
installeren van walstroom op de vliegtuigopstelplaatsen en het
elektrificeren van het wagenpark.

Schoon vervoer
Schiphol bevordert het gebruik van schoon vervoer, zowel wat
betreft ons eigen wagenpark als dat van bedrijven die op ons
terrein werken. We hebben twee doelstellingen: het vervangen
van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden door
emissievrije alternatieven, en het verminderen van het
brandstofverbruik.

Ground Support Equipment
Speciale voertuigen, bekend als Ground Support Equipment
(GSE), opereren op en rond de platforms bij de afhandeling van
vliegtuigen, bijvoorbeeld voor de schoonmaak of de catering.
Van oudsher verbruiken deze voertuigen fossiele brandstof.
Schiphol stimuleert gebruikers om ze te vervangen door
elektrische voertuigen. Om deze ambitie te ondersteunen
investeren we in meer laadstations, naast de 750 die momenteel
al aan de luchtzijde beschikbaar zijn.
Om het gebruik van elektrische GSE te stimuleren, heeft Schiphol
een proef gedaan met elektrische Ground Power Units (E-GPU's).
Een GPU voorziet een vliegtuig van stroom als deze niet aan de
gate kan staan. Ze vervangen de GPU’s op diesel. De proef loopt
tot medio 2022. Als de E-GPU's technisch en operationeel
geschikt blijken te zijn, kunnen we hiermee de uitstoot van CO2
verder terugdringen en de luchtkwaliteit verbeteren.

Luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol opereren moeten
voldoen aan diverse voorschriften op het gebied van
luchtkwaliteit: vliegtuigen moeten bijvoorbeeld indien mogelijk
op één motor taxiën en gebruikmaken van walstroom. Schiphol
heeft 243 vliegtuigopstelplaatsen voor passagiersvliegtuigen,
vrachtvliegtuigen en bufferposities: 128 vaste opstelplaatsen aan
de terminal en 115 op afstand. Tot nu toe zijn 72
vliegtuigstandplaatsen uitgerust met walstroom.

Schonere brandstoffen
In juni 2019 stapte KLM Equipment Services over van diesel op
‘gas to liquid’-brandstof (GTL). Al het materieel aan airside werkt
nu op GTL: dit is een synthetische brandstof gemaakt van aardgas,
waarmee nauwelijks zwaveloxiden worden uitgestoten. Hiermee
gaat ook de uitstoot van ultrafijnstof en stikstof aanzienlijk
omlaag.

Ultrafijnstof
Er is betrekkelijk weinig bekend over de gezondheidseffecten van
ultrafijnstof (Ultrafine Particles, UFP’s). Het Nederlandse
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt
de mogelijke gezondheidsrisico's van UFP's voor de lokale
bevolking hoewel een eerdere studie van het RIVM geen
aanwijzingen opleverde dat de lokale sterftecijfers verschillen
van vergelijkbare gebieden in Nederland. De RIVM-studie, die in
2022 wordt gepubliceerd, zal de blootstelling van de plaatselijke
bevolking aan UFP's en eventuele daarmee samenhangende
gezondheidsrisico's in kaart brengen. Meer informatie is te
vinden op de website van het RIVM.
In de studie Gezondheidseffecten ultrafijnstof, gepubliceerd in
september 2021, concludeerde de Gezondheidsraad dat er
aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan UFP's het
risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Er zijn ook aanwijzingen
voor een verhoogd risico op aandoeningen van de luchtwegen
en van een negatieve invloed op de groei van de foetus. De raad
adviseert de uitstoot van UFP's te beperken en, waar mogelijk,
meer afstand tussen de bron van de emissies en (blootgestelde)
personen. De raad adviseert verder de UFP-emissies in kaart te
brengen door structureel metingen uit te voeren. Als eerste stap
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publiceerde Schiphol in oktober 2021 een eigen rapport op basis
van UFP-metingen die samen met TNO zijn uitgevoerd. De
resultaten zijn aanleiding om samen met sectorpartijen een
taskforce op te richten die onder meer de blootstelling onder
platformwerkers onderzoekt en eventuele maatregelen
formuleert.
Actieplan Ultrafijnstof
Schiphol lanceerde in 2019 het Actieplan Ultrafijnstof om meer
te weten te komen over UFP's en maatregelen te nemen om de
uitstoot op en rond de luchthaven te verminderen. Deze
maatregelen zullen ook helpen om CO2 en stikstofoxiden (NOx)
te verminderen en zullen bijdragen aan onze bredere
duurzaamheidsdoelstellingen.
UFP-concentratiemetingen die in de zomer van 2021 zijn
uitgevoerd tonen aan dat het aantal UFP's rond de terminal en
pieren varieert tussen de 100.000 tot 120.000 per kubieke
centimeter. Omdat we nog niet weten wat het effect hiervan is
op de gezondheid, blijft Schiphol de gezondheid van de
medewerkers volgen. Ook blijven we zoeken naar manieren om
blootstelling aan UFP's te verminderen.

Stikstofuitstoot (NOx)
Schiphol committeert zich aan de vermindering van de
stikstofuitstoot. Deze ambitie wordt ondersteund door het
Actieprogramma stikstof, dat begin 2020 is gelanceerd. Het plan
zal ook bijdragen aan het verminderen van de CO2- en UFPuitstoot. In februari 2021, publiceerde het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ontwerp voor een
natuurvergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming.
Op basis van de ontwerpvergunning vallen de NOx-emissies van
Schiphol binnen de wettelijke grenzen. We verwachten begin
2022 een beslissing over de ontwerpvergunning.

Royal Schiphol Group in 2021

n Circulaire economie
Schiphol Group gelooft sterk in een circulaire economie. We
richten ons op het verminderen van ons materiaalgebruik en het
in omloop houden van bestaande materialen. Reststoffen
worden zoveel mogelijk hergebruikt in hoogwaardige
toepassingen. In 2030 willen we een afvalvrije luchthaven
hebben.

Circulaire innovatie op Schiphol
Schiphol heeft de Building Circularity Index (BCI) gebruikt om de
circulariteit te meten in de verschillende ontwerpstadia van 13
bouwprojecten in ons terminalgebouw. We kwamen op een
gemiddelde score van 57%. De BCI helpt ons de milieu-impact van
de materialen te bepalen door hun herkomst en mogelijk gebruik
in een volgend leven te onderzoeken. Schiphol heeft een
materialenpaspoort opgesteld voor het project Privium
ClubLounge West. Daar hebben we de BCI gebruikt als
proefproject.
Circulair meubilair in de M-corridor
De M-corridor, die Lounge 4 verbindt met de M-pier, kreeg in 2021
een duurzame upgrade. Alle stoelen in de gang zijn eerder op
Schiphol gebruikt en zijn opnieuw bekleed met afgedankt leer.
Bovendien werden voormalige informatiebalies van Schiphol en
een KLM Boeing 747 gebruikt voor de productie van
plantenbakken en twee windmolens voor het opladen van
mobiele apparaten.
Plastic flessen in de ban
Om het aantal plastic flessen te verminderen en hergebruik te
stimuleren, installeren we nieuwe watertappunten met sensoren
op en rond Schiphol. We hebben ook 70 'donatiebakken'
geplaatst in de terminal, waar passagiers gebruikte petflessen
achter kunnen laten. Met het statiegeld van de gedoneerde
flessen steunen we een drinkwaterproject in Afrika, via Amref en
de Made Blue Foundation.

Van gras tot bouwmateriaal
De start- en landingsbanen van Schiphol worden
omringd door ongeveer 1.000 hectare grasvelden – bijna
2.000 voetbalvelden. Het maaien van deze velden levert
duizenden tonnen maaisel op. In het kader van onze
ambitie om in 2030 niets meer te verspillen (zero waste)
en volledig circulair te zijn in 2050, is Schiphol een
samenwerking aangegaan met ECOR, een bedrijf dat
panelen perst uit diverse materialen, waaronder maaisel.
De eerste partij gras werd in het voorjaar van 2021
geplant, in juni hadden we na een grote maaibeurt een
enorme kuil vol grasvezels. Na grondige reiniging zijn ze
in oktober verwerkt tot panelen. In de loop van 2022 zal
de productie worden opgeschaald. Van de panelen
worden nieuwe producten gemaakt, zoals plafondtegels
en scheidingswanden. Deze worden gebruikt in
verschillende bouwprojecten op en rond Schiphol.

Circulariteit verankeren in partnerschappen
Hoe meer we samenwerken, hoe beter we kunnen recyclen en
materialen opnieuw kunnen gebruiken bij grote bouwprojecten
op Schiphol. Zo konden we in samenwerking met drie grote
infrastructuurpartners de recycling van asfalt en beton verhogen.
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We waren in staat 60% van het oorspronkelijke asfalt van de
Polderbaan te hergebruiken tijdens onderhoud.
BAM, een van de hoofdaannemers van Schiphol, organiseerde
een duurzaamheidsdag in C-Bèta op het Schiphol Trade Park. Het
doel was partners in de keten aan te moedigen zich in te zetten
voor de zero-waste en circulaire doelstellingen uit Visie 2050 van
Schiphol Group. De nadruk lag in de eerste plaats op logistiek
zonder afval, de registratie van overtollige materialen voor
hergebruik en het opknappen van onderdelen. De
duurzaamheidsdagen leverden een tastbaar resultaat op: een
gezamenlijk ontwikkelde trolley voor het afvalvrij verwisselen van
luchtfilters.
Percentage gescheiden operationele reststromen 1
(per jaar; Amsterdam Airport Schiphol)
60

40

20

1

42,3

44,6

44,5

50,3

48,7

2017

2018

2019
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Vanaf 2018 Exclusief CAT1 vliegtuigafval.
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L Omgeving en geluid
In 2021 bleef onze aandacht erop gericht een goede buur te zijn
voor de omwonenden van Schiphol, maar ook voor onze
passagiers, andere bezoekers en iedereen die op de luchthaven
werkt. Het was ook het jaar waarin we begonnen met Building
back better: we focusten op duurzaamheid en maatregelen
tegen geluidshinder en emissies. Samen met onze regionale
partners onderzoeken we initiatieven die de hele gemeenschap
ten goede komen. Daaronder vallen bijvoorbeeld technologie om
de geluidsoverlast te verminderen en de verlenging van de
Noord/Zuidlijn.

Betrokkenheid bij onze buren
We geloven dat rechtstreeks contact met onze belanghebbenden
de meest effectieve manier is om belangrijke onderwerpen te
bespreken. Maar door de Covid-19 pandemie waren
werkbezoeken ook in 2021 tot een minimum beperkt. Ook onze
traditionele 'Burendagen' werden uitgesteld. Daarom hebben
we ons gericht op manieren waarop we met onze buren online
in contact konden komen, waaronder onze website voor
omwonenden 'Schiphol als buur'. Verder hadden we de
maandelijkse nieuwsbrief en de wekelijkse Schipholluchtverkeersvooruitzichten, waarin prognoses worden gegeven
voor het de vliegtuigbewegingen en het baangebruik. In 2021
lanceerden we Notifly, een app die omwonenden nauwkeurige
locatiegebonden prognoses geeft. Dit model verwerkt een breed
scala aan informatie, zoals radargegevens en informatie over
weersomstandigheden van het KNMI. Tot nu toe is de app
ongeveer 18.000 keer gedownload. We zijn van plan in 2022 de
functionaliteit van de app verder te ontwikkelen en het
dekkingsgebied te vergroten.
De reputatie van Schiphol
Onderzoeksbureau Motivaction doet regelmatig onderzoek naar
wat stakeholders van ons vinden, bijvoorbeeld op het gebied van
communicatie, producten, innovatie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). In 2021 was onze
reputatiescore bij de omwonenden 7,5. Het onderzoek toont ook
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aan dat de omwonenden Schiphol op vrijwel dezelfde manier
bekijken als het grote publiek, maar ook dat onze inspanningen
om de zichtbaarheid van het management, MVO en relaties met
onze stakeholders te verbeteren door omwonenden steeds meer
worden gewaardeerd. Samen met het aantal meldingen bij het
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), is onze reputatiescore
een belangrijke factor voor onze 'Omwonenden' Top
Performance Indicator (TPI). In 2021 hebben we ook opdracht
gegeven voor een onderzoek naar de communicatiebehoeften
van verschillende bewonersgroepen.

Samenwerking en dialoog
Schiphol neemt deel aan verschillende
samenwerkingsverbanden die erop gericht zijn de
luchthavenindustrie duurzamer te maken en de luchthaven nog
meer multimodaal te maken. In 2021 hebben we ons samen met
partners weer ingezet om de internationale spoorverbindingen
te versterken en om van het spoor een aantrekkelijker alternatief
te maken voor korteafstandsvluchten. Schiphol maakt ook deel
uit van de Logistieke Alliantie, en in mei 2021 werden we het
nieuwste lid van de Mobiliteitsalliantie, die inzet op een
verbetering van de mobiliteit en infrastructuur in Nederland.
Politieke belangenbehartiging en
stakeholdermanagement
Schiphol Group is continu in dialoog met politieke stakeholders
op lokaal, nationaal en internationaal niveau over een breed scala
aan onderwerpen. In het afgelopen jaar hebben de luchtvaart,
Schiphol en de luchthaven Lelystad een rol gespeeld in veel
openbare debatten, zowel in de politiek als in de media. Niet alle
stakeholders hebben dezelfde opvattingen over de luchtvaart en
haar toekomst, maar we zijn ervan overtuigd dat een open
dialoog de weg vooruit is.
In 2021 heeft Schiphol samen met vooraanstaande partners in
onze waardeketen, twee position papers gepresenteerd aan
politieke partijen en regeringsfunctionarissen. Daarin hebben we
uiteengezet hoe de industrie duidelijke stappen zet op weg naar
een duurzame toekomst. Beide documenten roepen op om
overheidsbeleid, innovatie en investeringen beter op elkaar af te

Kinderreporters zoeken antwoorden
Schiphols YouTube-kanaal kreeg in 2021 een spannende,
nieuwe aanvulling. Kids reporter nodigt kinderen uit om
een bezoek te brengen aan Schiphol en op zoek te gaan
naar de antwoorden op hun vragen over de luchthaven
en over de luchtvaart in het algemeen.

stemmen, onder meer door de oprichting van een fonds voor
duurzame innovatie en een community-fonds. Schiphol en haar
partners streven verder naar de bekrachtiging van het
Luchthavenbesluit en de opening van de luchthaven Lelystad.
Stichting Leefomgeving Schiphol
Stichting Leefomgeving Schiphol geeft uitvoering aan twee
initiatieven: een verbeterprogramma voor gebiedsgerichte
projecten en een programma voor individuele maatregelen
(waaronder degene die gericht zijn op vermindering van
geluidsoverlast). Schiphol heeft 20 miljoen euro beschikbaar
gesteld aan de stichting, die mede mogelijk is gemaakt met
financiering door de provincie Noord-Holland en het ministerie
van IenW. Aanvragen voor het programma met individuele
maatregelen zullen ook na 2021 worden aanvaard, maar de
stichting accepteert geen aanvragen meer voor gebiedsgerichte
initiatieven. De stichting begint in 2022 een nieuw
financieringsprogramma dat is gericht op technieken en
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Geluid

Schipholfonds

Geluidhinder door vliegverkeer bleef in 2021 een centraal thema
in onze besprekingen met de lokale community. Schiphol houdt
zich aan de afspraken die zijn gemaakt om de impact van haar
activiteiten op omwonenden te minimaliseren. Het aantal
jaarlijkse vliegtuigbewegingen is gemaximeerd op 500.000,
waarvan er 32.000 mogen plaatsvinden tussen 23.00 en 07.00
uur. Door de covidcrisis waren er in het operationele jaar 2021
aanzienlijk minder vliegtuigbewegingen: 238.758 (tegen
497.303 in het meest recente pre-covidjaar, 2019). Daarvan
vonden er 16.450 's nachts plaats. Schiphol verwacht op basis van
recente herstelscenario's dat het huidige plafond van 500.000
niet zal worden bereikt voor het midden van dit decennium.

Het Schipholfonds moedigt sportieve activiteiten aan.
Een paar keer per jaar geeft het donaties aan openbare,
non-profit sportvereniging in de omgeving van Schiphol.
In 2021 werd het reguliere budget van het Schipholfonds
met 25% verlaagd tot 375.000 euro. Daarvan is 278.276
euro in de loop van dit jaar gedoneerd aan 57 initiatieven.
Het Schipholfonds zal ook in 2022 kunnen beschikken
over 375.000 euro .

De Nederlandse overheid werkt aan de invoering van het Nieuwe
Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS), met regels voor
preferentieel baangebruik op Schiphol. Het NNHS stelt ook de
kaders vast voor het aantal ernstig gehinderden in de omgeving
van de luchthaven, zodat de geluidsoverlast binnen specifieke
geluidscontouren blijft. Het NNHS hanteert de geluidscontouren
48 en 58 dB(A) Lden. De huidige regulering schrijft nog steeds de
oudere NRM-methode voor.

innovatie die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Meer
informatie is te vinden op stichtingleefomgeving.nl.

Regionale en lokale werkgelegenheid
Schiphol stimuleert de regionale werkgelegenheid via
initiatieven als het samenwerkingsverband Luchtvaart
Community Schiphol (LCS). LCS brengt bedrijven, onderwijs- en
overheidsorganisaties samen om de arbeidsmarkt op Schiphol te
versterken. De deelname van Schiphol aan LCS onderstreept onze
ambitie om een aantrekkelijke werkgever in de regio te zijn. Dit
zien we als onderdeel van een open en samenwerkende
community. LCS speelt ook een coördinerende rol in het
Luchtvaart Inclusief-programma, dat steun biedt aan personen
die moeilijkheden ondervinden bij het vinden van werk.

De contouren laten de gebieden zien waar de gemiddelde
geluidsbelasting door vliegtuigen meer dan 48 respectievelijk 58
dB(A) bedroeg. Binnen de 48 dB(A)-contour is berekend hoeveel
bewoners worden aangemerkt als 'ernstig gehinderden', waarbij
de huidige grenswaarde 180.000 bedraagt. Het veel lagere aantal
vluchten heeft grote invloed gehad: in 2021 kwam het aantal
bewoners met veronderstelde ernstige geluidshinder uit op
59.600. Dit is aanzienlijk lager dan in 2019 (142.000).
Doorgaans zijn er twee factoren die invloed hebben op de
geluidshindercijfers: veranderingen in het baangebruik door
weersomstandigheden en door onderhoudswerkzaamheden.
Deze zorgen voor wijzigingen in het preferentiële baangebruik
en leiden tot meer overlast. Door de krimp in het vliegverkeer was
er tijd en ruimte om verschillende onderhouds- en

Geluidscontouren in Lden

Lden in gebruiksjaar 2021

bouwwerkzaamheden te vervroegen en uit te voeren; zo
verkleinen we hun impact op de omgeving.

Geluidshinder verminderen
Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn een
programma gestart om geluidshinder in de omgeving te
verminderen: minderhinderschiphol.nl. Het programma bestaat
uit 44 maatregelen. Deze zijn samengesteld in overleg met
plaatselijke autoriteiten, omwonenden en andere
belangengroepen. In maart 2021 presenteerde Schiphol het
programma aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(I&W), dat ook opdracht gaf tot een extra evaluatie van het
programma. De resultaten zullen we in 2022 gebruiken voor de
verdere ontwikkeling van het programma. In 2021 zijn acht
maatregelen geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Een daarvan is de
voorgestelde invoering van de nieuwe luchthavengelden, die
airlines stimuleren voor stillere vliegtuigtypes te kiezen.
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Meldingen van omwonenden
Het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS), een stichting van de
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport
Schiphol, biedt via zijn website gedetailleerde informatie over het
vliegverkeer, het baangebruik en vliegroutes, en ook algemene
informatie over wonen in de omgeving van Schiphol. BAS
beantwoordt vragen en registreert meldingen van
omwonenden. De website voor het geluidsreductieprogramma
minderhinderschiphol.nl legt uit hoe Schiphol BAS-gegevens
gebruikt bij de ontwikkeling van geluidshindermaatregelen.
In 2021 steeg het aantal meldingen met bijna 80% ten opzichte
van 2020, terwijl het aantal melders toenam met minder dan 5%.
Het aantal vliegtuigbewegingen nam tegelijkertijd nauwelijks
toe ten opzichte van een jaar eerder. Relatief is er dus sprake van
een grotere stijging van het aantal meldingen. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat de afname van het vliegverkeer vanwege de
covidpandemie de omwonenden bewuster heeft gemaakt van
geluidsoverlast door vliegtuigen.
Meer informatie is te vinden op de volgende websites:
– Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
–
–
–
–

NOMOS
Omgevingsraad Schiphol
Stichting Leefomgeving Schiphol
Samen op de Hoogte
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Melders en meldingen bij BAS
Focusgroep 1
2021

Aantal melders

Veelmelders
20202

2021

20202

7.645

7.314

61

36

Specifieke meldingen 3

60.618

32.564

105.402

62.986

Periodemeldingen 3

50.084

27.096

8.645

4.569

4.833

1.350

230

200

115.535

61.010

114.277

67.755

Aantal meldingen

Algemene meldingen 3
Totaal aantal meldingen
1
2
3

De Focusgroep bestaat uit melders die per jaar tussen de 1 en 500 meldingen doen. Veelmelders zijn melders die meer dan 500 meldingen per jaar doen. Veelmelders worden
in de overzichten wel genoemd, maar in de analyses niet meegenomen om een vertekend beeld te voorkomen.
In februari 2022 heeft een correctie plaatsgevonden via een addendum op de BAS jaarrapportage 2020, nadat uit onderzoek bleek dat ca. 2% van het totaal aantal meldingen
en 0,6% van het aantal melders niet goed was geregistreerd. Voor meer informatie zie Rapportages 2020 - BAS (bezoekbas.nl).
Specifieke meldingen zijn meldingen van geluidshinder op een specifiek tijdstip, periode meldingen zijn meldingen van geluidshinder over een bepaalde periode, en algemene
meldingen zijn alle meldingen die niet direct gerelateerd zijn aan geluidshinder van vliegverkeer, bijvoorbeeld over het milieubeleid.
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Local residents

Network

Kwaliteit van
de dienstverlening

Reputation Score

ICA destinations

XX

118

Schiphol Group streeft ernaar
de passagiers en andere
klanten service van hoge
kwaliteit te bieden. We maken
gebruik van digitale
hulpmiddelen en processen, en
werken nauw samen met
partners om innovatieve
concepten te introduceren.
Doel is dat al onze bezoekers
een vlotte en inspirerende
ervaring hebben.

Safety

Sustainability

Net Safety Score

CO2 emissions

95.1

Network
ICA destinations

118

XX

Airlines
On-time Performance

Safety

Shareholders

Sustainability

Net Safety Score

Return on Equity

CO2 emissions

95.1 Quality
XX
77.6% Top performance indicator
of Service

Door de Covid-19 pandemie zijn we opnieuw gaan kijken naar de
kwaliteit die Schiphol biedt. Ook hebben we voorrang gegeven
aan de ad-hocbehoeften van onzeEmployees
klanten. Passagiers willen
Promoter Score
veilig en verantwoord reizen, en Employee
onze vastgoedhuurders
hebben
een veilige en gezonde werkruimte nodig.
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Onze luchthavens moeten de meest duurzame ter wereld zijn en
van hoogstaande kwaliteit – dat is onze ambitie. Om dit te
bereiken, zoeken we steeds nieuwe manieren om waarde toe te
voegen voor onze klanten en andere belanghebbenden.
Technologie en data zijn hier belangrijke hulpmiddelen voor. Die
stellen ons in staat excellente service te bieden op een
kosteneffectieve manier. In 2021 hebben we verder gewerkt aan
de versterking van onze IT- en data-infrastructuur, zodat we een
stevige basis hebben voor de komende jaren.
De NPS TPI voor passagiers komt uit op +44. Dat is boven het
target van +40. Dit kwam met name door verbetering van de
wayfinding, efficiëntere processen en verbeterde schoonmaak.
Maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid, social
distancing en informatievoorziening werden zeer gewaardeerd
door passagiers.
De airlines TPI, On-time performance (OTP), was met 77,6% onder
de doelstelling van 80%. Tot juli, met uitzondering van twee
weken met extreem winterweer in februari, was de OTP erg hoog
(88,8%). Dat kwam door de reisrestricties en het geringe aantal
passagiers en vluchten. Vanaf juli werd de OTP beïnvloed door de
COVID-19 maatregelen, zoals het checken van documenten wat
weer invloed had op de doorstroming. Dit, gecombineerd met
een snelle opschaling van het aantal vluchten en passagiers en
beperkte beschikbaarheid van personeel, beïnvloedde de OTP.
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Passengers

Airlines

Net Promoter Score

On-time Performance

XX

77.6%

44
Employees

Passengers

Employee Promoter Score

Net Promoter Score

31

Nieuwe concepten
In de afgelopen jaren hebben we vernieuwende retail- en
horecaconcepten geïntroduceerd. In januari verwelkomde
Schiphol Tony's Chocolonely, de chocolademaker met de missie
alle chocolade 100% slaafvrij te maken, die zijn eerste
belastingvrije winkel van één merk op de luchthaven opende.
Later in het jaar opende een nieuwe Gucci-winkel in Lounge 2,
een topmerk voor handtassen, bagage en andere luxe goederen.
In juni ging de pas gerenoveerde Privium ClubLounge West open.
De uitgebreide lounge, tussen de E-pier en de F-pier in het nietSchengengebied, beschikt onder meer over individuele
werkplekken, verbeterde eet- en drinkvoorzieningen, een
douche en een spa.
Amsterdam Airport Schiphol is een samenwerking aangegaan
met de regionale luchthavens van Schiphol Group op het gebied
van reclame. Voor adverteerders wordt het mogelijk via één
aanspreekpunt alle bezoekers op onze Nederlandse luchthavens
te bereiken met media en andere promotiemogelijkheden.
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gezondheids- en veiligheidsinformatie en handgeldispensers, en
we hebben ons (covid)betalingsplan uitgebreid.

Slimme en duurzame werkruimten
We passen onze verhuurde voorzieningen voortdurend aan en
verbeteren faciliteiten met het oog op onze ambitie om een zeroafval en zero-emissie organisatie te worden. In 2021 installeerden
we een warmte-koudeopslag in het WTC. Ook de Outlook,
Avioport en ons hoofdkantoor zullen binnenkort beschikken over
een warmte-koudeopslag. De voorbereidingen zijn in gang
gezet.
Italiaans topmerk Gucci opende een winkel in Lounge 2.

See Buy Fly gaat verdwijnen van Schiphol. We hebben in 2021
gekozen voor een andere visuele strategie voor winkels en
horeca. See Buy Fly, dat vooral focust op prijsacties, is vervangen
door een aanpak die is gericht op de bijzondere winkel-, eet- en
drinkervaring die passagiers kunnen ondergaan op Schiphol.
Bekende Nederlandse iconen spelen hierin een centrale rol.

Inspirerende voorzieningen voor huurder

Schiphol steunt BREEAM In-Use, een
milieubeoordelingsmethode die investeerders, eigenaars,
beheerders en gebruikers in staat stelt duurzame verbeteringen
door te voeren in de operationele prestaties van hun gebouwen.
Eind 2021 hadden we zeven gebouwen in onze portefeuille met
een BREEAM In-Use Certificaat, de meeste met de beoordeling
'Very Good' of 'Excellent'. In 2021 is Avioport voor de eerste keer
gecertificeerd, met een ‘Excellent’-score. De gebouwen Outlook
en The Base B en C werden opgewaardeerd naar respectievelijk
'Very Good' en 'Excellent'.

In ons vastgoed op Schiphol werken duizenden professionals,
voor wie we een veilige en inspirerende werkomgeving willen
creëren. We denken dat een van de blijvende gevolgen van de
Covid-19 pandemie zal zijn dat meer mensen thuis werken en het
kantoor verandert van een traditionele werkplek in een plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren en ideeën
uitwisselen. Het past bij Connecting your world: we verbeteren
onze commerciële faciliteiten en creëren inspirerende openbare
ruimten waar mensen tijdens de werkdag waardevolle contacten
kunnen leggen.
In 2021 verbeterden we de openbare voorzieningen en
ontmoetingsruimten in het WTC Schiphol Airport-gebouw. We
voegden buitenruimte toe met een ruim balkon dat uitkijkt over
de luchthaven, evenals een nieuwe eet- en drinkgelegenheid.
Onze inspanningen voor de huurders tijdens de pandemie was
divers: we hielpen bedrijven bijvoorbeeld een veilige afstand van
1,5 meter te bewaren met vloermarkeringen, verstrekten

Smart Airport City
Onze roadmap Schiphol's Smart Airport City 2030 geeft richting
aan de manier waarop we data verzamelen met onze slimme
Internet of Things (IoT)-apparatuur, zoals energie- en
watermeters, en gebouwbeheersystemen. Huurders en collega's
krijgen hiermee waardevolle inzichten in de bezetting en het
gebruik van gebouwen. De Smart Building Scorecard helpt hen
hierbij.
Met technologie en data kunnen we de luchthavenervaring
verder verbeteren. Dan kan het gaan over mogelijkheden op de
korte termijn voor passagiers en andere bezoekers, maar ook over
ons doel om van Schiphol een volledig autonome luchthaven te
maken, met technologie in de hoofdrol. Onze ambitie om
voortdurend te investeren in digitale oplossingen en innovatie

Welkom terug!
Afgelopen zomer kwamen er langzaamaan weer meer
reizigers in de terminal. Schiphol vierde dat met diverse
acties in juli en augustus:
– Reizigers kregen bagagelabels met een speciale
boodschap.
– Op de Kiss & Ride zone werden polaroidfoto’s
gemaakt van vertrekkende reizigers en hun
wegbrengers als aandenken aan elkaar.
– Aankomende reizigers ontvingen een bosje bloemen.
– Op Spotify is Schiphol’s Summer Playlist geplaatst,
waarmee reizigers in de vakantiestemming kunnen
komen (of blijven).

staat centraal in onze Visie 2050. In 2021 hebben we onze IT- en
datastrategie vastgesteld voor de periode 2021-2023.
Een belangrijk aandachtspunt in 2021 was de uitbreiding van
onze datacommunicatiecapaciteit en het verbeteren van
essentiële operationele infrastructuur. We hebben een unieke
draadloze infrastructuur geïnstalleerd op de hele luchthaven.
Daarmee hebben we de dekking uitgebreid tot alle openbare en
niet-openbare gebieden, waaronder alle terminalgebouwen, de
pieren en de kelders. In de komende 15 jaar zal de nieuwe
netwerkinfrastructuur verschillende draadloze
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netwerktoepassingen, waaronder een openbaar 4G- en 5Gnetwerk voor alle bezoekers, ondersteunen. Ook is het geschikt
voor mobiele breedband, die nodig is voor essentiële
luchthaventoepassingen.
We introduceerden verschillende nieuwe klantgerichte digitale
innovaties. In februari 2021 werd de parkeergarage van Schiphol
een van de eerste faciliteiten in Nederland waar contactloos kan
worden betaald met behulp van een QR-code op een
smartphone. We hebben ook de functionaliteiten van de
Schiphol-app uitgebreid: passagiers kunnen voortaan eten en
drinken in de app bestellen, contactloos betalen in de terminal
en achter de security hun bestellingen ophalen. Ook lanceerden
we een 'Click & Collect'-proef, waarin passagiers tot twee uur voor
vertrek online producten kunnen bekijken en reserveren en
daarna afhalen op aangewezen afhaalpunten in de terminal.

V Luchthavencapaciteit
Schiphol heeft een ingrijpend investeringsprogramma om op
korte, middellange en lange termijn voldoende capaciteit te
hebben. Daarin zitten diverse grootschalige projecten die nu in
uitvoering zijn. Schiphols investeringen op dit gebied omvatten
verbeteringen van het landzijdige toegangswegennet, de bouw
van een nieuwe pier en de herinrichting van Lounge 1. Bovendien
verdubbelen we de taxibaan Quebec om de veiligheid en de
efficiëntie verder te verbeteren. De eerste fase is inmiddels
afgerond.

Masterplan
We hebben alle ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen in een
Masterplan. De bedoeling is onze projecten te integreren in
regionale ontwikkelingen. Het doortrekken van de Amsterdamse
Noord/Zuidlijn naar Schiphol is daar een voorbeeld van. Het plan
streeft ook naar een duurzamere luchtvaart en gaat uit van de
infrastructuur die nodig is om de overgang te maken naar stillere
en schonere vliegtuigoperaties.

Royal Schiphol Group in 2021

Plan 2030
Vanwege de strenge financiële beperkingen waarmee Schiphol
Group te maken heeft door de covidpandemie, heeft Schiphol
investeringen opnieuw bekeken en gewogen. Dit heeft
geresulteerd in het Mid-Term Plan 2030, waarin ons
ontwikkelingspad voor de komende 10 tot 15 jaar staat. We
geven duidelijk aan welke actie we wanneer moeten
ondernemen, onder meer afhankelijk van hoe de vraag naar
luchtverkeer zich herstelt na de pandemie.

De nieuwe pier en terminal
Schiphol bouwt een nieuwe pier, de A-Pier, om plaats te bieden
aan grote en middelgrote vliegtuigen. De nieuwe pier zal de
capaciteit van Schiphol een hoognodige impuls geven en zal
helpen te voldoen aan de groeiende vraag naar nieuwe
vliegtuigstandplaatsen en gates in het bijzonder. Dit natuurlijk
zodra de passagiersaantallen weer op het niveau komen van voor
de pandemie. Extra standplaatsen worden in een later stadium
aan de pier toegevoegd.
De nieuwe pier werd niet, zoals de bedoeling was, in 2021
opgeleverd, maar was tegen het einde van 2021 pas voor 60%
klaar. Gezien de vertraging hebben Schiphol en de aannemer,
Schiphols joint-venture partner Ballast-Nedam TAV, besloten de
samenwerking en het contract te beëindigen. Schiphol begint
een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de voltooiing van de
pier. Zodra een nieuwe aannemer is aangewezen, stellen we een
nieuw tijdschema vast.

Herontwikkeling Vertrekhal 1 en Lounge 1
In 2021 is de herinrichting van Vertrekhal 1 voltooid. Het nieuwe
securityfilter op de tussenverdieping, met 21 nieuwe security
lanes die zijn uitgerust met CT-scanners, werd bij het begin van
het zomerseizoen in gebruik genomen. Ook hebben we een
nieuwe route voor passagiers met ruimbagage geopend, boven
op de no-bag (online check-in) route die we in 2020 al hadden
geïntroduceerd. Beveiligingsfilter 1 kan bij drukte worden
gebruikt als overloop van filter 2, en omgekeerd. Tijdens de
piekuren hebben we dus meer capaciteit.

De nieuwe A-Pier geeft de capaciteit een hoognodige impuls.

In de loop van 2021 is de Europese aanbestedingsprocedure voor
de herinrichting van Vertreklounge 1 (achter de security) in gang
gezet. De bouw moet in het derde kwartaal van 2022 beginnen.
De werkzaamheden zullen in verschillende fasen plaatsvinden,
zodat de lounge volledig operationeel blijft.

Uitbreiding taxibaan Quebec
De verdubbeling van taxibaan Quebec bleef in 2021 volledig op
koers. Op de hele luchthaven is er nu een structuur van dubbele
taxibanen voor het taxiën van vliegtuigen rond het hele
terminalcomplex, met uitzondering van taxibaan Quebec. Het
verdubbelen van Quebec , lost twee problemen tegelijk op: voor
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wordt het leiden van
taxiënde vliegtuigen beter beheersbaar, en vliegtuigen hoeven
niet langer in de rij te wachten. Op deze manier vergroten we de
veiligheid op Schiphol en verbeteren we tegelijk onze
dienstverlening aan de airlines. In december 2021 is – volgens
plan en binnen het budget – de eerste fase van Project Quebec
opgeleverd. Dit omvatte de complexe bouw van een nieuw
avioduct (van 250 bij 60 meter) over de A4.
In de volgende fase van het project, die in 2022 begint, beginnen
we onder meer aan de aanleg van extra taxibanen (voor een nog
betere routing). Bovendien gaan we een nieuwe beveiligingspost
bouwen. Fase 2 moet eind 2025 voltooid zijn.
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h Klantwaardering
We volgen de tevredenheid van onze passagiers en andere
klanten. Dit hoort bij onze inspanningen om een hoge kwaliteit
van service te handhaven. Het is vooral een intern proces en gaat
bijvoorbeeld door middel van enquêtes. We houden ook
nauwlettend in de gaten hoe Schiphol wordt beleefd in
vergelijking met ander toonaangevende luchthavens. Ons doel is
dat Schiphol in 2025 behoort tot de top drie hubluchthavens van
Europa, zoals wordt gemeten met de Airport Service Quality
(ASQ), een belangrijke benchmark voor de sector.
Omdat de meeste hubs in 2021 niet deelnamen aan de ASQbeoordeling (of niet het hele jaar), kan geen betrouwbare
vergelijking worden gemaakt met andere jaren. We verwachten
in 2022 wel weer een score te kunnen presenteren.

Awards
In september 2021 werd Schiphol door de Travel Retail Awards
onderscheiden als de luchthaven met de 'best sense of place’ . De
prijs is een erkenning voor onze voortdurende inspanningen om
onze bezoekers een unieke winkel- en horecaervaring te bieden.
Eerder in het jaar werd Schiphol uitgeroepen tot
'Vrachtluchthaven van het jaar' in het kader van de Air Cargo
Week World Air Cargo Awards. De lezers van Air Cargo Week
waardeerden de inzet van Schiphol voor de ontwikkeling van de
vrachtsector, onze faciliteiten en de efficiëntie van onze
vrachtoperatie.

Passagiersbeleving
De Net Promotor Score (NPS) van Schiphol was in 2021 +44 (een
stijging ten opzichte van +39 in 2020). Dit was hoger dan onze
minimumdoelstelling van +40 voor het jaar. Op de meeste
vlakken was er een positieve ontwikkeling. Net als in 2020 waren
veilig en verantwoord reizen belangrijke factoren. Onze
inspanningen op gezondheid en hygiëne, inclusief de
coronamaatregelen, zijn over het algemeen goed ontvangen.

Royal Schiphol Group in 2021

Uit de NPS-resultaten kunnen we ook opmaken dat er nog ruimte

Tevredenheid huurders vastgoed

is voor verbetering op bepaalde terreinen. In de tweede helft van
het jaar, toen het weer drukker was in de terminal, werden de

Schiphol Commercial Real Estate (SCRE) houdt jaarlijks een
enquête om te zien hoe tevreden onze vastgoedklanten zijn over
hun huurpartnerschap en de service die we verlenen. De opzet
van de enquête was in 2021 anders dan in eerdere jaren,
waardoor de resultaten niet een-op-een kunnen worden

wachttijden bij de incheckbalies minder goed beoordeeld. Dat
was vooral toe te schrijven aan de extra controles op test- en
vaccinatiebewijzen. Bij aankomende passagiers werd de
wachttijd bij de reclaim als een probleem naar voren gebracht.
Ook het gebrek aan sfeer in de lounges werd genoemd: in de
eerste vier maanden van het jaar waren veel winkels en eet- en
drinkgelegenheden gesloten. Het oordeel verbeterde toen de
zaken weer opengingen.

Waardering door airlines
Schiphol houdt ook de tevredenheid van haar luchtvaartklanten
in de gaten. Regelmatige gesprekken, driemaandelijkse
vergaderingen, enquêtes, en het monitoren van de ‘airline
journey’ op de luchthaven – alles helpt ons de klantervaring te
verbeteren. In de tweede helft van het jaar hebben we
luchtvaartmaatschappijen geholpen te voldoen aan de
plotselinge toename van de vraag naar vliegreizen.
Het reorganisatieprogramma van Schiphol, Project Reset, heeft
geleid tot de herverdeling van rollen en verantwoordelijkheden,
en er is meer nadruk op de luchtvaartklant. Schiphols afdeling
Airline and Cargo Partnerships, onderdeel van de business unit
Airport Operations & Aviation Partnerships, richt zich op het
verbeteren van de journey van passagiers-airlines en cargoairlines. In 2022 zullen we prioriteit blijven geven aan de
efficiëntie van de luchthaven: die is een belangrijke drijfveer voor
onze klanten uit de luchtvaartsector en andere
belanghebbenden. Aandachtspunt blijft ook de on-time
performance; we voorzien dat die onder druk komt te staan als
het luchtvervoer zich herstelt.

vergeleken. In 2020 en 2021 hielp het SCRE-team huurders door
de Covid-19 pandemie te navigeren. Daardoor beoordeelde 85%
onze service als 'goed, zeer goed of uitstekend’.
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Veiligheid
Veiligheid staat voor Schiphol
Group altijd voorop. We
investeren jaar op jaar in onze
veiligheids- en
beveiligingsinfrastructuur. We
werken hard aan de
ontwikkeling van een
sterke veiligheidscultuur
waarin alle
Schipholmedewerkers en partners een
gemeenschappelijk doel
nastreven.

Veilig en verantwoord reizen
Veiligheid en beveiliging zijn veelomvattend: we willen dat de
passagiers veilig en verantwoord reizen, maar ook dat anderen
die onze luchthavens bezoeken of gebruiken veilig zijn. Er zijn
operationele risico's waarmee we dagelijks hebben te maken.
Bovendien kunnen ook bouwprojecten extra gevaren opleveren
voor reizigers en medewerkers. En dat alles tijdens de
covidpandemie: we moeten zorgen voor een gezonde en
hygiënische luchthavenomgeving.
Om onze doelstellingen op het gebied van veiligheid te halen,
hebben we hoogwaardige veiligheids- en beveiligingssystemen
nodig en een sterke samenwerking met diverse partners. We
overleggen voortdurend met luchtvaartmaatschappijen,
afhandelaars en aannemers, en uiteraard met de Koninklijke
Marechaussee en de Nederlandse Douane. Schiphol werkt ook
nauw samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en
regelgevende instanties. We spelen een centrale rol in
sectorbrede initiatieven, zoals het Integral Safety Management
System (ISMS).
Network

bird strikes (vogelaanvaringen), runway incursions,
brandveiligheid en risico's bij bouw en onderhoud. We houden
het aantal voorvallen goed in de gaten, en ook hoe onze controles
werken. Elk kwartaal rapporteren we over onze
veiligheidsprestaties.
Local residents

XX

In 2021 heeft Schiphol haar veiligheidsprocessen herhaaldelijk

Safety
Safety

Sustainability

Net
Safety
Score
Safety
Index

CO2 emissions

XX

Airlines
On-time Performance

aangepast vanwege de ontwikkelingen rondom de pandemie.
We deden dit om de gezondheid en veiligheid van zowel
passagiers als andere gebruikers van de luchthaven te
garanderen. Uitgangspunt zijn altijd de meest recente richtlijnen
van de overheid. Hygiënische maatregelen waren het hele jaar
Shareholders
van kracht
en het afstand houden is gehandhaafd tot september,
Return on Equity
toen de coronabeperkingen werden versoepeld. Wel kregen
bezoekers van de luchthaven nog steeds het advies om een veilige
afstand tot elkaar te bewaren. Ook werden passagiers en
medewerkers bijna overal verplicht mondkapjes te dragen.

XX

77.6%
Employees

Passengers

Employee Promoter Score

Net Promoter Score

31

We beoordelen onze veiligheidsprestaties ook op toprisico's als

Reputation Score

118
Safety

95.1
91

Schiphol streeft altijd naar nul veiligheidsincidenten. We houden
nauwlettend toezicht op onze veiligheidsprestaties op onze
luchthavens via de Net Safety Score (NSS). De NSS, een van onze
TPI's, geeft onze prestaties weer: de score toont het aantal dagen
zonder ernstige incidenten min het aantal dagen met ernstige
incidenten. Een betere veiligheidsprestatie levert een hogere
score op. In 2021 waren er negen ernstige incidenten op Schiphol,
wat resulteerde in een NSS van 95,1 (de streefwaarde voor 2021
was 93). Het gaat hier om passagiers die zich ernstig verwondden
door een val en door verkeersongevallen aan de luchtzijde.

Veilig reizen tijdens Covid-19

ICA destinations

Top performance indicator

l Veiligheid

44

Schiphol heeft het gebruik van het digitale covidcertificaat
gesteund: met dit bewijs van vaccinatie of een negatieve
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coronatest kunnen passagiers zich vrij en veilig bewegen. Ook
ondersteunden we de plaatselijke gezondheidsautoriteiten bij
het screenen van passagiers die uit risicolanden arriveerden.
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melden, met een digitale meldfunctie in de Schiphol Community
app. Met de gegevens in onze veiligheidsdatabank kunnen we
incidenten en trends analyseren en ernstiger incidenten
onderzoeken. Schiphol heeft in 2021 zeven incidenten
onderzocht. We leren hiervan en kunnen zo de veiligheid van de
processen verder te verbeteren.

In juli, augustus en september werden zelftesten uitgedeeld aan reizigers.

Veiligheidscultuur
De Safety Leadership Principles van Schiphol zijn gebaseerd op
ons streven naar nul veiligheidsincidenten. Hierin is onder meer
vastgelegd dat leidinggevenden het goede voorbeeld moeten
geven als het gaat om handhaving en verbetering van de
veiligheid. Initiatieven als Safety Walks, Safety Moments en Safety
Days voelen aan als een normaal onderdeel van het werk. In 2021
hebben we een Safety Day gehouden die was gericht op good
housekeeping: je werkplek schoon en opgeruimd houden, wat
een belangrijke voorwaarde is voor een veilige werkomgeving.
Doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
en werkafspraken voor het beheersen van milieu- en
veiligheidsrisico’s zijn vastgelegd in onze
veiligheidsmanagementsystemen. De Safety Review Board (SRB),
waarin onder anderen de COO zitting heeft, formuleert het
beleid en de doelstellingen waarmee Schiphol Group haar safe
performance waarmaakt.
In 2021 werden 9.185 (bijna) incidenten en potentieel gevaarlijke
situaties geregistreerd in het Schiphol Incident Learning System
(SILS). We maakten het nog gemakkelijker om incidenten te

Naleving van de veiligheidswetgeving
Schiphol heeft publiek-private samenwerkingsverbanden
gevormd met vier overheidsorganen voor inspecties en
toezichtstaken op het gebied van veiligheids- en
milieuwetgeving: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
van het ministerie van IenW, het Hoogheemraadschap van
Rijnland, de gemeente Haarlemmermeer en de Koninklijk
Marechaussee. We hebben afspraken gemaakt over onder meer
monitoring van bedreigingen voor de luchtvaartveiligheid,
inspectie van het gebruik van hulpaggregaten (APU's), toezicht
op afhandelingsactiviteiten en monitoring van de
verkeersveiligheid aan luchtzijde.
De wederzijdse verplichtingen van Schiphol en haar partners zijn
vastgelegd in convenanten. We scoorden een
nalevingspercentage van 99% op grondafhandelingsinspecties,
99% op APU-inspecties en 100% op tijdelijke obstakelinspecties.
Allemaal boven de 90%, wat betekent dat we onze doelstelling
hebben gehaald. Schiphol controleert ook de naleving van
milieuwetgeving van de bedrijven die vallen onder de
milieuvergunning van de luchthaven, op basis van werkafspraken
met de provincie Noord-Holland en het Omgevingsdienst
Noordzeekanaal. Deze dienst controleert de werkafspraken
jaarlijks.

Veiligheid op het werk
Schiphol werkt hard aan het welzijn van de werknemers op de
luchthaven en allen die onze faciliteiten bezoeken. Schiphol
inventariseert periodiek de risico's op de werkplek:
arbeidsongevallen met verzuim (Lost-Time Injury Frequentie,
LTIF) worden geregistreerd op basis van het aantal incidenten
per miljoen gewerkte uren, zodat dit is te vergelijken met andere

Safety Cleanup Day
Een schone en opgeruimde luchthaven is een veilige
luchthaven. Vuil en rommel kunnen risico's opleveren:
overgebleven voedsel trekt vogels en muizen aan, terwijl
rondslingerend afval in een vliegtuigmotor terecht kan
komen. Op 12 november 2021 hield Schiphol de
allereerste Safety Cleanup Day. Medewerkers hielpen
mee met het schoonmaken (en veiliger maken) van het
luchthaventerrein.

bedrijven. Hoewel het meten van de verloren tijd essentieel is,
vinden we dat elk ongeval er één te veel is.
In 2021 noteerde Schiphol (exclusief brandweer) een LTIF van 0,9
(2020: 0,3), terwijl de LTIF-score voor de brandweer 4,5 bedroeg
(2020: 29,2). Zowel de LTIF's voor Schiphol als die voor de
brandweer lagen onder de eerder gestelde grenzen van
respectievelijk 1 en 22. In de afgelopen vijf jaar schommelde het
absolute aantal verzuimincidenten die op Schiphol (inclusief
brandweer) tot verwondingen leidden, tussen 4 en 9, wat een
gemiddelde geeft van 6,8 (2020: 7). De LTIF voor
bouwwerkzaamheden bedroeg 3,5 en voor onderhoudswerk 3,2.
In 2021 waren er geen dodelijke incidenten met eigen
medewerkers of externen die bij aannemers werken.
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Letsel bezoekers
In 2021 waren er op Schiphol 168 incidenten met letsel van
passagiers en bezoekers waar de bedrijfshulpverlening bij werd
geroepen (2020: 96). Helaas was er in 2021 één incident met
dodelijke afloop: een passagier die van een trap viel is overleden.

Taxibaan Quebec
In 2021 voltooide Schiphol de eerste fase van de aanleg van de
'verdubbelde’ Quebec taxibaan. Als de verbrede taxibaan gereed
is, beschikt Schiphol over een volledig, dubbel taxibanenstelsel.
Voor de luchtverkeersleiders is het dan eenvoudiger om het
vliegverkeer in dit gebied te begeleiden. De luchthaven zal er
veiliger door worden.
Incidenten bij ‘selfdocking’
We zagen in 2021 een stijging van het aantal zogeheten
'selfdockingen', waarbij piloten hun toestel zonder (visuele,
geautomatiseerde) begeleiding parkeren op een plaats waar dat
niet is toegestaan. Er was vooral een toename tijdens de opleving
van het aantal vliegtuigbewegingen in de zomer. In juli en
augustus waren er ongeveer 40 selfdockingen per maand. Ter
vergelijking: in 2019 bedroeg het hoogste aantal selfdockingen
in een maand 16. Na augustus ging het aantal selfdockingen weer
omlaag. Selfdocking, dat veiligheidsrisico's veroorzaakt, is
verboden. Schiphol blijft dit in de gaten houden en overlegt
hierover met luchtvaartmaatschappijen.

Integral Safety Management System
Onze processen voor luchtvaartveiligheid worden beheerd en
gecoördineerd door het Integral Safety Management System
(ISMS), een samenwerking tussen Schiphol, Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL), luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en
brandstofleveranciers. Het ISMS ontwikkelt een reeks van
maatregelen die samen de Roadmap Veiligheidsverbetering
Schiphol vormen, dat alle partijen op een lijn houdt (lees meer op
www.integralsafetyschiphol.com).
In 2021 hebben de ISMS-partners een aantal
veiligheidsverbeteringen doorgevoerd, waaronder:
– maatregelen ter verdere voorkoming van runway incursion;
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–

maatregelen om risico's bij grondafhandeling te verkleinen;

–
–

maatregelen om een start op een taxibaan te voorkomen;
maatregelen om een botsing tijdens pushbacks te

–

voorkomen;
installatie van Area Navigation (RNAV)-naderingen
(Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague
Airport).

Deze maatregelen zijn ontwikkeld door individuele ISMSpartners of sectorbrede taskforces. In 2020 waren de volgende

Taskforce Ground Handling
De Taskforce Ground Handling, waarin vertegenwoordigers van
de verschillende afhandelingsteams op Schiphol, richt zich op het
beperken van risico's bij de inzet van vliegtuigopstelplaatsen en
servicewegen. In 2021 heeft de taskforce een aanzienlijk aantal
acties van de roadmap geïmplementeerd waarmee risico's op de
grond worden verkleind, bijvoorbeeld betere verlichting aan
luchtzijde en snelheidsbegrenzers op voertuigen. In 2021 waren
er in totaal 15 incidenten waarbij vliegtuigen tijdens de
grondafhandeling werden beschadigd (2020: 17).

taskforces actief:
Runway Safety Team
De hoofdtaak van het Runway Safety Team (RST) is vaststellen hoe
we runway incursions op Schiphol kunnen voorkomen. Een
runway incursion is een incident op een luchthaven waarbij
sprake is van ongeoorloofde aanwezigheid van een voertuig,
persoon of vliegtuig binnen de begrenzingen van het
afgebakende terrein dat bedoeld is voor het starten en landen
van vliegtuigen. Het team volgt trends en brengt locaties op de
luchthaven in kaart waar de kans op runway incursions relatief
groot is. In 2021 deden zich op Schiphol twee runway incursions
voor met potentiële gevolgen voor de veiligheid (2020: 0), op een
totaal van 24 (2020: 25). Om het risico op runway incursions
verder te beperken, onderzoekt het RST voortdurend
gedragsmatige en infrastructurele oorzaken.
Schiphol Bird Strike Committee
Het Schiphol Bird Strike Committee (SBC) analyseert
vogelaanvaringen en bewegingen van vogels op Schiphol. Het
SBC heeft in 2021 een actieplan ontwikkeld om het risici op
aanvaringen te beperken en is bezig met een plan voor
wildbeheer. Net als elders, heeft op Schiphol de afname van het
vliegverkeer door de covidpandemie geleid tot een groei van de
vogelpopulatie. In 2021 waren er 8,1 vogelaanvaringen per
10.000 vliegtuigbewegingen, iets meer dan in 2020 (6,9). Geen
enkele aanvaring veroorzaakte een groot incident.

Beter zicht voor de brandweer
In 2021 heeft de brandweer op Schiphol nieuwe
middelen gekregen om het werk veiliger te kunnen
uitvoeren. De brandweer beschikt nu over nieuwe, visuele
ondersteuning voor de navigatie over het
luchthaventerrein tijdens slecht weer. De bestuurder
heeft beter zicht, onder meer dankzij een tablet met
geavanceerde software. De brandweerlieden krijgen ook
real-time informatie over de incidenten.
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S Beveiliging

deskundigen om software-oplossingen te ontwikkelen voor onze

Beveiliging is een cruciaal onderdeel van een veilige

verminderen en het werk van securitymedewerkers verlichten.

luchthavenoperatie. Dankzij een nauwe samenwerking met onze
partners, waaronder de Koninklijke Marechaussee, de
Nederlandse Douane en particuliere beveiligingsbedrijven,
voldoet Schiphol aan wet- en regelgeving op dit gebied. We doen
dit op een klantvriendelijke en kosteneffectieve manier. In 2021
stelde de covidpandemie ons nog steeds voor uitdagingen in de
beveiligingsoperaties. Door de onvoorspelbaarheid van het
aantal passagiers schommelde de wachttijd bij de security.

Bouw bij security gaat door
Ondanks noodzakelijke kostenbesparingen op andere vlakken, is
Schiphol blijven investeren in projecten om de security te
verbeteren, en daarmee ook de tevredenheid van de passagiers.
We willen de controles nog sneller en efficiënter maken.
In juli 2021 is het laatste deel van de nieuwe mezzanine in
Vertrekhal 1 geopend voor het publiek; alle 21 securitylanes van
het nieuwe beveiligingsfilter zijn nu volledig operationeel. Dit
nieuwe filter is bereikbaar via twee ingangspunten en is ook
verbonden met vertrekfilter 2. Het is uitgerust met Computer
Tomography (CT)-screeningapparatuur voor handbagage, zodat
passagiers laptops en vloeistoffen in hun tassen kunnen laten
tijdens de screening.
In Vertrek 2 is in november 2021 een nieuwe securitylane
voltooid, de 14de, waardoor het totaal aantal doorgangen van
Vertrek 1 en 2 op 35 komt. Dat biedt extra flexibiliteit tijdens de
zomermaanden. Ook kwamen er vier extra douaneloketten bij de
beide filters. Verder hebben we de zone met de automatische
paspoortcontrole verbeterd. Ongeveer 1,93 miljoen passagiers
maakten hier in 2021 gebruik van, tegen zo'n 2,8 miljoen in 2020.
Innovatie bij security
Schiphol wil met technologische innovatie de securityprocessen
verbeteren. We werken toe naar volledige selfservice voor een
passend aantal passagiers. We werken samen met externe

3D-screeningapparatuur. Daarmee willen we het aantal valse
alarmen (die aanleiding geven tot extra tijdrovende inspecties)

Een ‘naadloze’ passagierservaring
Sinds 2017 werkt Schiphol samen met de Nederlandse overheid
en de luchtvaartpartners om de passagiersstromen door de
luchthaven te verbeteren. Het programma Seamless Flow
gebruikt – op vrijwillige basis – gezichtsherkenningssoftware
(biometrie) om passagiers te identificeren. Dit proces stelt
passagiers in staat zich snel door de verschillende ‘touch points’
in de luchthaventerminal te bewegen zonder dat ze hun paspoort
of instapkaart hoeven te tonen.
Europa gaat in 2022 het Entry-Exit System (EES), een
geautomatiseerd in- en uitreissysteem, invoeren. Daarom heeft
Schiphol besloten de verdere uitrol van Seamless Flow te
pauzeren en zich te concentreren op de invoering van het EES.

Cyberbeveiliging: met de dag veerkrachtiger
Schiphol is een cruciaal onderdeel van de economische
infrastructuur van Nederland, dus is het belangrijk dat we
maatregelen nemen om onze cyberbeveiliging te verbeteren. De
cyberdreigingen blijven zich verder ontwikkelen, en de Log4jkwetsbaarheid die we in december 2021 op Schiphol ervoeren, is
daar een duidelijk voorbeeld van. In 2021 hebben we ons
cyberveiligheidssysteem uitgebreid. We introduceerden nieuwe
mogelijkheden in het licht van nieuwe technologische
ontwikkelingen en bedreigingen.
We hebben ook de micro-learning-programma's voor
medewerkers, over cyberbeveiliging en privacy, uitgebreid.
Daarmee willen we medewerkers bewust maken van hun
verantwoordelijkheden op cybergebied. Medewerkers van
Schiphol namen ook deel aan ISIDOOR 2021, een landelijke
cyberbeveiligingsoefening van de Nederlandse overheid, en aan
soortgelijke oefeningen die gericht zijn op een betere respons op
bedreigingen.

Samen tegen ondermijning
In november 2021 lanceerde Schiphol de campagne 'Geef
criminelen geen kans', een samenwerking met de
rijksoverheid en andere partners. Het doel van de
campagne is om Schipholmedewerkers weerbaarder te
maken tegen ondermijning (dat is wanneer criminelen
misbruik maken van gebouwen, bedrijven of personeel
om criminele activiteiten uit te voeren). Posters en een elearning cursus helpen de werknemers beter te begrijpen
hoe criminelen te werk gaan, wat de ‘rode vlaggen’ zijn,
en waar verdacht gedrag kan worden gemeld.
Werknemers zijn ook aangemoedigd om ondermijning
met elkaar te bespreken. De campagne is onderdeel van
een landelijk anti-ondermijningsprogramma.
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Sterke organisatie
Een sterke,
toekomstbestendige
organisatie is een
basisvoorwaarde voor Royal
Schiphol Group om Visie 2050
uit te voeren. We bouwen op de
kwaliteit van onze
medewerkers en op onze solide
financiële basis. Ook onze
wendbaarheid is een
belangrijke factor: we kunnen
nieuwe kansen grijpen en
adequaat uitdagingen
aangaan.

De Covid-19 pandemie heeft de veerkracht van Schiphol Group
en haar medewerkers op de proef gesteld. Maar dankzij
vindingrijkheid en aanpassingsvermogen konden we veilige en
betrouwbare diensten blijven verlenen. Deze kwaliteiten hebben
we nodig tijdens de herstelperiode in de komende jaren –
Building back better.
Een belangrijke kracht van Schiphol Group is het personeel. We
blijven investeren in onze medewerkers: talenten kunnen zich
ontwikkelen en we stimuleren samenwerking en
kennisuitwisseling tussen de verschillende luchthavens van
Schiphol Group.
Hoewel Amsterdam Airport Schiphol de mondiale spil van onze
activiteiten blijft, leveren onze regionale en internationale
Network
luchthavens een belangrijke bijdrage.
Ze zijn een drijvende kracht
ICA destinations
achter innovatie op gebieden als digitalisering en duurzaamheid.

118

Financiële soliditeit is een andere belangrijke pijler van een
Local residents
Safety
Sustainability
robuuste organisatie.
Schiphol Group voert een
solide
Reputation
Score financieel
Net Safety Score
CO emissions
beleid, dat erop is gericht een sterke kredietwaardigheid te
behouden. En om economische en financiële schokken en andere
financieel ontwrichtende gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Network

ICA destinations

118

Safety

7.5

95.1

Sustainability

Net Safety Score

95.1

CO2 emissions

Airlines

On-time Performance

-14% 77.6%

Airlines

Shareholders Passengers

Employees

77.6%

Return on Equity1 Net Promoter Score

-8.8% 44

31

Employees

Passengers

Employee Promoter Score

Net Promoter Score

na jaar te blijven investeren in onze infrastructuur en processen.
De TPI voor de Employee Promoter Score (EPS) komt uit op 31. Dat
is onder de doelstelling van 45. De lagere score kan worden
veroorzaakt door de onzekerheid in de luchtvaart. Het is
begrijpelijk dat medewerkers Schiphol niet snel als werkgever
zullen aanraden in deze onzekere tijden.
De ROE (Return on Equity), de TPI gerelateerd aan
aandeelhouders, is in 2021 uitgekomen op 3,0%. Het
onderliggende resultaat kwam uit op -8,8% (doel: -5,1%).

Project
Reset
Local residents
Reputation Score

7.5

In de periode 2020-2021 is Schiphol begonnen met de uitvoering
van het reorganisatieprogramma Project Reset. Hiermee
verbeteren we de onderneming en moeten we de
langetermijneffecten van de coronacrisis opvangen. In het kader
van Project Reset nemen we ook onze investeringsportefeuille en
operationele uitgaven opnieuw onder de loep. Met ingang van
1 maart 2021 heeft Schiphol een eenvoudiger, meer
Shareholders
Return on Equity
gestroomlijnde
structuur.
1

Top performance indicator Robust organisation

Employee Promoter Score
On-time Performance

31

2

-14%

Schiphol heeft een sterke financiële basis die ons in staat stelt jaar

44
1 ROE inc. fair value changes
and other one offs: 3.0%

-8.8%

We hebben onze medewerkers vooraf ingelicht over de
reorganisatie. Waar er sprake was van afvloeiingen en
overplaatsingen hebben we een eerlijk proces gevolgd. Uit onze
Reflect & Learn-enquête blijkt dat 93% van de medewerkers van
Schiphol Group de noodzaak van verandering aanvaardt, terwijl
velen de mate van transparantie en communicatie tijdens de
reorganisatie waarderen. Wel zagen we dat er behoefte is aan
meer persoonlijke aandacht en een grotere betrokkenheid bij de
herinrichting van de organisatie. Het lijdt geen twijfel dat 2021
opnieuw een moeilijk jaar was voor de medewerkers van
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Schiphol, zowel voor degenen die vertrokken als degenen die bij
de organisatie bleven.
Belangrijke aandachtspunten zijn nu: het versterken van
leiderschapsontwikkeling, het verkennen van nieuwe manieren
van werken, en het ontwikkelen van onze bedrijfscultuur.

d Bedrijfscontinuïteit
Onze passagiers en andere klanten moeten kunnen bouwen op
een betrouwbare en veerkrachtige luchthavenoperatie. Crisis- en
calamiteitenbeheersing zijn op Schiphol altijd topprioriteiten
geweest, zoals het voorkomen en snel reageren op ongelukken
of andere incidenten. Dankzij strakke veiligheidsprocedures
komen grote incidenten de laatste jaren minder voor. Toch is
bedrijfscontinuïteit, na grote verstoringen op Schiphol in de
afgelopen jaren, een belangrijk punt voor onze stakeholders
geworden. Business Continuity Management (BCM) is een van
onze top-10 risicofactoren.
We hanteren een samenhangend pakket aan maatregelen om de
continuïteit van luchthavenprocessen en een betrouwbare
operatie te waarborgen. We moeten ook in staat zijn
ontwrichtingen te managen, zoals spanningsverlies en
systeemstoringen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
Na een ernstig incident kan de normale operatie niet altijd
onmiddellijk worden hervat; het kan dagen duren voor de
normale dienstregeling weer is hersteld. Schiphol heeft een
aantal voorspellende scenario's ontwikkeld om adequaat en
effectief te kunnen reageren en de operatie te herstellen.
In 2021 hebben we gewerkt aan de versterking van Schiphols
crisismanagementorganisatie. Op operationeel en strategisch
niveau zijn trainingen gegeven, we hebben protocollen
geüpdatet, en we hebben op dit vlak de samenwerking met
sectorpartners versterkt.

Royal Schiphol Group in 2021

Schiphols eigen calamiteitenorganisatie is in 2021 bij 22
gelegenheden intern geactiveerd. De Veiligheidsregio
Kennemerland, een regionaal orgaan dat bij incidenten de inzet

Samenwerking stimuleren met APOC

coördineert van onder meer politie, brandweerlieden,
ambulances en gemeentebesturen, was bij vier gelegenheden
betrokken. Er hebben zich in 2021 geen luchtvaartongevallen
voorgedaan die vroegen om een noodactie.

Samenwerking tussen luchtvaartpartners is van cruciaal
belang om de bedrijfscontinuïteit te garanderen in
perioden van onzekerheid. Ons Airport Operations
Center (APOC), dat in 2020 is geopend, brengt relevante
belanghebbenden in de luchtvaart samen om de
luchthavenoperaties van die dag te plannen. De APOCpartners kijken ook enkele dagen vooruit om knelpunten
vroeg te herkennen en capaciteitsproblemen van tevoren
op te lossen. In 2021 heeft APOC ons geholpen de
operatie op Schiphol op te schalen. Belangrijke partners
– waaronder KLM, Corendon, dnata, Menzies, Viggo,
Swissport, AviaPartner, het KNMI, de Koninklijke
Marechaussee en Douane – traden toe tot APOC en
werken nu samen met de oorspronkelijke partners. Er is
een gezamenlijk operationeel plan, dat bekend staat als
het Airport Operations Plan (AOP).

Klimaatverandering
Het klimaat verandert, en het huidige tempo van de
veranderingen doet vermoeden dat we in de toekomst te maken
kunnen krijgen met aanzienlijke klimaatgerelateerde
verstoringen van onze activiteiten. We hebben een reeks
maatregelen genomen – beschreven in onze roadmap Most
sustainable airports – om de klimaatverandering tegen te gaan,
bijvoorbeeld door een energiepositieve en circulaire luchthaven
te worden.
Toch zijn we ons ervan bewust dat de opwarming van de aarde
de laatste decennia is versneld en een toenemend aantal extreme
weersomstandigheden veroorzaakt: stijging van de zeespiegel,
extreme zomerbuien, langdurige droogte en hitte, bodemdaling,
veranderende windpatronen en veranderende waterstanden. De
aanpak van de opwarming van de aarde is ingewikkeld en zal lang
duren. Voorlopig moeten we omgaan met de gevolgen van de
klimaatverandering en onze luchthavenomgeving daaraan
aanpassen. De koeling van de terminal en andere gebouwen
vormt een ernstige belasting voor het elektriciteitsnet; meer
onweer betekent meer verstoringen; zwaardere regenbuien
betekenen dat we moeten ingrijpen om overstromingen in de
bagagekelders of parkeergarages te voorkomen.
Schiphol is zich meer bewust geworden van hoe
klimaatbestendig we zijn. In het Strategisch Investeringsplan
voor Water, dat we hebben opgesteld in 2020, is bepaald hoeveel
we tot 2030 moeten investeren, zodat de luchthaven zich beter
kan aanpassen aan steeds heviger regenval. In 2021 lanceerden
we verschillende projecten. Zo zijn we bezig met de vergroting
van de capaciteit van ons afvoersysteem op de Handelskade, dicht
bij Schiphol-Centrum. We zullen ook grotere afvoerkanalen gaan

gebruiken bij het lozen van het water dat op het dak van onze
terminal wordt opgevangen. Overigens worden groene daken
steeds gebruikelijker op Schiphol. Deze speciale daken werken als
sponzen en zorgen ervoor dat het water geleidelijk wordt
afgevoerd.

K Verantwoord ondernemen
Royal Schiphol Group staat erop dat alle medewerkers uiterst
integer handelen. We hebben onze aanpak vastgelegd in een
stevig, Schiphol Group-breed, compliance- en
integriteitsprogramma, waarin de nadruk ligt op het
nauwlettend volgen van het gedrag van medewerkers en het
voorkomen van mogelijke risico's. Dezelfde strikte normen
gelden ook voor onze relaties met derden.
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Waar van toepassing houdt Schiphol Group zich aan de OESOrichtlijnen voor multinationale organisaties. In 2021 hebben we
een bedrijfsbreed mensenrechtenbeleid opgezet. We houden
ons aan de principes van het UN Global Compact.

Verantwoord handelen op de werkplek
In de gedragscode van Schiphol Group staat dat onze
medewerkers op verantwoordelijke wijze moeten handelen en
zich te allen tijde ethisch dienen te gedragen. Medewerkers
moeten zich onthouden van ongewenst gedrag, waaronder
discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. En ze moeten zich
houden aan de regels die gelden voor concurrentie,
overheidsopdrachten, privacy, fraude, en de anticorruptie- en
omkopingswetten. We verbeteren het bewustzijn van deze
belangrijke onderwerpen; we ontwikkelen op dit gebied onder
meer een nieuw e-learning platform.
Integriteit is ook aan de orde gekomen in ons jaarlijkse
medewerkersonderzoek. We hebben vragen gesteld binnen het
thema Speak Up, over de voorbeeldfunctie van managers en
ongewenst gedrag. We zien positieve ontwikkelingen. Meer
collega's vulden de enquête in en weten waar ze terecht kunnen
met integriteitskwesties, terwijl aanzienlijk minder collega's te
maken kregen met ongewenst gedrag. Bovendien hebben we in
2021 actieplannen op maat gemaakt om in te spelen op de
specifieke behoeften van bepaalde afdelingen of teams.
Onze Integriteitscommissie onderzoekt meldingen en adviseert
over te nemen maatregelen. De commissie rapporteert de
(geanonimiseerde) meldingen aan de Risk and Compliance
Committee van de directie en aan de Audit Committee van de
Raad van Commissarissen. Bij een ernstig incident wordt de
directie direct op de hoogte gesteld. In 2021 werden 33 kwesties
aan de integriteitscommissie gemeld (2020: 35). Geen daarvan
had betrekking op omkoping, corruptie of materiële fraude. De
meldingen zijn onderzocht en opgevolgd, en waar nodig zijn
maatregelen genomen.

Royal Schiphol Group in 2021

p Werkgeverschap
Bij Schiphol Group zijn we trots op ons getalenteerde en diverse
medewerkersbestand. We willen dat al onze medewerkers zich
welkom en op hun gemak voelen – gewaardeerd en geïnspireerd.
We streven er daarom naar een stimulerende werkomgeving te
creëren waarin de innovatieve geest van Schiphol doorstraalt en
waar samenwerking, persoonlijke en professionele ontwikkeling,
verantwoordelijkheid nemen en plezier hebben deel uitmaken
van het dagelijkse werkleven.

Welzijn tijdens Covid-19
Tijdens de aanhoudende pandemie bleef het helpen van onze
medewerkers om gezond en wel te blijven een prioriteit.
Voortbouwend op de maatregelen van het jaar ervoor, deelden
we gratis zelftestkits uit aan de medewerkers en zijn we
sneltestapparatuur gaan gebruiken, in samenwerking met GGD
Kennemerland. We hebben ook workshops en webinars
georganiseerd om medewerkers te helpen om te gaan met stress
en gezond te blijven, bijvoorbeeld tijdens het thuiswerken.

Employee Promoter Score

Nieuwe werkkleding
Sinds april 2021 zijn ze op en rond de luchthaven steeds
meer te zien: Schiphol-medewerkers in de nieuwe
werkkleding. De opvallende kleuren (onder meer
magenta-roze en hemelsblauw) maken de medewerkers
onmiddellijk herkenbaar voor reizigers. De nieuwe
werkkleding is zo duurzaam mogelijk vervaardigd, van
een stof die is ontwikkeld met lyocell (boomschorsvezels)
en gerecycled polyester.

De Employee Promoter Score (EPS), die de
medewerkerstevredenheid weergeeft, is een van de TPI's van
Schiphol. In 2021 heeft 73,1% van onze medewerkers
meegedaan via de Mijn Schiphol Enquête. De timing van de
enquête (tijdens Covid-19 en kort na de uitvoering van het Project
Reset-reorganisatieprogramma) had waarschijnlijk invloed op de
EPS: deze daalde met 12,3 punten naar 31, en ligt daarmee onder
ons streefcijfer voor 2021 (45).
Schiphol scoort echter hoog op de thema's 'werkgeverschap',
'psychologische veiligheid' en 'leiderschap', zoals gemeten door
de Effectory Index, een benchmark die laat zien hoe werknemers
denken over hun werkomgeving, managers en collega's. We
leren hier ook uit dat er verbetering mogelijk is bij
'samenwerking', 'efficiëntie' en 'van elkaar leren'. We gaan
hieraan werken.

Stimulerende en inspirerende werkomgeving
Op Schiphol zien we de verschuiving naar hybride werken (deels
thuis, deels op kantoor) als een kans om het evenwicht tussen
werk en privé te verbeteren, het dagelijkse forenzen te
verminderen en Schiphols werkomgeving en cultuur te
versterken. In 2021 hebben we een reeks maatregelen genomen
ter ondersteuning van de hybride aanpak. We hebben
bijvoorbeeld een toolkit ontwikkeld waarmee teams nieuwe
manieren van werk en communicatie kunnen vormgeven. Ook
hebben we onze kantoren aangepast aan de activiteiten die daar
gaan plaatsvinden, zoals vergaderingen en andere
bijeenkomsten. Er zijn verder plekken waar medewerkers
geconcentreerd kunnen werken. Onze IT-teams hebben in 2021
de digitale werkomgeving verder verbeterd, onder meer met een
nieuw intranet en sterkere cyberbeveiliging.
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Leiderschap, dat al een fundamenteel element van onze cultuur
was, heeft tijdens de pandemie nog meer aandacht gekregen. In
2021 hebben we trainingen gegeven aan nieuwe managers en
hebben we ons Talent Development Programme opnieuw
gelanceerd.
Verder hebben we in de loop van het jaar nog een aantal andere
initiatieven ingevoerd die specifiek zijn gericht op de
medewerkers, zoals Schiphol Go. Met dit mobiliteitsconcept
kunnen mensen weloverwogen beslissingen nemen over hun
woon-werkverkeer; ze krijgen gedetailleerde inzichten over de
kosten van verschillende vervoerswijzen. Schiphol Go stimuleert
het gebruik van duurzame vervoermiddelen. Ook een
thuiswerkvergoeding zit in het concept.
De Schiphol Learning Hub, een one-stop shop voor al onze leeren ontwikkelingsactiviteiten, is van start gegaan. Alle
werknemers van Schiphol Group krijgen een persoonlijk budget
dat ze kunnen gebruiken voor hun persoonlijke en professionele

Job Transfer Hub
Schiphol Group heeft collega's geholpen die waren
getroffen door het reorganisatieprogramma Project
Reset: veel medewerkers verlieten onze organisatie of
stapten over naar nieuwe functies binnen Schiphol
Group. In 2021 zijn we met de vakbonden een
afvloeiingsregeling overeengekomen, die onder meer
een billijke vergoeding en een vrijwillig verlofprogramma
omvat. Betrokken werknemers krijgen ook toegang tot
Schiphols speciale Job Transfer Hub. Die helpt hen bij het
vinden van een nieuwe baan bij andere werkgevers. De
hub biedt gepersonaliseerde werkgelegenheidsadviezen
en begeleiding. Tegen het eind van het jaar hadden 130
voormalige medewerkers van Schiphol Group via de hub
nieuwe mogelijkheden gevonden bij andere werkgevers,
44 vonden een baan bij afdelingen binnen Schiphol
Group.
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ontwikkeling of om hun gezondheid en vitaliteit op peil te
houden. In 2021 zette Schiphol 2,7 miljoen euro opzij voor de
medewerkers; aan het eind van het jaar kwam het totaal van
beschikbare middelen voor de personeelsleden op 12,1 miljoen
euro. De medewerkers besteedden gemiddeld 29,4% van het
totaal aan opleiding, vorming en (loopbaan)coaching, 50,9% aan
vitaliteit, 17,6% aan betaald verlof en 2% aan pensioenadvies of
-sparen.

Schiphol deel uit van de Luchtvaart Community Schiphol. Dit
biedt mensen werk via het Aviation Inclusive-programma. In 2021
konden 158 personen worden geplaatst in een functie op de
locatie Schiphol.
Aantal medewerkers in 2021
(per locatie, in % van gemiddeld aantal fte's)
3,3% 1,9%
4,5%

Diversiteit & Inclusie

In 2021 hebben we onze D&I-ambitie opnieuw gedefinieerd,
onze strategie geformuleerd en onze D&I-governance versterkt.
Dit alles werd overzien door de speciale D&I-Board van Schiphol.
Hoogtepunt van het jaar was onze Diversiteitsdag op 5 oktober.
Tijdens deze dag hebben we officieel onze D&I-ambitie
bekendgemaakt. We presenteerden de verschillende
gemeenschappen die onze D&I-aanpak vormgeven, waaronder
VisAble, Bi-Cultural, 50-UP!, Youth, Women on Air, en LGBTQI+.
Volgens de Effectory Index scoort Schiphol bovengemiddeld op
de enquêtestelling 'Op mijn werk word ik geaccepteerd om wie
ik ben'. We zijn van plan in 2022 de D&I-status van onze
organisatie nauwkeuriger te meten. Ook voeren we een
wervingsstrategie in, waarin nadrukkelijk rekening wordt
gehouden met diversiteit en inclusie.
Na een periode waarin veel werknemers op Schiphol hun baan
verloren, neemt de vraag naar personeel sinds het voorjaar van
2021 weer toe. Ook door de groeiende tekorten aan talent in
Nederland en elders, is de aandacht verschoven naar de werving
van nieuwe medewerkers. Deze verandering van aanpak biedt
ook ruimte om een kans te geven aan mensen die beperkt
toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Sinds januari 2020 maakt

2.121

Schiphol

Diversiteit & Inclusie (D&I) is een belangrijk element van onze
cultuur. Dit past bij de brede rol die Schiphol in de samenleving
speelt. We willen een organisatie zijn die representatief is voor de
samenleving en een werkomgeving bieden waarin iedereen zich
thuis voelt. We geloven dat diverse en inclusieve teams onze
onderneming sterker maken.
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90,3%
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Financiële soliditeit

Royal Schiphol Group in 2021

Omzet 2021
(EUR miljoen)

Een sterke kredietwaardigheid is een eerste vereiste om toegang
te garanderen tot liquiditeit en om langetermijninvesteringen in
capaciteit, veiligheid en duurzaamheid te kunnen blijven doen.

11%
Aviation

Schiphol Group trekt zelfstandige financiering aan via, onder
andere, kapitaalmarkten en banken. Om haar liquiditeitspositie
verder te versterken, gaf Schiphol Group in 2021 1 miljard euro
aan obligaties uit en loste 439 miljoen euro af aan aflopende
obligaties. Schiphol Group heeft toegang tot een omvangrijke
liquiditeitspositie dankzij de financieringen die zowel in 2020 als
in 2021 werden gerealiseerd en toegezegde kredietfaciliteiten.

816

50%

Commercial

39%

Alliances & Participations

Onderliggende EBITDA 2021
(EUR miljoen)

Vanwege de financiële gevolgen van de covidpandemie voor de
luchtvaartsector, is de langetermijnkredietbeoordeling van S&P
Global Ratings in 2020 verlaagd van A+ naar 'A met een negatief
vooruitzicht' in 2020. Dit bleef ongewijzigd in 2021. Ook de
langetermijn credit rating van Moody's bleef ongewijzigd op A1
gedurende het jaar, nadat in 2020 de vooruitzichten waren
gewijzigd van 'stabiel' naar 'negatief'.

250

-203

188

15

Aviation

Commercial

Alliances &
Participations

0

Rendement
Een structureel positief rendement is nodig om zelfstandig
financiering aan te trekken en tegen gunstige voorwaarden
toegang tot kapitaalmarkten te krijgen. De Nederlandse Staat,
aandeelhouder, hanteert een minimale rendementseis op het
eigen vermogen van 5,6 procent. Een rendementseis dient als een
extra stimulans om kostenefficiënt te werken en een hoger
resultaat te behalen met non-aviation activiteiten, zoals
onroerend goed, parkeren, concessies voor luchthavenwinkels,
internationale investeringen en beheercontracten. Schiphol
Group heeft over 2021 een nettoverlies geleden en voldeed dus
niet aan de minimum rendementseis.
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Onze regionale luchthavens
Eindhoven Airport

Kwaliteit
In 2021 heeft Eindhoven Airport verschillende belangrijke
verbeteringen doorgevoerd in de passenger journey op de
luchthaven. Een nieuwe ingang naar de securityzone biedt meer
gemak en comfort. Er is gebruik gemaakt van natuurlijke
materialen en kleuren, en er is meer ruimte. Verder is een nieuwe
en volledig overdekte looproute geopend op het platform van de
luchthaven. Passagiers zijn zo beschermd tegen regen als ze naar
het vliegtuig of naar de terminal lopen. De corridor is meteen ook
een toegangspoort tot de wijdere omgeving van Eindhoven:
verschillende gebruikte iconen en symbolen zijn geïnspireerd
door de streek.

Kerncijfers

Aantal passagiers
Directe bestemmingen
Aantal vliegtuigbewegingen

2021

2020

+/-

2,7 miljoen 2,1 miljoen +27,5%
79
21.704

79

0

18.882 +14.9%

Hoewel Covid-19 gedurende het grootste deel van het jaar de
operaties en activiteiten op Eindhoven Airport beïnvloedde,
verliep 2021 niet hetzelfde als 2020. De passagiersaantallen
herstelden zich in de tweede helft van 2021: in totaal werden
2,7 miljoen passagiers verwelkomd op 21.704 vluchten. Intussen
bleef de luchthaven zich concentreren op kwaliteit, duurzame
ontwikkeling en de (leef)omgeving.

De kwaliteitsinvesteringen van de luchthaven sluiten aan bij de
onlangs geïntroduceerde klantbelofte ‘Easy on your way‘. Ook in
de covidperiode was deze belofte van toepassing. Eindhoven
Airport heeft er alles aan gedaan om het de passagiers zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Zo zijn er Safety hosts aangesteld
voor begeleiding en advies.
Duurzaamheid
Voor het zevende jaar op rij is Eindhoven Airport gecertificeerd
als ‘Level 3+ Neutrality’, in het Airport Carbon Accreditation
programma van ACI Europe (Airports Council International). Dit
keurmerk onderstreept dat de luchthaven CO2-neutraal opereert.
De luchthaven heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van elektrisch
grondvoertuigen. Ook is er een nieuw tariefsysteem ingevoerd
dat luchtvaartmaatschappijen stimuleert duurzame vliegtuigen
in te zetten.

Eindhoven Airport heeft ook het Power Up-project geïnitieerd,
een proeftuin (of leeromgeving) voor elektrisch vliegen. Het is de
bedoeling dat de deelnemende luchthavens kennis opdoen over
de haalbaarheid, mogelijkheden en afhandeling van elektrische
vluchten. Deze kennis zal Eindhoven Airport helpen om zijn
activiteiten tegen 2030 volledig te elektrificeren.
(Leef)omgeving
In 2021 heeft Eindhoven Airport samen met regionale
stakeholders en aandeelhouders een nieuw platform opgezet om
de ontwikkeling van de luchthaven gezamenlijk te structureren.
Verschillende werkgroepen bespreken manieren om
geluidshinder te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren,
aansluiting te vinden bij regionale initiatieven en de
betrokkenheid met de lokale gemeenschap te versterken.
Eindhoven Airport heeft ook zelf activiteiten ontplooid op dit
vlak: bijna de helft van de medewerkers neemt deel aan diverse
regionale initiatieven. Er is ook een uitgebreid
communicatieprogramma over diverse ontwikkelingen, zoals de
bevriezing van het aantal vliegtuigbewegingen op 41.500, het
niveau van 2019. Deze bevriezing wordt verlengd tot en met
2022.
Hoewel de Covid-19 pandemie gezamenlijke activiteiten met
luchthavenpartners bemoeilijkte, kon Eindhoven Airport in 2021
verscheidene relaties versterken. Onder meer met voetbalclub
PSV, kunstmuseum Van Abbe en regionale evenementen zoals
het lichtfestival GLOW.
Lees verder op https://www.eindhovenairport.nl.
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Lelystad Airport

In februari 2021 bracht het (toenmalige) ministerie van

Samen met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad wil

Landbouw, Natuur en Visserij een ontwerpvergunning uit op
grond van de Wet natuurbescherming voor Lelystad Airport, die

de luchthaven knelpunten aanpakken op het gebied van
hernieuwbare energie, klimaat, gezondheid, ecologie en

maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar toestaat. Tot nu
toe is nog geen definitieve vergunning afgegeven. Verder wacht
Lelystad Airport op een besluit van het ministerie omtrent de
wetgeving in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
over de opening en verdere groei van Lelystad. Dit besluit wordt
begin 2022 verwacht.

economie.

Lelystad is volledig voorbereid op de commerciële luchtvaart. Alle
noodzakelijke infrastructurele werkzaamheden zijn in 2019
voltooid, waaronder de installatie van
luchtverkeersleidingsdiensten door Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten van het
ministerie van Defensie.
Kerncijfers

Aantal vliegtuigbewegingen
(general en business aviation)

2021

2020

+/-

77.759

76.955

+1,0%

In het Aldersakkoord van 2008 is bepaald dat Lelystad Airport als
overloopluchthaven zal fungeren voor het nietmainportgebonden verkeer van Schiphol. De luchthaven wordt
nu enkel gebruikt voor de kleinere general aviation (GA) en
business aviation (BA), maar zal uiteindelijk ook plaats bieden aan
(maximaal) 45.000 vliegtuigbewegingen voor commercieel
vliegverkeer per jaar, met een geleidelijke gecontroleerde groei.
De opening van Lelystad Airport is verschillende keren uitgesteld,
het meest recent als gevolg van Covid-19. In 2022 zal het nieuwe
kabinet een besluit nemen over de openstelling van Lelystad
Airport voor commercieel vliegverkeer. Het zal een besluit zijn in
het kader van een integrale oplossing die zekerheid en
perspectief biedt voor zowel de mainport Schiphol als de
omgeving van de luchthaven.

In 2021 registreerde Lelystad Airport bijna 78.000
vliegtuigbewegingen (GA- en BA-verkeer), een toename van 1%
ten opzichte van 2020. Vooruitlopend op de openstelling van de
luchthaven voor commercieel luchtverkeer worden alle
meldingen over bijvoorbeeld overlast in rapporten gezet, die
vervolgens met de omwonenden worden besproken. Lelystad
Airport gebruikt de meldingen ook bij het ontwikkelen van
nieuwe geluidsbeperkende maatregelen.
Duurzaamheid en omgeving
Lelystad Airport is ontworpen als een duurzame luchthaven en
heeft een LEED-certificering 'Gold' gekregen. Duurzame
bouwmethoden zijn gebruikt bij de bouw van de nieuwe terminal
en ook bij de verbreding en verlenging van de start- en
landingsbaan. Dit laatste project voorkwam een uitstoot van 500
ton CO2. De luchthaven streeft ernaar de regio energieneutraal
of zelfs energiepositief te maken. De luchthaven werkt samen
met plaatselijke organisaties – zoals de provincie Flevoland, de
gemeente Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, de Lelystadse
Boer en Lelystad Airport Business Park – om de huidige en
toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Duurzame werkgelegenheid
Het bevorderen van duurzame werkgelegenheid in de regio is
een van de kernwaarden van Lelystad Airport. De luchthaven
streeft ernaar minstens 30% van het personeelsbestand te
werven binnen een straal van 30 kilometer. Nog eens 163 lokale
banen ontstaan tijdens de bouwfase van de luchthaven en
wanneer het commercieel vliegverkeer van start gaat. Lelystad
Airport werkt ook samen met de Stichting Campus Amsterdam
Lelystad Airport (SCALA) en ROC van Amsterdam om
opleidingsinitiatieven en stages aan te bieden op de luchthaven
of bij de partnerbedrijven. Dit partnerschap is in december 2021
vernieuwd voor een periode van vijf jaar.
Lees meer op https://www.lelystadairport.nl.
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Rotterdam The Hague Airport

Een kwart miljoen passagiers meer
In 2021 reisden 764.061 passagiers van en naar RTHA, een
toename van 54% ten opzichte van 2020. In het recordjaar
voorafgaand aan de pandemie waren dit er 2,1 miljoen. Het
aantal bestemmingen kwam uit op 36, iets minder dan in
voorgaande jaren. Het aantal vliegtuigbewegingen (vliegtuigen
zwaarder dan 6 ton) steeg tot 6.355, een stijging met 20% ten
opzichte van 2020, terwijl het politie- en trauma
helikopterverkeer op RTHA met bijna 12% toenam (19.247
bewegingen). Het aandeel van de kleine luchtvaart steeg in 2021

RHIA: 65 partners
Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA), dat mede door
RTHA is opgericht, is uitgegroeid tot een innovatie-ecosysteem
van meer dan 65 partners en voert momenteel meer dan 30
projecten uit. Een van de hoogtepunten van de stichting in 2021
was het samenwerkingsverband tussen RTHA, RHIA en AeroDelft,
dat waterstof-aangedreven luchtvaart ontwikkelt in het Next
Aviation Field Lab. Daarnaast ontwikkelde RHIA samen met
partners een regionale visie voor duurzame kerosine en is er
begonnen aan de ontwikkeling van nieuwe dronetoepassingen.

met 15% (36.185 vluchten).
Lees meer op https://www.rotterdamthehagueairport.nl.
Innovatie en duurzaamheid
In 2021 boekte RTHA aanzienlijke vooruitgang op het vlak van

Kerncijfers

Aantal passagiers
Directe bestemmingen
Aantal vliegtuigbewegingen

2021

2020

+/-

0,8 miljoen 0,5 miljoen +56,0%
36
6.355

36

0

5.314 +19,6%

Net als in 2020 zag Rotterdam The Hague Airport (RTHA) in 2021
een fors lager aantal passagiers en vliegtuigbewegingen dan in
het jaar vóór de coronacrisis. De pandemie bleef het hele jaar
grote invloed houden op de operaties van RTHA. De
zomermaanden waren positief met een hogere bezettingsgraad
dan in ons referentiejaar 2019. Helaas maakte dit de rest van het
jaar niet goed.
De luchthaven boekte vooruitgang in het participatietraject voor
het Luchthavenbesluit. Dit is omdat dit RTHA in staat stelt
overeenkomsten te sluiten met zijn stakeholders over de
exploitatie van de luchthaven in de komende jaren.
Op de dag dat RTHA zijn 65ste verjaardag vierde, 1 oktober 2021,
is de gerenoveerde vertrekhal officieel geopend. Burgemeester
Aboutaleb van Rotterdam en burgemeester Van Zanen van Den
Haag verrichtten de officiële openingshandeling.

innovatie en duurzaamheid. De luchthaven begon bijvoorbeeld
samen met zijn partners met de aanleg van een nieuw zonnepark.
Mede dankzij dit park behaalde de luchthaven in 2021 niveau 4+
in de ACI Airport Carbon Accreditation. RTHA is de vijfde
luchthaven ter wereld die dit niveau heeft behaald, en de tweede
in Europa.
Op 5 juli 2021 woonde demissionair minister Cora van
Nieuwenhuizen de installatie van het eerste zonnepaneel voor
RTHA's zonnepark bij. Dit park heeft een oppervlakte van 7,7
hectare en wordt aangelegd naast de start- en landingsbaan. Het
park, een van de grootste in de regio, zorgt voor een
betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening. Het park
zal ongeveer 14 gigawattuur groene stroom opwekken, wat
vergelijkbaar is met het energieverbruik van ongeveer 5.100
huishoudens.
In 2020 kondigde RTHA, samen met Schiphol Group en
vliegtuigfabrikant ZeroAvia, plannen aan om een 19-persoons
propellervliegtuig dat volledig op waterstof draait, vanaf 2024 te
laten vliegen tussen Rotterdam en Londen. Een kleiner prototype,
met zes zitplaatsen, is al met succes getest.
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Onze internationale activiteiten
Ook voor de internationale activiteiten van Royal Schiphol Group
was 2021 een uitdagend jaar: de gevolgen van de
reisbeperkingen door Covid-19 waren nog steeds goed te
merken. Bovendien moesten in de tweede helft van het jaar veel
luchthavens uitgebreide maatregelen nemen om de plotselinge
toename van het luchtverkeer en passagiersaantallen op te
vangen.

Brisbane Airport

dat jaar gastheer zijn voor de Olympische en Paralympische
Spelen.
Lees meer op: www.bne.com.au.

Groupe ADP (Aéroports de Paris)

Ondanks de uitdagende omstandigheden bleven onze
internationale activiteiten op verschillende manieren een
positieve bijdrage blijven leveren aan Schiphol Group. Het 'Group
of Airports'-concept bleef een belangrijk aandachtspunt in 2021:
de luchthavens bleven onderling kennis en expertise uitwisselen
via bijvoorbeeld detacheringen en Knowledge Networks. Nieuw
zijn de kennisnetwerken op het gebied van data & innovatie en
commercie; deze hebben onze positie als toonaangevend
luchthavenexploitant versterkt.
Deelnemingen van Royal Schiphol Group
Airport

Brisbane Airport,
Australië

Passagiers- Verschil
aantallen met 2020

Onze rol

8,2 miljoen

+1%

Aandeel van
19,61%

Groupe ADP, Parijs,
Frankrijk
- Charles de Gaulle
- Orly

41,9 miljoen

+27%

26,2 miljoen
15,7 miljoen

Wederzijds
aandelenbelang
van 8%
+18%
+46%

JFK Terminal 4,
New York, VS

12,0 miljoen

+86%

Managementcontract

Hobart International
Airport, Australië

1,3 miljoen

+44%

Aandeel van
35%

Queen Beatrix
International Airport,
Aruba

1,8 miljoen

+101%

Stategische
samenwerking

In 2021 was Brisbane Airport de drukste luchthaven van Australië.
Het jaar eindigde met 7,9 miljoen binnenlandse passagiers, een
stijging van 17,7%. Het aantal internationale passagiers, bijna
geheel beperkt tot terugkerende Australiërs en mensen met
essentiële beroepen, bedroeg in totaal slechts 300.000, een
daling van 78% ten opzichte van 2020.
De visie van Brisbane Airport – ‘Connect the world’ en ‘Create the
future’ – is sterker dan ooit. De onderneming gaat door met het
versnellen van de vastgoedontwikkeling en heeft momenteel een
recordaantal van 12 projecten in uitvoering.
Terwijl de onmiddellijke aandacht van de luchthaven uitgaat naar
het herstel en de groei van de luchtvaart, wordt ook gewerkt aan
belangrijke investeringen voor de lange termijn. Daaronder valt
bijvoorbeeld een nieuwe derde terminal, maar ook een
langetermijnstrategie die de luchthaven helpt de
duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Een
nieuw, opwindend vooruitzicht is ‘Brisbane 2032’: de stad zal in

Groupe ADP is een van 's werelds grootste
luchthavenexploitanten: ze overkoepelt de drie luchthavens die
de Parijse regio bedienen en is wereldwijd betrokken bij 24
luchthavens. Daaronder valt het 46,4% aandeel in de Turkse
luchthavenexploitant TAV Airports, en het 49% aandeel in de
Indiase exploitant GMR Airports.
In 2021 hebben de Parijse luchthavens 41,9 miljoen passagiers
bediend, een stijging van 27% ten opzichte van 2020. Op
30 november 2021 kwam een einde aan het strategische
samenwerkingsverband HubLink tussen Royal Schiphol Group en
Groupe ADP. Er is een mechanisme bedacht om de
kruisparticipatie tussen de twee groepen af te wikkelen, wat
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inhoudt dat er een ordelijke verkoop van aandelen komt over een
periode van 18 maanden.

Zeeland). De luchthaven bouwde in korte tijd nieuwe
internationale voorzieningen om deze vluchten te kunnen
bedienen. De luchthaven deed ook met succes proeven met

Het totale aantal passagiers dat in 2021 via T4 reisde kwam uit op

Lees meer op: www.parisaeroport.fr.

traditionele Aboriginal landmanagementtechnieken: 'cool
mosaic burn' (delen van het land worden gecontroleerd in brand
gezet) is ingezet bij het beheer van een ecologisch belangrijk
gebied op de luchthaven. Dit is onderdeel van de
duurzaamheidsinspanningen van Hobart Airport.

Delta Air Lines, Inc. een hernieuwde overeenkomst voor de
uitbreiding en renovatie van T4. Het project bestaat uit meerdere
verbeteringen en een uitbreiding van de terminal, plus 10 extra
gates voor de operatie van Delta op JFK.

Hobart International Airport

Lees meer op: hobartairport.com.au.

JFKIAT (Terminal 4, John F. Kennedy
International Airport, New York)

12 miljoen, tegen 22 miljoen in 2019. In april 2021 bereikten
JFKIAT, PANYNJ (Port Authority of New York and New Jersey) en

JFKIAT zet zich in voor een duurzame bedrijfsvoering en
verbeteringen die de CO2-uitstoot verminderen. In 2021 heeft de
exploitant nieuwe hybride voertuigen voor de luchtzijde
aangeschaft, en ook elektrische bussen voor het
passagiersvervoer op het platform, en de eerste elektrische
oplaadstations voor grondmaterieel. T4 is ook de eerste
luchthaventerminal ter wereld die Level 1 Green Restaurantcertificeringen heeft gekregen voor al zijn restaurants.
Lees meer op: www.jfkairport.com.

Aruba Airport (Queen Beatrix
International Airport)

Hobart Airport is de grootste luchthaven op het eiland Tasmanië
en de op zeven na grootste in Australië. Als dé toegangspoort tot
de eilandstaat is Hobart Airport een belangrijke economische
motor voor de staat Tasmanië.
In 2021 deden 1,3 miljoen passagiers de luchthaven aan. In de
eerste helft van 2021 herstelden de passagiersaantallen zich snel
tot 80% van het niveau van vóór Covid-19. Daarna zorgde de
uitbraak van de deltavariant ervoor dat bepaalde grenzen (weer)
gesloten moesten worden. De grootschalige uitrol van het vaccin
leidde ertoe dat Tasmanië's grenzen half december weer open
konden en het luchtverkeer snel terugkeerde naar de aantallen
van voor de pandemie: airlines verhoogden frequenties en
voegden nieuwe bestemmingen toe, waaronder Adelaide en
Perth. Het netwerk werd zo diverser, wat belangrijk is in
verhouding tot de belangrijke hub Melbourne.
In april 2021 keerden na 23 jaar internationale diensten terug, in
de vorm van vluchten tussen Hobart en Auckland (Nieuw-

JFK International Air Terminal LLC (JFKIAT), onderdeel van
Schiphol Group, is sinds 1997 de exploitant van Terminal 4 op
John F. Kennedy International Airport. Doel is dat Terminal 4 een
van de meest innovatieve luchthaventerminals in de Verenigde
Staten wordt.
Het jaar 2021 bleef sterk in het teken staan van de gevolgen van
de Covid-19 pandemie. De inspanningen van JFKIAT waren
gericht op het herstel van het luchtverkeer. Pas in november 2021
gingen de grenzen weer open voor niet VS-burgers.

Aruba Airport, beheerd en geëxploiteerd door Aruba Airport
Authority N.V. (AAA), heeft een strategische
samenwerkingsovereenkomst met Royal Schiphol Group.
Schiphol draagt de CEO van de luchthaven voor, levert technische
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ondersteuning, en deelt kennis en best practices. De luchthaven
mag opereren onder de vlag van Royal Schiphol Group.
AAA heeft aan het eind van 2021 ongeveer 67% teruggewonnen
van het passagiersverkeer van 2019. De vooruitzichten zijn
positief: in 2022 zal de luchthaven naar verwachting op ongeveer
90% van het pre-Covid-19 niveau zitten.
In 2021 is een begin gemaakt met het Gateway Phase 1A-project:
de check-in wordt uitgebreid en er komt een modern
bagageafhandelingssysteem. Zo kan de luchthaven voldoen aan
de eisen en voorschriften van de US TSA (transportation security)
en de US CBP (border protection) en daardoor de Amerikaanse
markt bedienen. Het project is naar verwachting medio 2023
afgerond.
Lees meer op: www.airportaruba.com.

Royal Schiphol Group in 2021
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Governance
De governancestructuur van
Royal Schiphol Group N.V. is
gebaseerd op Nederlands
recht. De Raad van
Commissarissen houdt toezicht
op de directie en op de
algemene gang van zaken.
Risicomanagement is een
integraal onderdeel van onze
bedrijfsprocessen.

Royal Schiphol Group N.V., ook handelend als Luchthaven
Schiphol en Schiphol Group, is een naamloze vennootschap met
een volledig structuurregime en vier aandeelhouders: de Staat
der Nederlanden, de gemeente Amsterdam, Groupe ADP en de
gemeente Rotterdam.

Alle documenten waarnaar in dit verslag wordt verwezen staan
op de Investor Relations-pagina van de website van Royal
Schiphol Group.

Schiphol Group past de Nederlandse Corporate Governance Code
toe sinds 2004. Ook zijn er interne regels; die omvatten onder
meer het reglement voor de directie en voor de Raad van
Commissarissen.Ook heeft Schiphol voorschriften voor eventuele
belangenconflicten en procedures voor het melden van
wangedrag.

Corporate Governance structuur

Audit Committee

Aandeelhouders

Capital Programme, Operations
& Investments Committee
People Committee

Raad van
Commissarissen

Safety, Sustainability &
Stakeholders Committee
Regional airports

Plan & Innovate

Directie

Operate
Support

Interne auditor

Externe accountant
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Directie

Risicomanagement

Met klimaatrisico's dienen we terdege rekening te houden. Het

De directie van Schiphol Group bestaat uit vier leden: een
president-directeur en Chief Executive Officer (CEO), een Chief
Financial Officer (CFO), een Chief Operations Officer (COO) en een
Chief Projects and Assets Officer (CPAO). Het directieteam is
gezamenlijk verantwoordelijk voor de leiding over en de

Royal Schiphol Group is blootgesteld aan tal van risico’s op
strategisch, operationeel en financieel gebied en op het gebied
van naleving van wet- en regelgeving. Risicomanagement is dan
ook een integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen.

is van vitaal belang dat Schiphol weerbaar blijft tegen extreme
weersomstandigheden, zoals hevige regenval, en andere

algemene gang van zaken binnen Schiphol Group en haar
ondernemingen. Daarbij heeft elk lid de verantwoordelijkheid
voor een bepaalde portefeuille, die is goedgekeurd door de Raad
van Commissarissen.

Onze belangrijkste risico’s zijn onder te verdelen in tien
categorieën. Als onderdeel van het reguliere
risicomanagementproces van de onderneming zijn deze risico’s
in 2021 zowel halverwege het jaar als aan het eind van het jaar
geëvalueerd.

Mevrouw Otto zal per 31 mei 2022 aftreden als vicepresident en
COO. De Raad van Commissarissen en de directie hebben
besloten het aantal directieleden terug te brengen van vier naar
drie: een Chief Executive Officer, een Chief Financial Officer en
een Chief Operating Officer. Dit past bij de nieuwe structuur die
is ontstaan na de reorganisatie van Project Reset.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en
de algemene gang van zaken van Schiphol Group en staat de
directie bij met advies. De RvC bestaat uit minimaal vijf en
maximaal acht leden en vergadert ten minste viermaal per jaar.
De Raad van Commissarissen heeft vier permanente commissies:
de Audit Committee, de Capital Projects, Operations &
Investments Committee, de People Committee en de Safety,
Sustainability and Stakeholder Committee. In 2021 is het tijdelijke
Liquidity & Solvency Committee opgericht om te zorgen voor een
goed liquiditeitsbeheer, zowel voor de korte als langere termijn.
In augustus 2021 is besloten deze tijdelijke commissie samen te
voegen met het Audit Committee. Liquiditeit en solvabiliteit
worden nu behandeld als een terugkerend agendapunt tijdens
de vergaderingen van de auditcommissie.

Daarbij is specifieke aandacht besteed aan de benodigde
veerkracht om snel en adequaat in te springen op (onverwachte)
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen betreffen onder meer de
aanhoudende onzekerheden in onze bedrijfsvoering als gevolg
van de pandemie, cybercriminaliteit, extreem weer en
klimaatverandering. De benodigde veerkracht wordt onder meer
gerealiseerd door de sinds maart 2021 aangepaste organisatie.
Structurele veranderingen in de industrie raken zowel de vraagals de aanbodzijde en vragen om innovatieve en flexibele
oplossingen om Nederland op een veilige en financieel robuuste
manier te blijven verbinden.
Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn
daarbij in toenemende mate onderdeel van het fundament
onder onze ‘licence to operate’. Onze ‘Most sustainable airports
roadmap’ stuurt deze transitie. Voortgang en realisatie van de
duurzaamheidsambitie vragen om een gecoördineerde en
effectieve samenwerking met zowel sectorpartners als lokale
gemeenschappen.

klimaatgerelateerde risico's. We werken met een risicoidentificatieproces waarmee we bepalen welke delen van de
luchthaven het meest kwetsbaar zijn. In ons programma voor
bedrijfscontinuïteit nemen we maatregelen waarmee we kritieke
infrastructuur en activiteiten beschermen, op de korte én langere
termijn.
Naleving van voorschriften blijft cruciaal; Schiphol heeft
compliance hoog in het vaandel staan. Naleving van
milieuvoorschriften wint steeds meer aan belang, specifiek waar
het gaat om verantwoorde luchtvaart en klimaatverandering.
De risicobereidheid voor strategische, operationele, financiële en
compliancerisico's wordt bepaald door de directie. Die bepaalt
het aanvaardbare niveau van risico's en stelt Schiphol tegelijk in
staat zijn doelstellingen te bereiken. Onze risicobereidheid bleef
in 2021 ongewijzigd.
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Directie

D.A. Benschop

H.L. Buis

R.J. Carsouw

B.I. Otto

(1957, Nederlandse nationaliteit)

(1976, Nederlandse nationaliteit)

(1970, Nederlandse nationaliteit)

(1963, Nederlandse nationaliteit)

President-directeur & CEO

Lid directie en CPAO

Lid directie en CFO

Lid directie en COO

sinds 1 mei 2018
Eerste termijn loopt af op 30 april 2022

sinds 1 juni 2020
Eerste termijn loopt af op 31 mei 2024

sinds 1april 2021
Eerste termijn loopt af op 31 maart 2025

sinds 1 september 2014
Tweede termijn loopt af op 31 augustus 2022

–
–

–

–

–

–
–
–
–

Voorzitter bestuur van Stichting Oranjefonds
Non-executive lid van Board of Directors van
Brisbane Airport Corporation PTY Ltd 1
Co-voorzitter van Schiphol Security and Public
Safety Platform
Lid dagelijks en algemeen bestuur VNO-NCW
Lid Raad van Toezicht Stichting Bevordering
kwaliteit leefomgeving Schipholregio
Lid Amsterdam Economic Board

Verantwoordelijkheden
– Corporate Affairs 2
– Corporate Legal 2
– Human Resources 2
– Regionale luchthavens

1)
2)
3)
4)

–
–
–

Lid van de Raad van Commissarissen Stedin Holding
N.V.
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Bachvereniging
Secretaris van STAK W. Th. Zandstra Beheer B.V.
Lid bestuur van Hoogeschoolraad Erasmus
Universiteit

Verantwoordelijkheden
– Asset management 3
– IT & Data 3
– Schiphol Projects 3
– Strategy & Airport Planning 4
– Pier A Project 3

Non-executive lid van de Raad van Bestuur van
Brisbane Airport Corporation PTY Ltd 1

–
Verantwoordelijkheden
– Finance 2
– Procurement & Contracting 2
– Risico & Audit 2
– Schiphol International 3

De eventuele beloning van directieleden met betrekking tot commissariaten in groepsmaatschappijen wordt door de onderneming ontvangen, niet door het betreffende directielid.
Governancestructuur: Support.
Governancestructuur: Operate.
Governancestructuur: Plan & Innovate.

–
–
–
–
–
–

Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport
N.V.1
Lid Raad van Commissarissen Royal FloraHolland
U.A.
Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke
Veiligheid Schiphol
Lid Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid
Schiphol
Voorzitter Joint Sector Safety Review Board
Lid Bestuur van ACI Europe
Lid Bestuur van Next Generation Infrastructure
Lid Raad van Toezicht Federatie van betaald
voetbal organisaties (FBO)

Verantwoordelijkheden
– Airport Operations & Aviation Partnerships 3
– Veiligheid, Security & Environment 3
– Schiphol Commercial 3
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Financiële gang van zaken

Schiphol Group heeft zich
aangepast aan de Covid-19
pandemie door de
operationele uitgaven terug te
schroeven. We hebben
activiteiten afgeschaald en
kostenbesparende
maatregelen getroffen. De
strategie ‘Building back better’
hebben we doorgezet.

Royal Schiphol Group in 2021

Financiële gang van zaken
Kerncijfers
EUR miljoen tenzij anders vermeld

2021

20201

816

688

-

-

%

Onderliggende resultaten
Netto-omzet
Overige resultaten uit vastgoed
Bedrijfslasten (excl. afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen)
Onderliggende EBITDA 2

18,6

816

894

-8,8

0

-206

-100,2

299

300

-0,4

-299

-506

-41,0

-92

-92

-0,5

-2

-84

-97,5

-392

-682

-42,5

104

156

-33,1

Onderliggend resultaat

-288

-526

-45,3

Onderliggend resultaat toekomend aan aandeelhouders

-287

-521

-45,0

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen
Onderliggend exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat geassocieerde deelnemingen
Onderliggend resultaat voor belastingen
Winstbelasting

Aanpassingen voor:
NOW-overheidssubsidie en Reorganisatievoorziening

84

49

Overige resultaten vastgoedbeleggingen

69

-64

-

-18

Bijzondere waardeverminderingen
Overige resultaten uit financiële activa
Overige resultaten uit financiële verplichtingen
Aanpassing van resultaten van geassocieerde (Groupe ADP)
Belasting impact

252

-

25

151

-

-23

-38

8

Totaal aanpassingen

392

103

Resultaat voor het jaar

104

-424

-124,5

Resultaat toekomend aan aandeelhouders

105

-419

-125,0

1
2

Aangepast vanwege de impact van het aflopen van de samenwerking ('HubLink-overeenkomst') met Groupe ADP, de opname van een financiële verplichting voor de
inkoopverplichting van eigen aandelen en een wijziging op de waarderingsgrondslag met betrekking tot immateriële activa.
Exploitatieresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen.
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2021

EUR miljoen tenzij anders vermeld

20201

%

3.531

3.363

5,0

Investeringen in vaste activa

450

774

-41,9

Kasstroom uit operationele activiteiten

-76

-171

-55,5

-405

-556

-27,2

127

100

27,5

-21

-50

-56,6

-299

-506

-40,9

Eigen vermogen

Business area's
Aviation
Schiphol

Commercial 2

Alliances & Participations
Onderliggend exploitatieresultaat

Kernratio’s
Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE) 3
Leverage 4
FFO/totale

schuld 5

FFO interest dekkingsratio 6
Solvabiliteit 7
Winst per aandeel (in EUR 1) 8

3,0%

-11,7%

60,5%

59,1%

-0,4%

-3,3%

0,75

-0,94

35,2%

35,9%

562

-2.249

295.026

251.513

17,3

28.900

23.471

23,1

1.670

1.442

15,8

2.47412

2.711

-8,8

Bedrijfsomvang (in aantallen)
Vliegtuigbewegingen handelsverkeer 9
Passagiersbewegingen (x 1.000) 9
Vracht (x 1.000

ton) 10

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal
1

fte's 11

Aangepast vanwege de impact van het aflopen van de samenwerking ('HubLink-overeenkomst') met Groupe ADP, de opname van een financiële verplichting voor de
inkoopverplichting van eigen aandelen en een wijziging op de waarderingsgrondslag met betrekking tot immateriële activa.
2 De informatie voor 2020 is aangepast in de tabel om de verandering in rapportagesegmenten weer te geven.
3 Nettoresultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen.
4 Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden).
5 Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden.
6 Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten
7 Totaal eigen vermogen (toekomend aan aandeelhouders) / Totaal activa.
8 Op basis van het nettoresultaat (toekomend aan aandeelhouders).
9 Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.
10 Amsterdam Airport Schiphol.
11 Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport.
12 Gemiddeld zijn 124 werknemers opgenomen in het gerapporteerde personeelsbestand in voltijdse equivalenten. Deze medewerkers maken gedurende 2021 deel uit van het
personeelsbestand van Schiphol, maar zijn vanwege Project Reset niet actief. Het actieve personeelsbestand is 2.350.
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In 2021 bedroeg het onderliggende nettoresultaat van Royal
Schiphol Group een verlies van 287 miljoen euro, vergeleken met
een verlies van 521 miljoen euro in 2020. Dit was onder meer te
wijten aan een gering herstel van de covidcrisis, bij onze
activiteiten en in de luchtvaart in het algemeen. Belangrijk is ook
de reële waardevermeerdering van 252 miljoen euro op onze
investering (aandelen) in Groupe ADP; dit komt door het aflopen
van de HubLink-overeenkomst. Verder verbeterde de
vastgoedmarkt, waardoor de reële waarde van de
vastgoedportefeuille van Schiphol is gestegen. We zien een winst

In 2021 is de netto-omzet gestegen met 128 miljoen euro (19%),
van 688 miljoen euro in 2020 tot 816 miljoen euro. Dit kwam door
de toename van het aantal passagiers en het aantal
vliegtuigbewegingen. Het totale aantal passagiers dat
gebruikmaakt van de luchthavens van Schiphol Group steeg met
23% tot 28,9 miljoen (2020: 23,5 miljoen).

op overige resultaten uit vastgoedbeleggingen van 69 miljoen
euro (tegenover een verlies van 64 miljoen euro in 2020). Schiphol
Group heeft in 2021 voorschotten ontvangen voor de NOWoverheidssubsidie (Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid). In 2021 werd een bedrag van 84 miljoen euro
erkend.

tot 376 miljoen euro (2020: 393 miljoen euro). Het aantal
passagiers op Amsterdam Airport Schiphol steeg met 22,1% tot
25,5 miljoen (2020: 20,9 miljoen). Het aantal
vliegtuigbewegingen op Schiphol steeg van 227.304 naar
266.967. Het vrachtvolume groeide met 16% tot 1,67 miljoen ton
(2020: 1,44 miljoen ton).

Deze aanpassingen, waaronder de overige resultaten van de
vastgoedbeleggingen (voornamelijk non-cash reële
waardewinsten), reële waardevermeerdering op financiële activa
(ADP) en enkele andere eenmalige resultaten (waaronder de
NOW overheidssubsidies), resulteerden in een positief
nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders van 105 miljoen
euro in 2021 (2020: verlies van 419 miljoen euro).

Het aantal passagiers op Eindhoven Airport steeg met 27% tot
2,7 miljoen in 2021, en het aantal vliegtuigbewegingen nam toe
met 15% tot 21.704. De omzet uit luchthavengelden groeide met
43% tot 21,8 miljoen euro (2020: 12,4 miljoen euro), mede door
een verhoging van de tarieven. Het aantal passagiers op
Rotterdam The Hague Airport steeg met 56% tot 0,8 miljoen in
2021. Het aantal vliegtuigbewegingen ging omhoog met 1.041
tot 6.355. Daardoor groeide de omzet uit luchthavengelden op
Rotterdam The Hague Airport met 34% tot 10,9 miljoen euro
(2020: 8,2 miljoen euro).

Netto-omzet
EUR miljoen

2021

2020

%

Havengelden

409

314

30,4

85

68

24,9

171

173

-0,6

66

53

23,4

9

12

-26,3

19

15

24,1

Concessies
Verhuringen
Autoparkeergelden
Reclame
Diensten en werkzaamheden
derden (incl. ST)
Overige
Netto-omzet

56

53

7,0

816

688

18,6

Inkomsten uit luchthavengelden komen van Amsterdam Airport
Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. In
2021 steeg de omzet uit luchthavengelden op Schiphol met 28%

De totale omzet uit concessies van Schiphol Group steeg met 25%
tot 85 miljoen euro (2020: 68 miljoen euro). Dit is te danken aan
de toename van het aantal passagiers. De gemiddelde besteding
per passagier in winkels aan de luchtzijde op Amsterdam Airport
Schiphol steeg met 2,3%, van 13,70 euro in 2020 tot 14,02 euro
in 2021. Het profiel van de passagier is iets veranderd; het aandeel
recreatieve passagiers was kleiner. Dit resulteerde in een hogere
gemiddelde transactiewaarde per conversie van vertrekkende
passagier, gecombineerd met minder terminaldrukte, wat leidde
tot hogere verkopen in winkels. De horeca-uitgaven stegen met
14,8%, van 5,20 euro tot 5,97 euro per passagier. Dit is deels toe
te schrijven aan de sluiting van de gelegenheden aan de landzijde

vanwege Covid-19. De verkoop van eten en drinken verschoof
naar de luchtzijde, waar meer open was.
De totale inkomsten uit verhuringen daalden met 0,6% van
173 miljoen euro tot 171 miljoen euro. Deze daling werd vooral
veroorzaakt door het afbreken van drie vrachtgebouwen om
ruimte te maken voor de nieuwe Quebec-taxibaan en leegstand
in het WTC-kantoor. De gemiddelde bezettingsgraad van de
totale vastgoedportefeuille van Schiphol bedroeg in 2021 94,3%,
iets lager is dan de gemiddelde bezettingsgraad van 95,0% het
jaar ervoor. Deze daling kan worden toegeschreven aan
contractbeëindigingen.
De totale parkeeropbrengsten stegen met 23,4% tot 66 miljoen
euro. De parkeerinkomsten op de luchthaven Schiphol stegen
met 9 miljoen euro tot 58 miljoen euro. Ook dit is toe te schrijven
aan de groei van het aantal passagiers en prijsoptimalisatie. Het
personeelsparkeren kende een daling van 8,7% door het
opzeggen van abonnementen door klanten. Ook de stijging van
het aantal passagiers op Eindhoven Airport en Rotterdam The
Hague Airport zorgde voor een stijging van de
parkeeropbrengsten van 3 miljoen euro ten opzichte van 2020.
De overige opbrengsten stegen met 3 miljoen euro, voornamelijk
als gevolg van een toename van passagiers met beperkte
mobiliteit en distributies die werden ontvangen uit onze
internationale contractgerelateerde investeringen.

Bedrijfslasten
De onderliggende bedrijfskosten daalden in 2021 met 78 miljoen
euro, van 894 miljoen euro naar 816 miljoen euro. De daling was
deels het gevolg van diverse kostenbesparende maatregelen die
in de hele onderneming zijn doorgevoerd. Kosten voor
uitbesteed werk en andere externe kosten daalden tot
454 miljoen euro in 2021 (2020: 489 miljoen euro), voornamelijk
als gevolg van lagere operationele kosten als gevolg van
imkrimping van de activiteiten (Project Reset). De kosten van
onderhoudswerkzaamheden zijn in 2021 met 7 miljoen euro
gedaald tot 126 miljoen euro (2020: 133 miljoen euro), vooral
door kostenbesparende maatregelen. De beveiligingskosten in
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2021 waren 6 miljoen euro lager dan het jaar ervoor (149 miljoen
euro tegenover 155 miljoen euro voor 2020).
De personeelsbeloningen zijn met 37 miljoen euro gedaald ten
opzichte van 2020. Dit is met name het gevolg van een daling van
het aantal medewerkers (en kosten) als gevolg van Project Reset
(reorganisatie).
De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn in lijn met 2020
en bedragen 299 miljoen euro in 2021.
Bedrijfslasten
2021

20201

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

454

489

-7,2

Personeelsbeloningen

213

250

-14,9

Beveiliging

149

155

-3,7

Onderliggende bedrijfslasten
(excl. afschrijvingen en
bijzondere
waardeverminderingen)

816

894

-8,8

(in EUR miljoen)

Afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen
Onderliggende bedrijfslasten

%

299

300

-0,4

1.115

1.194

-6,7

Aanpassingen voor:
NOW-overheidssubsidie en
Reorganisatievoorziening
Bijzondere waardeverminderingen
Totaal aanpassingen
Bedrijfslasten (excl.
afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen)
Bedrijfslasten
1

Exploitatieresultaat

Investeringen

Het onderliggend exploitatieresultaat verbeterde in 2021 en
leverde een negatief resultaat op van 299 miljoen euro
vergeleken met een verlies van 506 miljoen euro in 2020. Dit was
vooral het gevolg van de combinatie van een stijging van het
aantal passagiers en vliegtuigbewegingen en een daling van het
aantal bedrijfskosten door diverse kostenbesparende
maatregelen.

In 2021 investeerde Schiphol 450 miljoen euro, een daling van
41,9% vergeleken met 2020 (774 miljoen euro). De belangrijkste
investeringen in 2021 waren:
– ontwikkeling van de nieuwe pier;
– herinrichting van Vertrekhal 1;

Met ingang van 1 maart 2021 werd Schiphol Group
geherstructureerd in drie business areas: Aviation, Schiphol
Commercial (voorheen: Consumer Products & Retail en Real
Estate) en Alliances & Participations. Het bedrijfsresultaat van
Aviation steeg met 151 miljoen euro, wat resulteert in een
operationeel verlies van 405 miljoen euro in 2021 tegenover een
verlies van 556 miljoen euro in 2020. Bij Schiphol Commercial
(concessies, vastgoed, parkeren) groeide het exploitatieresultaat
van 100 miljoen euro naar 127 miljoen euro. Het resultaat van
Alliances & Participations groeide met 29 miljoen euro, wat
grotendeels een gevolg is van de gestegen omzet vanaf
binnenlandse luchthavens en lagere kosten door Schiphol
Telematics en Utilities.

Ontwikkeling van de kasstromen
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten kwam in 2021 uit op

84

49

-

-18

84

31

732

845

-13,4

1.031

1.163

-11,4

Aangepast vanwege de impact van het aflopen van de samenwerking ('HubLinkovereenkomst') met Groupe ADP, de opname van een financiële verplichting voor
de inkoopverplichting van eigen aandelen en een wijziging op de
waarderingsgrondslag met betrekking tot immateriële activa.

76 miljoen euro negatief, tegenover een min van 171 miljoen
euro in 2020. Deze daling is toe te schrijven aan een hogere
uitstroom van werkkapitaal in de loop van 2021. Bovendien
ontving Schiphol in 2020 een terugbetaling van de
Belastingdienst, wat in 2021 niet het geval was.
De totale kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg
302 miljoen euro negatief, tegen 1.278 miljoen euro negatief in
2020. Dit was vooral het gevolg van een lagere uitstroom voor
investeringen in materiële vaste activa, evenals een instroom van
deposito's in het lopende jaar. De nettokasstroom uit
operationele- en investeringsactiviteiten – de vrije kasstroom –
bedroeg 379 miljoen euro negatief, tegenover 1.449 miljoen euro
negatief in 2020.

–
–
–

uitvoering van onderhoud aan de Polderbaan (en andere
activa aan de luchtzijde);
verbetering van de pieren;
verdubbeling taxibaan Quebec.

Financiering
Het totale bedrag aan uitstaande leningen en
leaseverplichtingen steeg in 2021 met 541 miljoen euro tot
5.407 miljoen euro (2020: 4.866 miljoen euro). De toename was
vooral het gevolg van de uitgifte in 2021 van twee obligaties in
het kader van het Euro Medium Term Note (EMTN) programma
voor een totaalbedrag van 1.000 miljoen euro. Obligaties ter
waarde van 438 miljoen euro zijn in de loop van 2021 afgelost.
Op dit moment is het mogelijk om tot 5 miljard euro op te nemen
in het kader van het EMTN-programma; daar is nu 4.415 miljoen
euro van uitgegeven.
Bovendien heeft Schiphol Group een Euro Commercial Paper
(ECP)-programma met een huidige limiet van 1 miljard euro.
Schiphol Group heeft verder een aantal ongebruikte
kredietfaciliteiten ter waarde van 675 miljoen euro bij BNP
Paribas, ABN AMRO, ING, Natwest Markets, BNG, EIB, SMBC en
Rabobank. De solide financieringspositie verschaft Schiphol een
aanzienlijke toegang tot liquiditeit waarmee we de negatieve
gevolgen van Covid-19 kunnen opvangen
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